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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/    /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συµβουλίου

περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών

των αναφεροµένων στα καλλυντικά προϊόντα

(Κείµενο το οποίο ενδιαφέρει τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 311 της 31.10.2000, σελ. 134.
2 ΕΕ C 367 της 20.12.2000, σελ. 1.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 2001 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της ........ (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ........ (δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η οδηγία 76/768/EΟΚ του Συµβουλίου 1, εναρµόνισε συνολικά τις εθνικές νοµοθετικές

διατάξεις που αφορούν τα καλλυντικά προϊόντα και έχει, ως κύριο στόχο της, την προστασία

της δηµόσιας υγείας. Για το σκοπό αυτό, εξακολουθεί να είναι απαραίτητο να διεξάγονται

ορισµένες τοξικολογικές δοκιµές ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα προϊόντα αυτά είναι ασφαλή.

(2) Στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προσαρτήθηκε, µε τη Συνθήκη του

Άµστερνταµ, Πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων, βάσει του

οποίου η Κοινότητα και τα κράτη µέλη πρέπει να λαµβάνουν πλήρως υπόψη, όταν

εφαρµόζουν τις κοινοτικές πολιτικές, ιδίως στον τοµέα της εσωτερικής αγοράς, τις

απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων.

                                                
1 ΕΕ L 262 της 27.7.1976, σελ. 169. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2000/41/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 145, 20. 6.2000, σ. 25).
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(3) Η οδηγία 86/609/ΕΟΚ, της 24ης Νοεµβρίου 1986, για την προσέγγιση των νοµοθετικών,

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την προστασία των

ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και άλλους επιστηµονικούς σκοπούς 1

καθιέρωσε κοινούς κανόνες σχετικά µε τη χρησιµοποίηση των ζώων για πειραµατικούς

σκοπούς στην Κοινότητα και καθόρισε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες πρέπει να

πραγµατοποιούνται αυτά τα πειράµατα στο έδαφος των κρατών µελών. Ιδίως, το άρθρο 7 της

οδηγίας αυτής, απαιτεί τα πειράµατα στα ζώα να υποκαθίστανται από εναλλακτικές

µεθόδους, εφόσον υφίστανται τέτοιες µέθοδοι και είναι επιστηµονικά αποδεκτές.

Προκειµένου να διευκολυνθεί η θέση σε εφαρµογή της διάταξης αυτής στον τοµέα των

καλλυντικών, έχουν προβλεφθεί ειδικές διατάξεις στην οδηγία 93/35/ΕΟΚ του Συµβουλίου 2,

για την έκτη τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ. Οι διατάξεις αυτές, ωστόσο, λαµβάνουν

υπόψη µόνο τις εναλλακτικές µεθόδους που δεν συνεπάγονται τη χρησιµοποίηση ζώων και

δεν λαµβάνουν υπόψη εναλλακτικές µεθόδους που έχουν αναπτυχθεί προκειµένου να

περιοριστεί ο αριθµός των ζώων τα οποία χρησιµοποιούνται κατά τα πειράµατα ή

προκειµένου τα ζώα να υποφέρουν λιγότερο. Προκειµένου να παρασχεθεί η βέλτιστη

προστασία στα ζώα που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς σκοπούς θα πρέπει, κατά

συνέπεια, να τροποποιηθεί η οδηγία 76/768/ΕΟΚ ώστε να προβλέπεται η συστηµατική

χρησιµοποίηση όλων των εναλλακτικών µεθόδων, όπως ορίζεται στο άρθρο 7, παράγραφοι 2

και 3 της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ, όταν οι µέθοδοι αυτές παρέχουν στους καταναλωτές επίπεδο

προστασίας ισοδύναµο προς εκείνο των συµβατικών µεθόδων τις οποίες προορίζονται να

υποκαταστήσουν.

