
 

Posłowie wzywają do wprowadzenia światowego
zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach
 
Posłowie chcą, by  Unia Europejska podjęła działania dyplomatyczne mające na celu
wprowadzenie globalnego zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach.
 

Czy w UE testowanie kosmetyków na zwierzętach
jest zabronione?
 
Tak. Testowanie na zwierzętach produktów kosmetycznych jest w UE zakazane już od 2004 r.,
a od 2009 r. zakaz dotyczy także składników kosmetycznych („zakaz testowania”).
 
Od marca 2009 r. na unijny rynek nie dopuszcza się również produktów kosmetycznych
zawierających składniki, które były testowane na zwierzętach („zakaz wprowadzania do
obrotu”).
 
W przypadku najbardziej złożonych skutków dla zdrowia człowieka (np. rakotwórczość czy
szkodliwy wpływ na rozrodczość) początek obowiązywania zakazu wprowadzania do obrotu
został przesunięty na marzec 2013 r.
 
Europa jest największym rynkiem zbytu dla produktów kosmetycznych na świecie, a europejski
sektor kosmetyczny zapewnia około 2 milionów miejsc pracy. Od mydła i szamponu przez
kosmetyki do makijażu po perfumy konsumenci używają co najmniej 7 różnych produktów
kosmetycznych każdego dnia.
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Przepisy unijne gwarantują, że produkty, które wchodzą w kontakt z ciałem ludzkim, są
bezpieczne dla naszego zdrowia, a ich produkcja uwzględnia dobrostan zwierząt. Podczas gdy
testowanie kosmetyków na zwierzętach i wprowadzanie do obrotu takich produktów jest już
zabronione w Unii Europejskiej, to w ok. 80% krajów na świecie jest nadal dozwolone.
 

Parlament Europejski chce wprowadzenia zakazu na
całym świecie
 
W czwartek, 3 maja, Parlament Europejskie przyjął rezolucję, w której wzywa do wprowadzenia
do 2023 r. globalnego zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach, a także do sprzedaży
składników testowanych na zwierzętach.
 
Rezolucja wzywa Unię Europejską do opowiedzenia się za globalnym zakazem w ramach
Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz do dopilnowania, by jej własny zakaz testowania nie
został osłabiony w wyniku trwających negocjacji handlowych lub zasad Światowej Organizacji
Handlu.
 
Parlament Europejski wysyła silny sygnał, że testy kosmetyków na zwierzętach w państwach
trzecich nie mają uzasadnienia. "Uważam, że jako Unia Europejska udowodniliśmy już, że
zakaz może prawidłowo funkcjonować i nadszedł czas, by działać" - mówi Miriam Dalli (S&D,
Malta), współautorka projektu rezolucji.
 

W 80% krajów świata
testowanie kosmetyków na zwierzętach jest nadal dozwolone
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1223&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20180219IPR98116/animal-testing-of-cosmetics-meps-call-for-worldwide-ban
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20180219IPR98116/animal-testing-of-cosmetics-meps-call-for-worldwide-ban


W rezolucji dodano, że zakaz wprowadzony w UE nie zagroził rozwojowi sektora
kosmetycznego. Rezolucja odnosi się do potencjału innowacji i badań w celu opracowania
alternatywnych metod, których efekty wykraczają poza przemysł kosmetyczny.
 
Posłowie zauważają, że chociaż stopień przestrzegania zakazu w UE jest bardzo wysoki to
poważnym problemem pozostaje brak
 
w dokumentacji produktu kompletnych i wiarygodnych danych o testowaniu na zwierzętach, w
szczególności w przypadku produktów kosmetycznych importowanych do UE z państw trzecich.
 
Posłowie przyznają, że określone składniki są stosowane nie tylko w kosmetykach, ale również
w środkach farmaceutycznych, chemikaliach lub żywności i mogą być testowane na
zwierzętach zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ich zdaniem UE powinna zwiększyć wsparcie
dla rozwiajania alternatywnych metod testowania.
 
Dobrostan zwierząt priorytetem Europejczyków
 
Według specjalnego badania Eurobarometru z 2016 r. 89 % obywateli UE zgadza się, że Unia
powinna w większym stopniu upowszechniać wiedzę o znaczeniu dobrostanu zwierząt na
poziomie międzynarodowym, a 90% obywateli UE zgadza się, że ważne jest ustalenie wysokich
standardów dobrostanu zwierząt, uznawanych na całym świecie.
 
Dowiedz się więcej o przepisach UE o dobrostanie zwierząt
 

" Uważam, że jako Unia Europejska udowodniliśmy
już,  że  zakaz  może  prawidłowo  funkcjonować  i
nadszedł  czas,  by  działać  "
Miriam Dalli (S&D, Malta)
współautorka projektu rezolucji

Więcej informacji
Ścieżka proceduralna
Komunikat prasowy
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Opracowanie Biura ds. Analiz PE
Materiały audiowizualne
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http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2096
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/dobrostan-i-ochrona-zwierzat/20200624STO81911/dobrostan-i-ochrona-zwierzat-przeglad-przepisow-ue-wideo
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2922(RSP)#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20180426IPR02613/testowanie-kosmetykow-na-zwierzetach-poslowie-wzywaja-do-globalnego-zakazu
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/envi/home.html
https://epthinktank.eu/2016/05/02/animal-testing/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/animal-welfare_4404_pk

