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sido utilizados seja 11 de Março de 2013. Com base em
relatórios anuais, a Comissão deverá ser autorizada a adap
tar os calendários dentro dos prazos atrás referidos.

A Directiva 86/609/CEE do Conselho, de 24 de Novem
bro de 1986, relativa à aproximação das disposições legis
lativas,
regulamentares
e
administrativas
dos
Estados-Membros respeitantes à protecção dos animais uti
lizados para fins experimentais e outros fins científicos (1),
prevê regras comuns para a utilização de animais para fins
experimentais na Comunidade e fixa as condições em que
essas experiências devem ser realizadas no território dos
Estados-Membros. Em especial, o artigo 7.o dessa directiva
exige que os ensaios em animais sejam substituídos por
métodos alternativos, desde que tais métodos existam e
sejam cientificamente satisfatórios.

(44)

A segurança dos produtos cosméticos e dos respectivos
ingredientes pode garantir-se através de métodos alterna
tivos que não são necessariamente aplicáveis a todas as uti
lizações de ingredientes químicos. Assim, deverá
promover-se a utilização desses métodos no conjunto do
sector cosmético e prever a sua adopção a nível comuni
tário, sempre que tais métodos ofereçam aos consumido
res um nível de protecção equivalente.

Mediante uma melhor coordenação dos recursos a nível
comunitário, será possível contribuir para aprofundar os
conhecimentos científicos indispensáveis ao desenvolvi
mento de métodos alternativos. Neste contexto, é essencial
que a Comunidade prossiga e aumente os seus esforços e
tome as medidas necessárias, nomeadamente através dos
seus programas-quadro de investigação, para promover a
investigação e o desenvolvimento de novos métodos alter
nativos que não utilizem animais.

(45)

Deverá incentivar-se o reconhecimento, por parte dos paí
ses terceiros, dos métodos alternativos desenvolvidos na
Comunidade. Para tal, a Comissão e os Estados-Membros
deverão envidar todos os esforços para facilitar a aceitação
desses métodos pela OCDE. A Comissão deverá igualmente
esforçar-se por obter, no quadro dos acordos de coopera
ção da Comunidade Europeia, o reconhecimento dos resul
tados dos ensaios de segurança realizados na Comunidade
com métodos alternativos, de modo a garantir que a expor
tação de produtos cosméticos em que esses métodos
tenham sido utilizados não seja entravada e a prevenir ou
evitar que os países terceiros exijam a repetição desses
ensaios recorrendo à experimentação com animais.

(46)

Afigura-se necessário adoptar uma política de transparên
cia no que se refere aos ingredientes utilizados nos produ
tos cosméticos. Essa transparência deverá traduzir-se na
inscrição, nas embalagens, do nome dos ingredientes uti
lizados nos produtos cosméticos. Em caso de impossibili
dade prática de fazer constar o nome desses ingredientes
nas embalagens, essas indicações deverão estar incluídas de
modo a que o consumidor tenha acesso a essa informação.

(47)

A Comissão deverá coligir um glossário de denominações
comuns de ingredientes, a fim de assegurar uma rotulagem
uniforme e de facilitar a identificação dos ingredientes dos
produtos cosméticos. Esse glossário não poderá ter por fim
constituir uma lista limitativa de substâncias utilizadas nos
produtos cosméticos.

(48)

A fim de informar o consumidor, importa que os produ
tos cosméticos incluam indicações precisas e de fácil com
preensão quanto ao seu prazo de validade. Dado que os
consumidores deverão ser informados sobre a data até à
qual o produto cosmético continua a cumprir a sua fun
ção inicial e permanece seguro, é importante conhecer a
data de durabilidade mínima, ou seja, a data até à qual o
produto pode ser utilizado. Quando a durabilidade mínima
for superior a 30 meses, o consumidor deverá ser infor
mado acerca do período durante o qual pode utilizar o
produto cosmético sem riscos após a abertura. No entanto,
esta exigência não poderá aplicar-se quando o conceito de
durabilidade após a abertura não for relevante, isto é, no
caso de produtos de utilização única, de produtos que não
correm risco de deterioração ou de produtos que não se
abrem.

É já possível assegurar a inocuidade dos produtos cosmé
ticos acabados, com base nos conhecimentos relativos à
segurança dos ingredientes que contêm. Por conseguinte,
deverá prever-se um dispositivo destinado a proibir a rea
lização de ensaios de produtos cosméticos acabados em
animais. A aplicação, nomeadamente por pequenas e
médias empresas, tanto de métodos de ensaio como de
procedimentos de avaliação dos dados relevantes disponí
veis, incluindo a utilização de métodos por analogia e por
valor de prova, que não impliquem o recurso à experimen
tação animal para a avaliação da segurança dos produtos
cosméticos acabados, poderia ser facilitada mediante ori
entações da Comissão.
Tornar-se-à gradualmente possível garantir a segurança dos
ingredientes utilizados nos produtos cosméticos utilizando
métodos alternativos à experimentação animal validados a
nível comunitário ou aprovados como cientificamente vali
dados pelo Centro Europeu de Validação de Métodos Alter
nativos (CEVMA) e tendo em devida consideração o
desenvolvimento da validação no âmbito da Organização
para a Cooperação Económica e o Desenvolvimento
(OCDE). Após consulta do CCSC quanto à aplicabilidade
dos métodos alternativos validados ao domínio dos pro
dutos cosméticos, a Comissão deverá publicar imediata
mente os métodos validados ou aprovados e reconhecidos
como sendo aplicáveis aos ingredientes em causa. Para
atingir o nível mais elevado possível de protecção dos ani
mais, deverá fixar-se um prazo para a introdução de uma
proibição definitiva.
A Comissão estabeleceu calendários com prazos até
11 de Março de 2009 para a proibição da comercialização
de produtos cosméticos cuja formulação final, cujos ingre
dientes ou cuja combinação de ingredientes tenham sido
ensaiados em animais, e para a proibição dos ensaios actu
almente executados em animais. Tendo, contudo, em vista
os ensaios relativos à toxicidade por doses repetidas, à toxi
cidade reprodutiva e à toxicocinética, é adequado que o
termo do prazo para a proibição da comercialização de
produtos cosméticos em que os referidos ensaios hajam
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