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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1256/2012, ko Eiropas Koalīcijas par eksperimentu ar 
dzīvniekiem izbeigšanu (ECEAE) vārdā iesniedza Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgā Michele Thew un kam pievienoti 220 000 paraksti, par 
eksperimentu ar dzīvniekiem izbeigšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

ECEAE, kas pašreiz pārstāv 24 dzīvnieku labturības organizācijas 22 Eiropas valstīs, ir 
savākusi 220 000 parakstus Eiropā savā kampaņā, aicinot izbeigt kosmētikas līdzekļu 
testēšanu uz dzīvniekiem. Ar Kosmētikas līdzekļu direktīvu 76/768/EK ir aizliegta kosmētikas 
sastāvdaļu un gatavo līdzekļu testēšana uz dzīvniekiem ES. Vairāk nekā 220 000 iedzīvotāju 
uzskata, ka iepriekš panāktā vienošanās par 2013. gadu kā termiņu tādu kosmētikas sastāvdaļu 
un līdzekļu pārdošanai, kas testēti uz dzīvniekiem ārpus ES, ir jāsaglabā bez izņēmumiem. 
Viņi aicina Eiropu, kurai būtu jāuzņemas vadošā loma pasaulē, saglabāt savu principiālo 
lēmumu un nepieļaut termiņa atlikšanu. Tādā veidā Eiropa var veikt īstas globālas pārmaiņas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 28. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Kosmētikas līdzekļu direktīvā 76/768/EEK1 ir paredzēts pakāpeniski izbeigt kosmētikas 
līdzekļu testēšanu, kurā izmanto izmēģinājumus ar dzīvniekiem. Savienībā kopš 2004. gada ir 
spēkā aizliegums gatavu kosmētikas līdzekļu testēšanā, bet kopš 2009. gada marta — arī 

                                               
1 Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz
kosmētikas līdzekļiem, OV L 262, 27.9.1976., 169. lpp. 
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kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu testēšanā izmantot izmēģinājumus ar dzīvniekiem. Lai 
izpildītu minētās direktīvas prasības, Savienībā kopš 2009. gada 11. marta ir spēkā aizliegums 
tirgot kosmētikas līdzekļus un to sastāvdaļas, kuras pārbaudītas izmēģinājumos ar 
dzīvniekiem. Šis tirdzniecības aizliegums neskar vienīgi tos vissarežģītākos iedarbības veidus 
uz cilvēku veselību, kuri jāpārbauda, lai apliecinātu kosmētikas līdzekļu drošumu (atkārtotas 
devas sistēmisko toksicitāti, ādas sensibilizāciju, kancerogenitāti, reproduktīvo toksicitāti un 
toksikokinētiku) un attiecībā uz kuriem Eiropas Parlaments un Padome ir pagarinājuši 
termiņu, nosakot, ka aizliegums stājas spēkā no 2013.gada 11. marta. Saskaņā ar Kosmētikas 
līdzekļu direktīvas 4.a panta 2.3. punktu Komisija bija aicināta informēt Eiropas Parlamentu 
un Padomi, ja tehnisku iemeslu dēļ līdz 2013. gadam nebūtu izstrādāts un validēts viens tests 
vai vairāki testi, kam piemēro 2013. gada tirdzniecības aizliegumu, un nākt klajā ar tiesību 
akta priekšlikumu.
Šajā saistībā Komisija ir izvērtējusi dažādus risinājumus attiecībā uz atlikušo termiņu, tai 
skaitā termiņa pagarināšanu vai iespēju ieviest izņēmuma pasākumus. Lūgumraksts vairākas 
reizes atsaucas uz šo izņēmuma pasākumu iespēju. 

Tā kā lūgumraksts tika iesniegts 2012. gada novembrī Komisija paudusi skaidru nostāju 
ievērot noteikto termiņu. Komisija ir pieņēmusi paziņojumu1, kas apstiprina Komisijas 
saistības saglabāt 2013. gada termiņu un norāda tās apņemšanos arī turpmāk atbalstīt 
pētniecību un jauninājumus šajā jomā, veicinot dzīvnieku labturību pasaulē. Komisija tādēļ 
nav iesniegusi turpmāku tiesību akta priekšlikumu attiecībā uz minēto termiņu.

Secinājums

Komisija uzskata, ka ar savu paziņojumu par 2013. gada 11. marta tirdzniecības aizliegumu tā 
ir paudusi skaidru nostāju šajā jautājumā un nodrošinājusi lūgumraksta iesniedzējas pieprasīto 
apstiprinājumu, ka 2013. gada tirdzniecības aizliegums tiek saglabāts, kā norādīts tiesību 
aktos.

                                               
1 Komisijas paziņojums par izmēģinājumu ar dzīvniekiem un tirdzniecības aizliegumu un par pašreizējo situāciju 
attiecībā uz alternatīvām testēšanas metodēm kosmētikas līdzekļu jomā (COM (2013) 135 galīgā redakcija 
2013. gada 11. martā. 