                                                
1 ΕΕ L 358 της 18.12.1986, σελ. 1.
2 ΕΕ L 151 της 23.6.1993, σελ. 32.
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(4) Σήµερα, µόνο οι εναλλακτικές µέθοδοι που είναι επιστηµονικά επικυρωµένες από το

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Επικύρωση Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM) ή τον Οργανισµό

Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και είναι εφαρµόσιµες στο σύνολο του

τοµέα των χηµικών προϊόντων, εγκρίνονται συστηµατικά σε κοινοτικό επίπεδο. Είναι,

ωστόσο, δυνατό η ασφάλεια των καλλυντικών προϊόντων να εξασφαλίζεται µε εναλλακτικές

µεθόδους, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα εφαρµόσιµες σε όλες τις χρήσεις των χηµικών

συστατικών. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να προωθηθεί η χρησιµοποίηση αυτών των µεθόδων

στη βιοµηχανία καλλυντικών, εν τω συνόλω της, και να εξασφαλιστεί η υιοθέτησή τους σε

κοινοτικό επίπεδο, όταν οι µέθοδοι αυτές είναι σε θέση να εγγυώνται ένα ισοδύναµο επίπεδο

προστασίας στους καταναλωτές. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει

ότι οι συµβατικές πειραµατικές µέθοδοι υποκαθίστανται κατά προτεραιότητα από

επικυρωµένες εναλλακτικές µεθόδους στις οποίες δεν χρησιµοποιούνται ζώα ή, ελλείψει

τέτοιων µεθόδων, από µεθόδους που περιορίζουν σηµαντικά τον αριθµό των

χρησιµοποιούµενων ζώων ή από µεθόδους χάρη στις οποίες τα ζώα υποφέρουν σηµαντικά

λιγότερο.

(5) Η ασφάλεια των τελικών καλλυντικών προϊόντων µπορεί ήδη να εξασφαλισθεί µε βάση τις

διαθέσιµες γνώσεις σχετικά µε την ασφάλεια των συστατικών που περιέχουν. Είναι δυνατόν,

εποµένως, να περιληφθούν στην οδηγία 76/768/ΕΟΚ διατάξεις που να απαγορεύουν τη

διενέργεια δοκιµών σε ζώα για τα τελικά καλλυντικά προϊόντα. Η Επιτροπή θα πρέπει να

θεσπίσει κατευθυντήριες γραµµές προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή, ιδίως από τις

µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µεθόδων αξιολόγησης της ασφάλειας των τελικών καλλυντικών

προϊόντων για τις οποίες δεν είναι απαραίτητη η χρήση ζώων.
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(6) Ένας καλύτερος συντονισµός των πόρων, σε κοινοτικό επίπεδο, θα συµβάλει στην

εµβάθυνση των επιστηµονικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη

εναλλακτικών µεθόδων. Για το σκοπό αυτό, είναι βασικό η Κοινότητα να συνεχίσει τις

προσπάθειές της και να λάβει τα αναγκαία µέτρα για την προώθηση της έρευνας και την

ανάπτυξη νέων µεθόδων, ιδίως µέσω του 6ου προγράµµατος-πλαισίου όπως ορίζεται στην

απόφαση αριθ. 2002/    /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1,

(7) Θα πρέπει να ενθαρρύνεται η αναγνώριση, από τις τρίτες χώρες, των εναλλακτικών µεθόδων

που αναπτύσσονται στην Κοινότητα. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα

πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να διευκολύνουν την αποδοχή των µεθόδων

αυτών από τον ΟΟΣΑ. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να προσπαθήσει να επιτύχει, στο

πλαίσιο των συµφωνιών συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την αναγνώριση των

αποτελεσµάτων των εκτελούµενων στην Κοινότητα, µέσω εναλλακτικών µεθόδων, δοκιµών

ασφάλειας των προϊόντων, έτσι ώστε να µην παρεµποδίζεται η εξαγωγή των καλλυντικών

προϊόντων για τα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί τέτοιες µέθοδοι και να αποτρέπεται ή να

αποφεύγεται οι τρίτες χώρες να απαιτούν την επανάληψη αυτών των δοκιµών µε

χρησιµοποίηση ζώων.

