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dwar kożmetiċi mhux ittestjati fuq annimali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jinnota li għadd ta’ testijiet għal ingredjenti ġodda fil-kożmetika għadhom qed 
isiru bl-użu tal-annimali għall-esperimenti. Il-petizzjonant jitlob li jkun hemm projbizzjoni 
totali għal esperimenti bl-użu tal-annimali għall-ittestjar tal-kożmetiċi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Il-petizzjonant jitlob li jieqaf l-ittestjar fuq annimali, fejn possibbli, u li jkunu appoġġjati d-
ditti li ma jwettqux testijiet fuq annimali. Qed jehmeż mal-petizzjoni tiegħu artikolu mir-
rivista “Proefdiervrij Magazine” ta’ Ġunju 2009, li fl-essenza tiegħu jiddeskrivi s-sitwazzjoni 
legali attwali skont id-Direttiva tal-Kożmetiċi1. 

Id-Direttiva tal-Kożmetiċi tipprevedi qafas regolatorju li għandu l-għan li jabolixxi b’mod 
gradwali l-ittestjar fuq l-annimali. Tistabbilixxi projbizzjoni fuq l-ittestjar ta’ prodotti 
kożmetiċi lesti u ingredjenti kożmetiċi fuq annimali (projbizzjoni fuq l-ittestjar) u fuq it-
tqegħid fis-suq tal-Komunità Ewropea ta’ prodotti kożmetiċi lesti u ingredjenti inklużi fi 
prodotti kożmetiċi ttestjati fuq annimali (projbizzjoni fuq il-bejgħ).

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE tas-27 ta’ Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri 
li għandhom x’jaqsmu mal-prodotti kożmetiċi, ĠU L 262 tas-27.9.1976
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Il-projbizzjoni fuq l-ittestjar ta’ prodotti kożmetiċi lesti ilha tapplika mill-11 ta’ Settembru 
2004 u l-projbizzjoni fuq l-ittestjar ta’ indgredjenti jew kombinazzjoni ta’ ingredjenti mill-11 
ta’ Marzu 2009.

Mill-11 ta’ Marzu 2009 ’l quddiem, il-projbizzjoni fuq il-bejgħ tapplika għall-effetti kollha 
fuq is-saħħa tal-bniedem bl-eċċezzjoni tat-tossiċità tad-doża ripetuta, it-tossiċità riproduttiva u 
t-tossikokinetika. Għal dawn l-effetti speċifiċi fuq is-saħħa, il-projbizzjoni fuq il-bejgħ se 
tibda tapplika mill-11 ta’ Marzu 2013.

Il-petizzjonant jitlob li jiġu appoġġjati d-dikjarazzjonijiet dwar l-assenza ta’ ingredjenti 
ttestjati fuq l-annimali. Id-Direttiva tal-Kożmetiċi1 fl-Artikolu 6(3) tagħha tipprovdi b’mod 
espliċitu li jkun possibbli li ssir dikjarazzjoni fuq l-imballaġġ ta’ prodott kożmetiku li ma 
twettaq l-ebda test fuq l-annimali fejn jidħol l-iżvilupp tal-prodott. Ir-rekwiżiti kollha għal dan 
l-ittikkettjar jissemmew fl-Artikolu 6(3). Bil-għan li jiġi appoġġjat l-użu ta’ din id-
dikjarazzjoni, Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni stabbilixxiet kriterji komuni għall-
applikazzjoni ta’ din id-dispożizzjoni2. Hija l-għażla tal-manifatturi li jużaw dawn id-
dikjarazzjonijiet.

Id-Direttiva tal-Kożmetiċi tipprovdi qafas legali li waqqaf l-ittestjar fuq l-annimali għal 
skopijiet kożmetiċi fl-Unjoni Ewropea u tippermetti biss, sal-2013, l-użu ta’ riżultati ta’ 
testijiet għal limiti speċifiċi li għalihom bħalissa mhumiex disponibbli alternattivi. Id-
Direttiva tipprovdi wkoll qafas għad-dikjarazzjonijiet dwar l-assenza ta’ ingredjenti ttestjati 
fuq l-annimali.

                                               
1 Kif emendata mid-Direttiva tal-Parlament u tal-Kunsill 2003/15/KE tas-27 ta’ Frar 2003
2 Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Ġunju 2006 li tistabbilixxi linji ta’ gwida fuq l-użu tad-
dikjarazzjonijiet li jirreferu għan-nuqqas ta’ testijiet fuq l-annimali skont id-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE 
(2006/406/KE)


