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25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1428/2009, внесена от J.B.Koster, с нидерландско гражданство, 
относно неизпитването на козметични продукти върху животни

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че редица изпитвания за нови съставки в 
козметичните продукти продължават да се разработват като се използват 
експериментални животни. Вносителят призовава да се въведе абсолютна забрана за 
експериментите, при които се използват животни за изпитване на козметични 
продукти.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника)

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Вносителят на петицията призовава за прекратяване извършването на изпитване върху 
животни, където това е възможно, както и за подкрепа на търговските марки, които не 
използват изпитване върху животни. Към своята петиция той прилага статия от 
списание „Proefdiervrij Magazine“ от юни 2009 г., в която се описва настоящото правно
положение съгласно Директивата за козметичните продукти1.

Директивата за козметичните продукти предвижда регулаторна рамка с цел 
прекратяване на изпитването върху животни. Тя въвежда забрана за изпитване на 

                                               
1 Директива 76/768/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 година oтносно сближаването на законодателствата на 
държавите-членки, свързани с козметични продукти, OВ L 262 от 27.9.1976 г.
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готови козметични продукти и козметични съставки върху животни (забрана за 
изпитване) и забрана за продажба в Европейската общност на готови козметични 
продукти и съставки, използвани в козметичните продукти, които са били изпитвани
върху животни (забрана за продажба).

Забраната за изпитване на готови козметични продукти е в сила от 11 септември 
2004 г., а забраната за изпитване на съставки или комбинация от съставки е в сила от 11 
март 2009 г.

Забраната за продажба е в сила от 11 март 2009 г. по отношение на продукти, тествани 
върху животни за установяване на всички видове въздействие върху човешкото здраве, 
с изключение на токсичност при повторна доза, репродуктивна токсичност и 
токсикокинетика. За тези конкретни въздействия върху здравето изпитването върху 
животни е позволено до 11 март 2013 г., когато влиза в сила съответната забрана.

Вносителят на петицията желае производителите да указват върху опаковката факта, че 
продуктите не са били тествани върху животни. В член 6, параграф 3 1 от Директивата 
за козметичните продукти изрично е указано, че е възможно върху опаковката на 
козметичния продукт да бъде указано, че при разработването на продукта не са били 
провеждани опити върху животни. Всички изисквания, свързани с етикетирането, са 
описани в член 6, параграф 3. За да се насърчи използването на такива съобщения 
върху опаковката, с препоръка на Комисията2 са въведени общи критерии за 
прилагането на това изискване. Производителят сам решава дали да изписва подобни 
съобщения върху опаковката.

Директивата за козметичните продукти очертава правната рамка, която въвежда 
забрана в Европейския съюз на изпитването върху животни за целите на козметичната 
промишленост, като до 2013 година е позволено изпитване върху животни единствено 
за установяване на определени въздействия, за които в момента не съществуват други 
алтернативи. Директивата предвижда и рамка за съобщенията на производителя, 
изписани върху опаковката, в които се указва, че не е провеждано изпитване върху 
животни.

                                               
1 Изменен с Директива 2003/15/EО на Парламента и на Съвета от 27 февруари 2003 година 
2 Препоръка на Комисията от 7 юни 2006 година, въвеждаща насоки за употребата на съобщения, 
указващи че не е извършвано тестване върху животни, съгласно Директива 76/768/EИО на Съвета 
(2006/406/EО).


