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Betreft: Verzoekschrift 1256/2012, ingediend door Michele Thew (Britse
nationaliteit), namens de Europese Coalitie voor het beëindigen van 
dierproeven (ECEAE), gesteund door 220 000 medeondertekenaars, over het 
stopzetten van dierproeven voor cosmeticadoeleinden

1. Samenvatting van verzoekschrift

De ECEAE, die momenteel 24 dierenbeschermingsorganisaties in 22 Europese landen 
vertegenwoordigt, heeft tijdens een campagne voor een verbod op dierproeven voor 
cosmeticadoeleinden 220 000 handtekeningen in Europa verzameld. Uit hoofde van de 
cosmeticarichtlijn 76/768/EG is het testen van cosmetische ingrediënten of eindproducten op 
dieren binnen de EU verboden. Meer dan 220 000 burgers zijn van mening dat ook de 
verkoop van ingrediënten en producten die buiten de EU op dieren zijn getest zonder 
uitzondering moet worden stopgezet op het afgesproken tijdstip, met name 2013. Zij 
verzoeken Europa, met zijn veronderstelde leiderspositie in de wereld, bij zijn eerste besluit te 
blijven en geen uitstel te verlenen. Op deze manier kan Europa op wereldvlak echt een 
verschil maken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

De cosmeticarichtlijn 76/768/EEG1 voorziet in een geleidelijke stopzetting van dierproeven 

                                               
1 Richtlijn 77/95/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
der Lid-Staten inzake kosmetische produkten, PB L 262 van 27.9.1976, blz. 169.
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voor cosmeticadoeleinden. Het testen van cosmetische eindproducten en ingrediënten op 
dieren is sinds respectievelijk 2004 en maart 2009 verboden in de Unie. Sinds 11 maart 2009 
is het, om te voldoen aan de richtlijn, ook verboden om op dieren geteste cosmetische 
producten en ingrediënten op de Europese markt te brengen. Dit verkoopverbod is algemeen, 
maar er geldt ter wille van de veiligheid een uitzondering voor cosmetica die op dieren zijn 
getest omwille van hun zeer complexe effecten op de menselijke gezondheid (toxiciteit bij 
herhaalde toediening, waaronder sensibilisatie van de huid, carcinogeniteit, 
voortplantingstoxiciteit en toxicokinetiek). Hiervoor hebben het Europees Parlement en de 
Raad de afgesproken termijn verlengd tot 11 maart 2013. Op grond van artikel 4 bis, lid 2.3, 
van de cosmeticarichtlijn is de Commissie gehouden het Europees Parlement en de Raad in te 
lichten indien zou blijken dat een of meer van de in het verkoopverbod van 2013 bedoelde
proeven om technische redenen niet tijdig, met name voor 2013, zou zijn ontwikkeld en 
gevalideerd. In voorkomend geval dient zij ook een wetgevingsvoorstel te formuleren.
In dit verband evalueerde de Commissie de verschillende opties met betrekking tot deze 
termijn, zoals een verlenging of de invoering van een uitzonderingsregeling. Het is deze 
uitzonderingsoptie waar indiener in haar verzoekschrift herhaaldelijk naar verwijst.

Sinds de indiening van het verzoekschrift in november 2012 heeft de Commissie zich 
duidelijk uitgesproken voor het eerbiedigen van de afgesproken termijn. De Commissie heeft 
een mededeling1 aangenomen waarin zij haar voornemen bevestigt om de termijn van 2013 te 
behouden en waarin zij aangeeft hoe zij tegelijkertijd onderzoek en innovatie op dit gebied 
verder wil ondersteunen en het dierenwelzijn in de wereld wil bevorderen. 
Dienovereenkomstig is de Commissie niet met een nieuw wetgevingsvoorstel met betrekking 
tot de termijn gekomen.

Conclusie

De Commissie is van mening dat zij in haar mededeling van 11 maart 2013 een duidelijk 
standpunt over de kwestie heeft ingenomen. Zij verzekert indiener dat het verbod van 2013 op 
het in de handel brengen van op dieren geteste cosmetica behouden blijft zoals in de 
wetgeving is bepaald.

                                               
1 Mededeling van de Commissie betreffende het verbod op dierproeven en het verbod op in de handel brengen 
en betreffende de stand van zaken met betrekking tot alternatieve methoden op het gebied van cosmetische 
producten, COM(2013) 135 final, 11.3.2013. 