(8) Θα πρέπει να είναι δυνατή η ενηµέρωση των καταναλωτών σχετικά µε τις δοκιµές στις οποίες

έχουν υποβληθεί τα καλλυντικά προϊόντα. Ωστόσο, προκειµένου να εξασφαλίζεται η

διαφάνεια των πληροφοριών οι οποίες παρέχονται στους καταναλωτές σχετικά µε αυτό το

θέµα και να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των καλλυντικών προϊόντων στο

εσωτερικό της Κοινότητας, είναι σηµαντικό να καθοριστούν οι όροι υπό τους οποίους είναι

δυνατό να προβάλλεται ο ισχυρισµός, για τα προϊόντα αυτά, ή στο πλαίσιο της διάθεσής τους

στο εµπόριο, ότι δεν έχουν διενεργηθεί, για την ανάπτυξη ή την παρασκευή τους, πειράµατα

σε ζώα. Για τον σκοπό αυτό, είναι ανάγκη η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώµη όλων των

ενδιαφεροµένων µερών, να καταρτίσει κατευθυντήριες γραµµές προκειµένου να παρέχονται

σαφείς κατευθύνσεις στους οικονοµικούς φορείς όσον αφορά την προβολή τέτοιων

ισχυρισµών στο εσωτερικό της Κοινότητας.

                                                
1 ΕΕ L ......
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(9) Λόγω των ειδικών κινδύνων που µπορεί να ενέχουν για την ανθρώπινη υγεία ουσίες που

έχουν ταξινοµηθεί ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή,

κατηγορίας 1 και 2, δυνάµει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου

1967, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που

αφορούν στην ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών 1, θα πρέπει

να αποφεύγεται η χρησιµοποίησή τους στα καλλυντικά προϊόντα, εκτός αν η Επιστηµονική

Επιτροπή για τα Καλλυντικά Προϊόντα και τα µη Εδώδιµα Προϊόντα που προορίζονται για

τον Καταναλωτή θεωρεί τη χρήση τους ασφαλή. Η αξιολόγηση της χρήσης αυτών των

ουσιών στα καλλυντικά δεν θα πρέπει να γίνεται, όσο αυτό είναι δυνατόν, µε τη

χρησιµοποίηση ζώων.

(10) Προκειµένου να βελτιωθεί η πληροφόρηση που παρέχεται στον καταναλωτή, τα καλλυντικά

προϊόντα θα πρέπει να φέρουν ακριβέστερες ενδείξεις σχετικά µε τη διατηρησιµότητα χρήσης

τους.

(11) Ορισµένες ουσίες έχουν επισηµανθεί ως σηµαντικό αίτιο αλλεργικών αντιδράσεων στους

καταναλωτές που είναι ευαίσθητοι στα αρώµατα. Προκειµένου να εξασφαλίζεται η

κατάλληλη ενηµέρωση αυτών των καταναλωτών, είναι λοιπόν αναγκαίο να τροποποιηθούν οι

διατάξεις της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ ώστε να απαιτείται η αναφορά της παρουσίας αυτών των

ουσιών στον κατάλογο των συστατικών. Η ενηµέρωση αυτή θα βελτιώσει τη διάγνωση των

αλλεργιών επαφής µεταξύ των εν λόγω καταναλωτών και θα τους επιτρέψει να αποφεύγουν

τη χρησιµοποίηση καλλυντικών προϊόντων που δεν ανέχονται.

(12) Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων οι οποίες ανατίθενται στην

Επιτροπή.2

                                                
1 ΕΕ L 196 της 16.8.1967, σελ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2001/59/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 21.8.2001, σελ. 1).
2 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σελ. 23.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Η οδηγία 76/768/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (i) απαλείφεται.

2) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα :

«Άρθρο 4α

1. Υπό την επιφύλαξη των γενικών υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 2, τα

κράτη µέλη απαγορεύουν :

(α) τη διάθεση στην αγορά καλλυντικών προϊόντων η τελική σύνθεση των οποίων,

προκειµένου να πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, έχει αποτελέσει

