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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1256/2012 dėl kosmetikos bandymų su gyvūnais nutraukimo, 
kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietė Michele Thew Europos koalicijos 
bandymams su gyvūnais nutraukti (angl. ECEAE) vardu, su 220 000 parašų

1. Peticijos santrauka

Europos koalicija bandymams su gyvūnais nutraukti, šiuo metu atstovaujanti 24 gyvūnų 
gerovės organizacijoms 22 Europos šalyse, surinko 220 000 parašų Europoje vykdydama 
kampaniją, per kurią ragino nutraukti kosmetikos bandymus su gyvūnais. Kosmetikos 
direktyvoje 76/768/EB uždrausta ES atlikti kosmetikos sudedamųjų dalių ir gatavų gaminių 
bandymus su gyvūnais. Daugiau kaip 220 000 piliečių mano, kad ir toliau be išimčių reikėtų 
taikyti iš anksto sutartą 2013 m. terminą dėl sudedamųjų dalių ir gaminių, kurių bandymai su 
gyvūnais atlikti ne ES teritorijoje, pardavimo. Jie ragina Europą, kuri turėtų imtis 
vadovaujamo vaidmens pasaulyje, laikytis savo pagrindinio sprendimo ir neleisti nukelti 
termino. Taigi Europa tikrai gali daryti poveikį pasaulyje. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Kosmetikos direktyvoje 76/768/EEB1 numatoma laipsniškai nutraukti kosmetikos gaminių 
bandymus su gyvūnais.„ Gatavų kosmetikos gaminių bandymai su gyvūnais Sąjungoje 
uždrausti nuo 2004 m., o kosmetikos sudedamųjų dalių – nuo 2009 m. kovo mėn. Nuo 
                                               
1 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, 
suderinimo, OL L 262, 1976 9 27, p. 169.
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2009 m. kovo 11 d. Sąjungoje taip pat uždrausta teikti rinkai kosmetikos gaminius ir jų 
sudedamąsias dalis, kurie buvo išbandyti su gyvūnais, siekiant laikytis direktyvos 
reikalavimų. Šis draudimas teikti rinkai taikomas visiems kosmetikos gaminiams, išskyrus 
tuos, kuriuos dėl jų sukeltų sudėtingiausių padarinių būtina išbandyti siekiant įrodyti jų saugą 
(kartotinių dozių sisteminio toksiškumo, įskaitant odos jautrinimo, kancerogeniškumo, 
toksiškumo reprodukcijai ir toksikokinetikos, tyrimai); minėtiems bandymams Europos 
Parlamentas ir Taryba terminą pratęsė iki 2013 m. kovo 11 d. Pagal Kosmetikos direktyvos 
4a straipsnio 2.3 dalį Komisijos buvo paprašyta pranešti Europos Parlamentui ir Tarybai, jei 
dėl techninių priežasčių vienas ar daugiau bandymų, kuriems taikomas 2013 m. draudimas 
teikti rinkai, nebūtų sukurtas ir įteisintas iki 2013 m., ir pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto.
Šiomis aplinkybėmis Komisija įvertino įvairias su šiuo likusiu terminu susijusias galimybes, 
be kita ko, jo atidėjimą ar galimybės nustatyti nukrypti leidžiančią priemonę pasiūlymą. 
Peticijoje keletą kartų pateikta nuoroda į šią išlygos galimybę. 

Nuo to laiko, kai ši peticija buvo pateikta 2012 m. lapkričio mėn., Komisija priėmė aiškią 
poziciją šio termino laikymosi klausimu. Komisija priėmė komunikatą1, kuriame patvirtina, 
kad Komisija pasiryžusi laikytis 2013 m. nustatyto termino, ir nurodo, kaip ji ketina toliau 
remti šios srities mokslinius tyrimus ir inovacijas bei visame pasaulyje skatinti gyvūnų 
gerovę. Todėl šio termino klausimu Komisija nepriėmė papildomo pasiūlymo dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto.

Išvada

Komisija mano, kad, priimdama 2013 m. kovo 11 d. komunikatą, ji priėmė aiškią poziciją 
šiuo klausimu, ir peticijos pateikėją nuramino, kad 2013 m. nustatytas draudimas teikti rinkai 
ir toliau taikomas, kaip numatyta teisės aktuose.“

                                               
1 Komisijos komunikatas dėl draudimo atlikti bandymus su gyvūnais ir draudimo teikti rinkai ir dėl alternatyvių 
metodų kosmetikos srityje, COM(2013) 135 final, 2013 3 11. 


