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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1256/2012, którą złożyła Michele Thew (Wielka Brytania) w 
imieniu Europejskiej Koalicji na Rzecz Zaprzestania Eksperymentów na 
Zwierzętach (ECEAE), z 220 000 podpisów, w sprawie zaprzestania 
eksperymentów na zwierzętach w przemyśle kosmetycznym

1. Streszczenie petycji

ECEAE, która reprezentuje obecnie 24 organizacji walczących o dobrostan zwierząt w 
22 krajach europejskich, zgromadziła w Europie 220 000 podpisów w kampanii wzywającej 
do zaprzestania testowania kosmetyków na zwierzętach. Dyrektywa w sprawie kosmetyków 
nr 76/768/WE zakazuje testowania składników kosmetyków i gotowych produktów na 
zwierzętach na terytorium UE. Ponadto 220 000 obywateli wyraża przekonanie, że 
uzgodniony wstępnie na 2013 r. ostateczny termin sprzedaży składników i produktów 
testowanych na zwierzętach poza terytorium UE powinien zostać bezwarunkowo utrzymany. 
Domagają się oni, aby Europa przyjęła wiodącą rolę na świecie utrzymując swą pierwotną 
decyzję i nie zezwalając na jakiekolwiek jej opóźnienia. W ten sposób Europa będzie mogła 
przyczynić się do zmiany sytuacji w wymiarze światowym.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Dyrektywa kosmetyczna 76/768/EWG1 przewiduje stopniową rezygnację z testowania 

                                               
1 Dyrektywa Rady z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich 
dotyczących produktów kosmetycznych, Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 169.
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produktów kosmetycznych na zwierzętach. Testowanie na zwierzętach gotowych produktów 
kosmetycznych jest w Unii zabronione od 2004 r., a składników kosmetycznych – od marca 
2009 r. W celu spełnienia wymogów wspomnianej dyrektywy od dnia 11 marca 2009 r. 
zabronione jest również wprowadzanie do obrotu na terenie Unii produktów kosmetycznych i 
ich składników, które były testowane na zwierzętach. Zakaz ten ma zastosowanie do 
wszystkich produktów kosmetycznych, z wyjątkiem tych, których składniki testowano w celu 
wykazania ich bezpieczeństwa pod względem najbardziej kompleksowych skutków dla 
zdrowia ludzkiego (toksyczność dawki powtórzonej, w tym uczulenie skórne, działanie 
rakotwórcze, toksyczność reprodukcyjna i toksykokinetyka). Dla tych produktów Parlament 
Europejski i Rada przedłużyły ostateczny termin do dnia 11 marca 2013 r. Zgodnie z 
art. 4 lit. a) (2.3) dyrektywy kosmetycznej Komisja została wezwana do poinformowania 
Parlamentu Europejskiego i Rady w przypadku, gdy z powodów technicznych dla jednego lub 
więcej testów objętych zakazem wprowadzania do obrotu od 2013 r. nie zostanie opracowana 
i zatwierdzona do 2013 r. odpowiednia alternatywa, oraz do przedłożenia odnośnego wniosku 
ustawodawczego.
W tym kontekście Komisja oceniła poszczególne opcje związane z tym pozostałym do 
określenia terminem, w tym jego przesunięcie lub możliwość wprowadzenia systemu 
odstępstw. To właśnie do tej opcji systemu odstępstw odnosi się wielokrotnie składająca 
petycję.

Od momentu złożenia petycji w listopadzie 2012 r. Komisja opowiedziała się jasno za 
respektowaniem tego ostatecznego terminu. Komisja przyjęła komunikat1, w którym 
potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz utrzymania terminu ustalonego na 2013 r. i 
wyjaśnia, jak zamierza kontynuować wspieranie badań i innowacji w tej dziedzinie przy 
jednoczesnym propagowaniu dobrostanu zwierząt na skalę światową. W związku 
z powyższym Komisja nie przedłożyła kolejnego wniosku ustawodawczego dotyczącego 
ostatecznego terminu.

Wniosek

Komisja uważa, że w komunikacie z dnia 11 marca 2013 r. zajęła jasne stanowisko w 
omawianej kwestii i potwierdziła na prośbę składającej petycję, że zakaz wprowadzania do 
obrotu od 2013 r. zostanie utrzymany zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.

                                               
1 Komunikat Komisji w sprawie zakazu przeprowadzania testów na zwierzętach i zakazu wprowadzania do 
obrotu oraz w sprawie aktualnej sytuacji w zakresie metod alternatywnych w branży produktów kosmetycznych
COM(2013)0135 final z 11.3.2013 r.