αντικείµενο δοκιµών σε ζώα µε χρήση µεθόδου διαφορετικής από εναλλακτική µέθοδο,

µετά την επικύρωση, την αποδοχή και τη δηµοσίευση της εν λόγω εναλλακτικής

µεθόδου από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και

µετά την υιοθέτησή της σε κοινοτικό επίπεδο,

(β) τη διάθεση στην αγορά καλλυντικών προϊόντων που περιέχουν συστατικά ή

συνδυασµούς συστατικών τα οποία, προκειµένου να πληρούνται οι απαιτήσεις της

παρούσας οδηγίας, έχουν αποτελέσει αντικείµενο δοκιµών σε ζώα µε χρήση µεθόδου

διαφορετικής από εναλλακτική µέθοδο µετά την επικύρωση, την αποδοχή και τη

δηµοσίευση της εν λόγω εναλλακτικής µεθόδου από τον ΟΟΣΑ και µετά την υιοθέτησή

της σε κοινοτικό επίπεδο,

(γ) τη διενέργεια, στο έδαφός τους, δοκιµών σε ζώα που αφορούν τελικά καλλυντικά

προϊόντα, προκειµένου να πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας,
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(δ) τη διενέργεια, στο έδαφός τους, δοκιµών σε ζώα που αφορούν συστατικά ή

συνδυασµούς συστατικών προκειµένου να πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας

οδηγίας, το αργότερο την ηµεροµηνία κατά την οποία οι δοκιµές αυτές απαιτείται να

αντικατασταθούν από µια ή περισσότερες επικυρωµένες εναλλακτικές µεθόδους που

απαριθµούνται στο Παράρτηµα V της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της

27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

διατάξεων που αφορούν στην ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των

επικίνδυνων ουσιών * ή στο Παράρτηµα ΙΧ της παρούσας οδηγίας.

2. Το αργότερο .............. 1 η Επιτροπή καταρτίζει το περιεχόµενο του Παραρτήµατος ΙΧ,

που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στοιχείο δ), σύµφωνα µε τη διαδικασία της κανονιστικής

επιτροπής η οποία προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 2 και αφού ζητήσει τη γνώµη της

Επιστηµονικής Επιτροπής για τα Καλλυντικά Προϊόντα και τα Μη Εδώδιµα Προϊόντα που

προορίζονται για τον Καταναλωτή. Οι εναλλακτικές µέθοδοι που περιλαµβάνονται στο

Παράρτηµα ΙΧ παρέχουν στους καταναλωτές επίπεδο προστασίας ισοδύναµο µε αυτό που

παρέχουν οι δοκιµές στα ζώα τις οποίες προορίζονται να αντικαταστήσουν.

Η Επιτροπή, όταν πραγµατοποιεί την τεχνική προσαρµογή του εν λόγω Παραρτήµατος ΙΧ,

σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 2, εξασφαλίζει ότι χρησιµοποιούνται µόνον

εναλλακτικές µέθοδοι οι οποίες δεν απαιτούν τη χρησιµοποίηση ζώων, εφόσον τέτοιες

µέθοδοι υπάρχουν και παρέχουν ισοδύναµο επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές και, σε

περίπτωση που δεν υπάρχουν, εξασφαλίζει ότι χρησιµοποιούνται µέθοδοι µείωσης που

περιορίζουν σηµαντικά τον αριθµό των χρησιµοποιούµενων ζώων ή ηπιότερες µέθοδοι χάρη

στις οποίες τα ζώα υποφέρουν σηµαντικά λιγότερο.

                                                
1 18 µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, νοούνται ως:

(α) «τελικό καλλυντικό προϊόν»: το καλλυντικό προϊόν στην τελική του σύνθεση, όπως

κυκλοφορεί στην αγορά και διατίθεται στον τελικό καταναλωτή·

(β) «εναλλακτική µέθοδος»: µέθοδος που δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση ζώων ή,

εφόσον δεν υπάρχει, µέθοδος η οποία περιορίζει σηµαντικά τον αριθµό των

χρησιµοποιούµενων ζώων ή µέθοδος µέσω της οποίας τα ζώα υποφέρουν σηµαντικά

λιγότερο·

(γ) «ζώο»: κάθε ζωντανό σπονδυλωτό εκτός του ανθρώπου, συµπεριλαµβανοµένων των

προνυµφών που ζουν ελεύθερα και/ή αναπαράγονται, αλλά εξαιρουµένων των εµβρύων

και των λοιπών εµβρυακών µορφών.

