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Tárgy: Michele Thew brit állampolgár által a European Coalition to End Animal 
Experiments (ECEAE) nevében benyújtott, 220 000 aláírást tartalmazó 
1256/2012. számú petíció a kozmetikai termékek állatokon való tesztelésének 
leállításáról

1. A petíció összefoglalása

A 22 európai országban jelenleg 24 állatvédő egyesületet képviselő ECEAE 220 000 aláírást 
gyűjtött össze Európában a kozmetikai termékek állatokon való tesztelésének betiltását célzó 
kampánya során. A 76/768/EGK számú, a kozmetikai termékekre vonatkozó irányelv 
betiltotta a kozmetikai termékek összetevői és kozmetikai késztermékek állatokon történő 
tesztelését az Európai Unióban. Több mint 220 000 állampolgár úgy véli, hogy kivétel nélkül 
fenn kellene tartani az Unión kívül az állatokon tesztelt összetevők és termékek 
forgalmazásával kapcsolatban előzetesen megállapított 2013-as határidőt. Felhívják Európát 
arra, hogy a világon vezető szerepet töltsön be fő döntéseinek érvényesítésében, és hogy ne 
adjon haladékot. Ezáltal Európa tényleges, globális változást tud elérni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

A kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK irányelv1 a kozmetikai termékek állatokon 
                                               
1 A Tanács irányelve (1976. július 27.) a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről, 
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történő tesztelésének fokozatos beszüntetését irányozza elő. Már 2004 óta tilos az Unióban a 
kozmetikai késztermékek állatokon való tesztelése, a kozmetikai összetevőkkel kapcsolatos 
állatkísérletek tilalma pedig 2009 márciusa óta érvényes. Az irányelv előírásainak betartása 
érdekében 2009. március 11-i kezdettel tilos az Unióban az olyan kozmetikai termékek és 
összetevőik forgalmazása is, amelyeket állatokon teszteltek. A forgalmazási tilalom csak 
azokra az esetekre nem terjed ki, amikor a termék biztonságos voltának megállapítása 
érdekében van szükség az emberi egészségre gyakorolt, különösen összetett, egészséget érintő 
hatások vizsgálatára (ismételt adagolással végzett toxikológiai vizsgálatok, beleértve a 
bőrszenzibilizációt is, a reproduktív toxicitás vizsgálata, toxikokinetikai vizsgálatok), az 
Európai Parlament és a Tanács ugyanis ezen esetek vonatkozásában 2013. március 11-ig 
meghosszabbította a határidőt. A kozmetikai termékekről szóló irányelv 4a. cikkének 2.3. 
pontja felszólítja a Bizottságot, hogy tájékoztassa az Európai Parlamentet és a Tanácsot arról, 
ha a 2013-tól hatályos forgalmazási tilalom által érintett kísérletek közül egyet vagy többet a 
2013-as határidő előtt technikai okok miatt nem fejlesztenének ki vagy nem hitelesítenének, 
és terjesszen elő jogalkotási javaslatot.
Ebben az összefüggésben vizsgálta meg a Bizottság az említett határidővel kapcsolatos 
különböző lehetőségeket, beleértve a határidő meghosszabbítását vagy egy eltérési 
mechanizmus bevezetésének lehetőségére irányuló javaslatot. A petíció több alkalommal is 
erre az eltérési lehetőségre utalt. 

A petíció 2012. novemberi benyújtása óta a Bizottság egyértelműen állást foglalt a határidő 
tekintetében. A Bizottság közleményt1 fogadott el, amelyben megerősíti, hogy a Bizottság 
elkötelezett a 2013-as határidő betartása mellett, és felvázolja a területet érintő kutatás és 
fejlesztés további támogatására, valamint az állatjólét világszerte történő előmozdítására 
vonatkozó elképzeléseit. A Bizottság ennek megfelelően a határidőre vonatkozóan nem 
terjesztett elő további jogalkotási javaslatot.

Következtetés

A Bizottság úgy véli, hogy a 2013. március 11-i közleményével egyértelműen állást foglalt a 
kérdésben, és a petíció benyújtója kérésére megnyugtató választ adhatott, miszerint a 2013-as 
forgalmazási tilalom a jogszabályban foglaltak szerint továbbra is fennmarad.

                                                                                                                                                  
HL L 262., 1976.9.27., 169. o.
1 A Bizottság közleménye az állatkísérletekre vonatkozó tilalomról és a forgalmazási tilalomról, valamint a 
kozmetikai ipar alternatív eljárásainak jelenlegi állásáról, COM(2013)0135, 2013.3.11. 


