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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΣΒΑΚ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
ΣΕ ΖΩΑ
Με σκο9ό να σταµατήσουν οι έλεγχοι σε ζώα τίθεται σε ισχύ σήµερα 11
Μαρτίου 2013, η α9αγόρευση και των τελευταίων δοκιµών σε συστατικά
9ου χρησιµο9οιούνται σε καλλυντικά 9ροϊόντα.
Η τελική αυτή α9αγόρευση διάθεσης στην αγορά εφαρµόζεται στα
εισαγόµενα, ό9ως και στα 9αραγόµενα στην Ευρώ9η καλλυντικά 9ροϊόντα
και είναι το τελευταίο στάδιο α9ό µια σειρά ενεργειών, η ο9οία άρχισε στην
Ευρώ9η το Σε9τέµβριο του 2004 µε την α9αγόρευση των δοκιµών των
καλλυντικών 9ροϊόντων σε ζώα.
Η Βιοµηχανία δεσµεύεται να αντα9οκριθεί σ’ αυτές τις α9αιτήσεις και να
συνεχίσει την ανά9τυξη εναλλακτικών µεθόδων, οι ο9οίες θα ωφελήσουν
τόσο αυτήν όσο και τον ευρύτερο βιοµηχανικό κόσµο. Ο στόχος της
Βιοµηχανίας Καλλυντικών ήταν 9άντοτε ασφαλή, καινοτόµα καλλυντικά
9ροϊόντα χωρίς την ανάγκη ελέγχων σε ζώα. Για 9άνω α9ό είκοσι χρόνια
ε9ιστήµονες εργάζονται µε ε9ιµέλεια για να ανα9τύξουν ε9ιστηµονικά
αναγνωρισµένες εναλλακτικές µεθόδους για τις δοκιµές σε ζώα.
Σήµερα, η Βιοµηχανία Καλλυντικών είναι 9αγκόσµια ο 9ιο ε9ιτυχηµένος
τοµέας στην ανά9τυξη τέτοιων αναγνωρισµένων εναλλακτικών µεθόδων.
Οι 9ροσ9άθειες της Βιοµηχανίας Καλλυντικών έχουν ωφελήσει την καλή
µεταχείριση των ζώων, καθώς αυτές οι εναλλακτικές µέθοδοι
χρησιµο9οιούνται και σ’ άλλους τοµείς.
Είναι ελ9ίδα µας ότι η σηµερινή τελική ηµεροµηνία θα 9αρέχει ώθηση για
ακόµη µεγαλύτερη συνεργασία µεταξύ των ε9ιστηµόνων της Βιοµηχανίας
µας, των νοµοθετών και της ευρύτερη ε9ιστηµονικής κοινότητας. Αυτό θα
είναι ζωτικής σηµασίας για να αντα9οκριθούµε στις 9ροκλήσεις για αυτούς
τους ελέγχους, ό9ου ακόµα δεν υ9άρχουν εναλλακτικές µέθοδοι για να
εξασφαλίσουν την ασφάλεια. Ε9ειδή η Βιοµηχανία µας δεν συµβιβάζεται
στο θέµα της ασφάλειας, θα υ9άρξουν καινοτοµίες οι ο9οίες δεν θα είναι
διαθέσιµες στους Ευρω9αίους καταναλωτές στο µέλλον.
Καλωσορίζουµε την ανακοίνωση της Ευρω9αϊκής Ε9ιτρο9ής ότι θα
συνεχίσει να υ9οστηρίζει αυτή την έρευνα, γιατί δουλεύοντας µαζί θα
µ9ορέσουµε να ε9ιταχύνουµε την έρευνα για εναλλακτικές µεθόδους,
ε9ισ9εύδοντας την νοµοθετική διαδικασία για αναγνώριση αυτών και θα
9ροωθήσουµε 9αγκόσµια τις µεθόδους για ασφάλεια χωρίς την χρήση
ζώων.
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