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Ref.: Petiția nr. 1428/2009, adresată de J. B. Koster, de cetățenie olandeză, privind 
produsele cosmetice testate pe animale

1. Rezumatul petiției

Petiționarul arată că încă se mai fac o serie de teste pe animale pentru ingredientele noi din 
anumite produse cosmetice. Petiționarul solicită interzicerea totală a testării produselor 
cosmetice pe animale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Petiționarul solicită încetarea testării pe animale, în situațiile în care acest lucru este posibil, și 
sprijinirea mărcilor care nu recurg la testarea pe animale. Acesta anexează la petiție un articol 
din „Proefdiervrij Magazine” (iunie 2009), care descrie, în fond, actuala situație juridică în 
temeiul Directivei privind produsele cosmetice1. 

Directiva privind produsele cosmetice prevede un cadru de reglementare menit să elimine 
treptat testarea pe animale. Aceasta instituie interzicerea testării pe animale a produselor 
cosmetice finite și a ingredientelor cosmetice (interzicerea testării), precum și interzicerea 
introducerii pe piața Comunității Europene a produselor cosmetice finite și a ingredientelor 
din produsele cosmetice care au fost testate pe animale (interzicerea introducerii pe piață).

                                               
1 Directiva 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislației statelor membre cu privire 
la produsele cosmetice, JO L 262, 27.9.1976.
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Interzicerea testării în cazul produselor cosmetice finite se aplică începând cu 11 septembrie 
2004; interzicerea testării în cazul ingredientelor sau al combinațiilor de ingrediente se aplică 
începând cu 11 martie 2009.

Interzicerea introducerii pe piață se aplică începând cu 11 martie 2009 în cazul tuturor 
efectelor asupra sănătății umane, cu excepția toxicității la doze repetate, a toxicității pentru 
reproducere și a toxicocineticii. În cazul acestor efecte specifice asupra sănătății, interzicerea 
introducerii pe piață se aplică începând cu 11 martie 2013.

Petiționarul solicită sprijinirea indicațiilor de prezentare a produselor care atestă netestarea pe 
animale. Directiva privind produsele cosmetice prevede în mod expres la articolul 6 alineatul 
(3)1 că este posibilă indicarea pe ambalajul produselor cosmetice a faptului că nu s-au efectuat 
teste pe animale pentru elaborarea produselor respective. Toate cerințele referitoare la 
etichetare sunt menționate la articolul 6 alineatul (3). Pentru a sprijini utilizarea unor astfel de 
indicații, au fost stabilite criterii comune de aplicare a acestei prevederi în cadrul unei 
Recomandări a Comisiei2. Utilizarea acestor indicații este la latitudinea producătorilor.

Directiva privind produsele cosmetice oferă un cadru de reglementare pentru eliminarea 
testării pe animale a produselor cosmetice în Uniunea Europeană și permite, doar până în 
2013, utilizarea rezultatelor testelor pentru acele caracteristici în cazul cărora nu există, până 
în prezent, alternative. Directiva oferă, de asemenea, un cadru pentru utilizarea indicațiilor 
referitoare la netestarea pe animale.

                                               
1 Astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 
februarie 2003.
2 Recomandarea Comisiei din 7 iunie 2006 de stabilire a orientărilor pentru utilizarea indicațiilor referitoare la 
netestarea pe animale, în conformitate cu Directiva 76/768/CEE a Consiliului (2006/406/CE).