_________________

* ΕΕ L 196 της 16.8.1967, σελ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
2001/59/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 21.8.2001 σελ. 1)».

«Άρθρο 4β

Η χρησιµοποίηση στα καλλυντικά προϊόντα, ουσιών που έχουν ταξινοµηθεί ως καρκινογόνες,

µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 ή 2, δυνάµει του Παραρτήµατος Ι

της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ υπόκειται, αµελλητί, σε αξιολόγηση κινδύνου από την Επιτροπή. Τα

µέτρα που κρίνονται αναγκαία µετά την αξιολόγηση αυτή, θεσπίζονται σύµφωνα µε την

διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 10, παράγραφος 2, µετά

από διαβούλευση µε την Επιστηµονική Επιτροπή για τα Καλλυντικά Προϊόντα και τα µη

Εδώδιµα Προϊόντα που προορίζονται για τον Καταναλωτή.».
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3) Στο άρθρο 6, παράγραφος 1, το στοιχείο (γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«(γ) την ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. Η ηµεροµηνία ελάχιστης

διατηρησιµότητας καλλυντικού προϊόντος είναι η ηµεροµηνία έως την οποία το προϊόν

αυτό, διατηρούµενο σε κατάλληλες συνθήκες, συνεχίζει να ανταποκρίνεται στην αρχική

του λειτουργία και, ιδίως, εξακολουθεί να είναι σύµφωνο προς το άρθρο 2.

Η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας επισηµαίνεται από την ηµεροµηνία αυτή

καθεαυτή, ακολουθούµενη από σύµβολο το οποίο θα αποφασιστεί σύµφωνα µε τη

διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2. Η

ηµεροµηνία αναγράφεται ευκρινώς και αναφέρει, κατά σειρά, είτε το µήνα και το έτος,

είτε την ηµέρα, το µήνα και το έτος.

Εν ανάγκη, οι πληροφορίες αυτές συµπληρώνονται µε την ένδειξη των προϋποθέσεων η

τήρηση των οποίων επιτρέπει την εξασφάλιση της δηλούµενης διατηρησιµότητας.».

4) Στο άρθρο 6, παράγραφος 1, το στοιχείο (ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«(ζ) τον κατάλογο των συστατικών κατά φθίνουσα σειρά ως προς το βάρος τη στιγµή κατά

την οποία προστίθενται. Ο κατάλογος αυτός φέρει την επιγραφή «συστατικά». Σε

περίπτωση που αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, εσώκλειστο σηµείωµα, ετικέτα, ταινία ή

κάρτα πρέπει να περιλαµβάνει αυτά τα συστατικά στα οποία θα παραπέµπεται ο

καταναλωτής είτε µε συντετµηµένη ένδειξη είτε µε το σύµβολο που περιέχεται στο

Παράρτηµα VIII, που πρέπει να εµφαίνεται επί της συσκευασίας.
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∆εν θεωρούνται, ωστόσο, συστατικά :

− οι προσµίξεις οι οποίες περιλαµβάνονται στις πρώτες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν,

− οι τεχνικές υποβοηθητικές ουσίες που χρησιµοποιούνται κατά την παρασκευή, αλλά δεν

ανευρίσκονται πλέον στο τελικό προϊόν,

− οι ουσίες οι οποίες χρησιµοποιούνται στις απολύτως απαραίτητες ποσότητες ως διαλύτες ή

ως φορείς αρωµατικών συνθέσεων.

Οι αρωµατικές συνθέσεις και οι πρώτες ύλες τους αναφέρονται µε τη λέξη «άρωµα»

(parfum/aroma). Ωστόσο, η παρουσία ουσιών η µνεία της οποίας απαιτείται δυνάµει της στήλης

«Άλλοι περιορισµοί και απαιτήσεις» του Παραρτήµατος ΙΙΙ επισηµαίνεται στον κατάλογο,

ανεξαρτήτως του ρόλου τους στη λειτουργία του προϊόντος.

Τα συστατικά η συγκέντρωση των οποίων είναι κάτω του 1% µπορούν να αναγράφονται, χωρίς να

τηρείται συγκεκριµένη σειρά, ύστερα από τα συστατικά η συγκέντρωση των οποίων είναι άνω

του 1%.

