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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1428/2009, którą złożył J.B. Koster (Holandia) w sprawie kosmetyków 
nietestowanych na zwierzętach

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wskazuje, że liczne testy nowych składników kosmetyków nadal prowadzi 
się z wykorzystaniem zwierząt doświadczalnych. Wzywa on do wprowadzenia całkowitego 
zakazu wykorzystywania zwierząt doświadczalnych do testowania kosmetyków.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Składający petycję zwraca się o zaprzestanie testów na zwierzętach tam, gdzie jest to 
możliwe, oraz o udzielenie wsparcia dla marek kosmetyków nietestowanych na zwierzętach. 
Załącza on do swojej petycji artykuł z „Proefdiervrij Magazine” z czerwca 2009 roku,
w którym rzeczowo opisano aktualną sytuację prawną w kontekście dyrektywy dotyczącej 
produktów kosmetycznych1. 

Dyrektywa dotycząca produktów kosmetycznych przewiduje ramy regulacyjne mające na 
celu stopniową rezygnację z testów na zwierzętach. Wprowadza ona zakaz testowania na 
zwierzętach gotowych produktów kosmetycznych i składników kosmetyków (zakaz 
testowania) oraz zakaz obrotu we Wspólnocie Europejskiej dotyczący gotowych produktów 

                                               
1 Dyrektywa Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych, Dz.U. L 262 z 27.9.1976.
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kosmetycznych oraz składników produktów kosmetycznych, które zostały przetestowane na 
zwierzętach (zakaz obrotu).

Zakaz testowania dotyczący produktów gotowych ma zastosowanie od dnia 11 września 
2004 r.; zakaz testowania dotyczący składników bądź kombinacji składników ma 
zastosowanie od dnia 11 marca 2009 r.

Zakaz obrotu ma zastosowanie od dnia 11 marca 2009 r. w odniesieniu do wszystkich 
skutków dla zdrowia ludzkiego z wyjątkiem toksyczności powtórnej dawki, toksyczności 
reprodukcyjnej i toksykokinetyki. W odniesieniu do tych konkretnych skutków dla zdrowia 
zakaz obrotu będzie miał zastosowanie od dnia 11 marca 2013 r.

Składający petycję zwraca się o poparcie zamieszczania informacji, że produkt nie był 
testowany na zwierzętach. Dyrektywa dotycząca produktów kosmetycznych wyraźnie stanowi
w art. 6 ust. 31, że na opakowaniu produktu kosmetycznego można zamieścić informację, iż
w związku z wytwarzaniem tego produktu nie przeprowadzano testów na zwierzętach. 
Wszystkie wymogi dotyczące etykietowania wymieniono w art. 6 ust. 3. Aby wesprzeć 
zamieszczanie takich informacji, w zaleceniu Komisji2 ustanowiono wspólne kryteria 
stosowania przedmiotowego przepisu. Wybór dotyczący zamieszczania takich informacji 
należy do producenta.

Dyrektywa dotycząca produktów kosmetycznych przewiduje ramy prawne dla zaprzestania 
testów na zwierzętach w celach kosmetycznych w Unii Europejskiej i zezwala tylko, do
2013 roku, na wykorzystywanie wyników testów, aby uzyskać konkretny efekt końcowy
w przypadku którego żadne alternatywy nie są obecnie dostępne. Przedmiotowa dyrektywa 
przewiduje też ramy dla zamieszczania informacji dotyczących nieprzeprowadzenia testów na 
zwierzętach.

                                               
1 Zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/15/WE z dnia 27 lutego 2003 r.
2 Zalecenie Komisji z dnia 7 czerwca 2006 r. ustanawiające wytyczne w zakresie stosowania oznaczeń 
wskazujących na brak testów na zwierzętach zgodnie z dyrektywą Rady 76/768/EWG (2006/406/WE).


