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Támogassuk az állatkínzás nélkül előállított kozmetikai termékeket – Az 

állatkísérlet-mentes előállítási folyamatok melletti uniós kötelezettségvállalás 

érdekében 

 

Státusz: Aláírásgyűjtés folyamatban 

 

 

1. Alapvető információk: 

- Bizottsági nyilvántartási szám: ECI(2021)000006 

- Nyilvántartásba véve: 2021. június 30. 

- A Bizottság határozata a polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételéről: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021D1136  

- Honlap: - 

- Európai Bizottság információs lapja a kezdeményezésről: 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000006_hu  

 

- Gyűjtés kezdete: 2021. augusztus 31. 

- Gyűjtés várható határideje: 2022. augusztus 31. 

 

2. Célkitűzések (kötelezően benyújtandó információk): 

A kozmetikumokat gyártó cégek állatokon végzett kísérleteinek uniós tilalma olyan Európa 

ígéretét hordozta magában, ahol az állatok nem szenvednek és halnak meg kozmetikumok 

miatt. Ezt az ígéretet megszegték. A hatóságok továbbra is állatkísérleteket írnak elő a 

kozmetikai termékekben használt összetevőkkel kapcsolatban, ami ellentétes a lakosság 

elvárásaival és kívánságaival, valamint a jogalkotói szándékkal. Soha nem rendelkeztünk 

azonban olyan hatékony, nem állatkísérleteken alapuló eszközökkel, amelyek garantálják 

a biztonságot, és kiváló lehetőségünk van az emberi egészség és a környezet védelmének 

forradalmasítására. Az Európai Bizottságnak fenn kell tartania és meg kell erősítenie a 

tilalmat és az állatkísérlet-mentes biztonsági értékelésre való áttérést. 

Felkérjük az Európai Bizottságot, hogy tegye meg a következő lépéseket: 

1. a kozmetikai célú állatkísérletek tilalmának védelme és megerősítése; 

jogszabály-módosítás kezdeményezése annak érdekében, hogy a fogyasztók, a 

munkavállalók és a környezet védelme minden kozmetikai összetevő tekintetében 

bármikor, bármilyen célból végzett állatkísérletek nélkül valósuljon meg; 

2. a vegyi anyagokról szóló uniós szabályozás átalakítása; 

az emberi egészség és a környezet védelmének biztosítása a vegyi anyagok új állatkísérleti 

követelmények bevezetése nélkül történő kezelése révén; 

3. a tudomány korszerűsítése az EU-ban; 

kötelezettségvállalás egy olyan jogalkotási javaslat mellett, amely a jelenlegi jogalkotási 

ciklus vége előtt ütemtervet vázol fel az EU-ban végzett valamennyi állatkísérlet fokozatos 

megszüntetésére vonatkozóan. 

 

3. A kezdeményezés háttere, rövid összefoglalása és támogatói: 

Az EPK szervezői az állatkísérletek tilalmát kívánják elérni, melynek érdekében 

felszólítják az Európai Bizottságot, hogy  

- védje és erősítse meg a kozmetikai célú állatkísérletek tilalmát, 

- alakítsa át a vegyi anyagokról szóló uniós szabályozást, 

- korszerűsítse a tudományt az EU-ban. 

Az EPK a 2012-ben elindított és sikeres aláírásgyűjtéssel megerősített, majd az Európai 

Bizottság által elutasított Stop Vivisection EPK-hoz hasonlóan az állatkísérletekkel 

szemben lép fel. A két kezdeményezés céljai nagyon hasonlóak, a szervezők azonban nem  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021D1136
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000006_hu
https://eustrat.uni-nke.hu/document/eski-uni-nke-hu/EPK_tb_Stop%20Vivisection.pdf
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határozták meg, hogy korábbi EPK-hoz hasonlóan mennyiben azonosak vagy eltérőek a 

céljaik. A Center for Alternatives to Animal Testing (CAAT) 2021 augusztusában közzétett 

jelentése megerősítette azt a feltételezést, hogy a tilalom ellenére továbbra is állatokat 

tartanak fogva kozmetikai termékek kísérlete céljából - a szervezők ennek okán indították 

újra a folyamatot. 

https://www.altex.org/index.php/altex/article/view/2291
https://www.peta.de/neuigkeiten/tierversuche-fuer-kosmetik-in-der-eu/

