
CM\932052MT.doc PE508.164v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

27.3.2013

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1256/2012, imressqa minn Michele Thew, ta’ ċittadinanza
Britannika, f’isem il-Koalizzjoni Ewropea għall-Waqfien tal-Esperimenti fuq 
l-Annimali (ECEAE), b’220 000 firma, dwar il-Waqfien tal-esperimenti fuq l-
annimali għall-kożmetiċi

1. Sommarju tal-petizzjoni

L-ECEAE li attwalment tirrappreżenta 24 organizzazzjoni għall-benesseri tal-annimali f’22 
pajjiż Ewropew ġabret 220 000 firma fl-Ewropa fil-kampanja tagħha fejn qed titlob għall-
waqfien tal-ittestjar tal-kożmetiċi fuq l-annimali. Id-direttiva tal-kożmetiċi 76/768/KE 
ipprojbixxiet l-ittestjar ta’ ingredjenti kożmetiċi u prodotti lesti fuq l-annimali fl-UE. Aktar 
minn 220 000 ċittadin jemmnu li l-iskadenza tal-2013 miftiehma minn qabel fir-rigward tal-
bejgħ ta’ ingredjenti u prodotti li jkunu ġew ittestjati fuq l-annimali barra mill-UE għandha 
tinżamm mingħajr eċċezzjonijiet. Huma jitolbu lill-Ewropa, li għandu jkollha rwol ewlieni 
fid-dinja, sabiex iżżomm id-deċiżjoni prinċipali tagħha u ma tippermetti l-ebda posponiment. 
B’hekk l-Ewropa tista’ tagħmel differenza globali reali. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Jannar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Id-Direttiva tal-Kosmetika 76/768/KEE1 tipprevedi t-tneħħija gradwali tal-ittestjar fuq l-

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill tas-27 ta’ Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom 
x’jaqsmu mal-prodotti kosmetiċi, ĠU L 262, 27.9.1976, p. 169.
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annimali għall-prodotti kożmetiċi. It-testijiet fuq l-annimali ta’ prodotti kożmetiċi lesti fl-
Unjoni ilhom ipprojbiti mill-2004, u t-testijiet fuq l-annimali ta’ ingredjenti kożmetiċi ilhom 
ipprojbiti minn Marzu 2009. Mill-11 ta’ Marzu 2009, ġie pprojbit ukoll li jiġu 
kkummerċjalizzati fl-Unjoni prodotti kożmetiċi u l-ingredjenti tagħhom li ġew ittestjati fuq l-
annimali sabiex jintlaħqu r-rekwiżiti tad-Direttiva. Din il-projbizzjoni tal-
kummerċjalizzazzjoni tapplika għall-effetti kollha fuq is-saħħa tal-bniedem ħlief dawk l-aktar 
kumplessi li għandhom jiġu ttestjati biex tintwera s-sikurezza tal-prodotti kożmetiċi (it-
tossiċità ta’ dożi ripetuti, inklużi s-sensitizzazzjoni tal-ġilda, il-karċinoġeniċità, it-tossiċità 
għar-riproduzzjoni u t-tossikokinetika). Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill estendew l-
iskadenza ta’ din il-projbizzjoni sal-11 ta’ Marzu 2013. Skont l-Artikolu 4a (2.3) tad-Direttiva 
tal-Kosmetika, il-Kummissjoni ntalbet tgħarraf lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill meta, 
għal raġunijiet tekniċi, test wieħed jew aktar koperti mill-projbizzjoni tal-
kummerċjalizzazzjoni tal-2013 ma jkunux ġew żviluppati u vvalidati sal-2013, u ntalbet ukoll 
tressaq proposta leġiżlattiva.
Kien f’dan il-kuntest li l-Kummissjoni vvalutat l-għażliet differenti dwar l-iskadenza li fadal, 
inkluż li tipposponiha jew tipproponi l-possibbiltà għall-introduzzjoni ta’ mekkaniżmu ta’ 
deroga. Hija din l-għażla ta’ deroga li saret referenza għaliha diversi drabi fil-Petizzjoni. 

Sa mis-sottomissjoni tal-petizzjoni f’Novembru 2012 il-Kummissjoni ħadet pożizzjoni ċara 
fir-rispett ta’ din l-iskadenza. Il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni1 li fiha tikkonferma l-
impenn tal-Kummissjoni biex iżżomm l-iskadenza tal-2013 u tiddeskrivi kif hija biħsiebha 
tappoġġja aktar ir-riċerka u l-innovazzjoni f’dan il-qasam waqt li tippromwovi l-benesseri tal-
annimali madwar id-dinja kollha. Il-Kummissjoni għaldaqstant ma għamlitx aktar proposti 
leġiżlattivi dwar l-iskadenza.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tikkunsidra li bil-Komunikazzjoni tagħha tal-11 ta’ Marzu 2013 ħadet 
pożizzjoni ċara dwar il-kwistjoni u pprovdiet ir-riassigurazzjoni mitluba mill-petizzjonant li l-
projbizzjoni tal-kummerċjalizzazjoni tal-2013 tinżamm kif ipprovdut mil-leġiżlazzjoni.  

                                               
1 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-ittestjar fuq l-annimali u l-projbizzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni u 
dwar il-qagħda attwali fejn jidħlu metodi alternattivi fil-qasam tal-kosmetika, COM (2013) 135 final tal-
11.3.2013 


