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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția 1256/2012, adresată de Michele Thew, de cetățenie britanică, în numele 
„European Coalition to End Animal Experiments” (ECEAE), însoțită de 220 000 
de semnături, privind stoparea experimentelor pe animale pentru produsele 
cosmetice

1. Rezumatul petiției

ECEAE care în prezent reprezintă 24 de organizații pentru bunăstarea animalelor din 22 de 
țări europene, a strâns 220 000 de semnături în Europa în cadrul campaniilor de solicitare a 
încetării testării produselor cosmetice pe animale. Directiva 76/768/CE privind produsele 
cosmetice interzice testarea ingredientelor cosmetice și a produselor finale pe animale în 
cadrul UE. Peste 220 000 de cetățeni consideră că trebuie menținut fără excepție termenul de 
2013 convenit anterior pentru vânzarea ingredientelor și a produselor care au fost testate pe 
animale în afara UE. Ei solicită Europei, care ar trebui să aibă un rol principal la nivel 
mondial, să își păstreze decizia principală și să nu permită nicio amânare. Europa poate face 
astfel o adevărată diferență la nivel mondial. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Directiva 76/768/CEE privind produsele cosmetice1 prevede o eliminare treptată a testării pe 

                                               
1 Directiva Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la produse 
cosmetice.
JO L262, 27.9.1976, p. 169.
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animale a produselor cosmetice. În Uniune, testarea pe animale a produselor cosmetice finite 
este interzisă din 2004, iar cea a ingredientelor cosmetice, din martie 2009. Începând cu 11 
martie 2009, este de asemenea interzisă comercializarea pe piața Uniunii a produselor 
cosmetice și a ingredientelor acestora care au fost testate pe animale în vederea îndeplinirii 
cerințelor directivei. Această interdicție de comercializare vizează aproape toate efectele 
asupra sănătății umane, cu excepția celor mai complexe, care se testează pentru a demonstra 
siguranța produselor cosmetice (toxicitate sistemică la doze repetate, inclusiv sensibilizarea 
pielii, carcinogenicitate, toxicitate pentru reproducere și toxicocinetică), pentru care 
Parlamentul European și Consiliul au prelungit termenul până la 11 martie 2013. În 
conformitate cu articolul 4a alineatul (2) al treilea paragraf din Directiva privind produsele 
cosmetice, Comisia a fost invitată să informeze Parlamentul European și Consiliul în cazul în 
care, din motive tehnice, unul sau mai multe dintre testele vizate de interdicția de 
comercializare cu începere din cursul anului 2013 nu ar fi elaborate și validate până în 2013 și 
să înainteze o propunere legislativă. 
 Acesta a fost contextul în care Comisia a examinat diferitele opțiuni legate de termenul de 
interdicție, inclusiv amânarea acestui termen sau posibilitatea introducerii unui mecanism de 
derogare. Aceasta este opțiunea de derogare la care se face trimitere în mai multe rânduri în 
petiție. 

De la data depunerii petiției, în noiembrie 2012, Comisia a adoptat o poziție clară cu privire la 
respectarea acestui termen. Comisia a adoptat o comunicare1 în care confirmă angajamentul 
său de a respecta termenul stabilit în 2013 și prezintă modul în care intenționează să susțină în 
continuare cercetarea și inovarea în acest domeniu, promovând bunăstarea animalelor la nivel 
mondial. Comisia nu a prezentat, prin urmare, nicio altă propunere legislativă privind 
termenul.

Concluzie

Comisia consideră că, prin comunicarea sa din 11 martie 2013, a adoptat o poziție clară 
referitoare la această chestiune și a garantat menținerea interdicției de comercializare din 
2013, în conformitate cu legislația, după cum a fost solicitat de petiționar .  

                                               
1 Comunicarea Comisiei privind testarea pe animale, interdicția de comercializare și situația actuală a metodelor 
alternative în domeniul cosmeticelor, COM (2013) 135 final din 11.3.2013.  