Οι χρωστικές ουσίες µπορούν να αναγράφονται, µε οποιαδήποτε σειρά, µετά τα άλλα συστατικά,

σύµφωνα µε τον αριθµό Colour Index ή την ονοµασία µε την οποία αναφέρονται στο

Παράρτηµα IV. Όσον αφορά τα κοσµητικά καλλυντικά προϊόντα που διατίθενται στο εµπόριο σε

περισσότερες από µια αποχρώσεις, µπορούν να αναφέρονται όλες οι χρωστικές ουσίες που

χρησιµοποιούνται σε αυτό το φάσµα προϊόντων, εφόσον προστίθεται η φράση «µπορεί να περιέχει»

ή το σύµβολο «+/-».
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Τα συστατικά πρέπει να αναγράφονται µε την κοινή ονοµασία τους που αναφέρεται στο

άρθρο 7, παράγραφος 2 ή, ελλείψει αυτής, µε µία από τις ονοµασίες που αναφέρονται στο

άρθρο 5α, παράγραφος 2, πρώτη περίπτωση.

Η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής που αναφέρεται στο

άρθρο 10, παράγραφος 2, µπορεί να τροποποιήσει τα κριτήρια και τους όρους που

καθορίζονται από την οδηγία 95/17/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 1995, για τις

λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά τη µη

αναγραφή ενός ή περισσότερων συστατικών στον κατάλογο που προβλέπεται για την

επισήµανση των καλλυντικών προϊόντων *, βάσει των οποίων ένας κατασκευαστής µπορεί,

για λόγους εµπορικού απορρήτου, να ζητεί τη µη αναγραφή ενός ή περισσότερων

συστατικών στον προαναφερόµενο κατάλογο.

____________________

* ΕΕ L 140 της 23.6.1995, σελ. 26.»

5) Στο άρθρο 6, παράγραφος 3, η τελευταία φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο εδάφιο:

«Θεσπίζονται κατευθυντήριες γραµµές, σύµφωνα µε τη διαδικασία της κανονιστικής

επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 10, παράγραφος 2, όσον αφορά την ενηµερωτική

ένδειξη που ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά

µπορεί να θέτει επί των προϊόντων ή επί οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, σηµειώµατος,

ετικέτας, ταινίας ή κάρτας τα συνοδεύει ή παραπέµπει σε αυτά, στην οποία επισηµαίνεται ότι,

για την ανάπτυξη ή παρασκευή των προϊόντων αυτών, δεν έγιναν πειράµατα σε ζώα».
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6) Στο άρθρο 7α, παράγραφος 1, το στοιχείο (δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«(δ) την αξιολόγηση της ασφάλειας που παρουσιάζει το τελικό προϊόν για την ανθρώπινη

υγεία. Για το σκοπό αυτό, ο κατασκευαστής λαµβάνει υπόψη τις γενικές τοξικολογικές

ιδιότητες των συστατικών, τη χηµική τους δοµή και το επίπεδο της έκθεσης του

καταναλωτή στα συστατικά αυτά. Λαµβάνει ειδικότερα υπόψη τα συγκεκριµένα

χαρακτηριστικά έκθεσης των περιοχών του σώµατος στα οποία εφαρµόζεται το προϊόν

ή του πληθυσµού για τον οποίο προορίζεται. Γίνεται, µεταξύ άλλων, ειδική αξιολόγηση

για τα καλλυντικά προϊόντα που προορίζονται για χρήση από παιδιά κάτω των τριών

ετών και για τα καλλυντικά προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για χρήση στην

ιδιαίτερη εξωτερική προσωπική υγιεινή.

Στην περίπτωση που το ίδιο προϊόν παρασκευάζεται σε περισσότερα σηµεία της

Κοινότητας, ο παρασκευαστής έχει τη δυνατότητα να επιλέγει ένα µόνο τόπο

παρασκευής όπου οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιµες. Έτσι, όταν υπάρχει σχετικό

αίτηµα για σκοπούς ελέγχου, οφείλει να δηλώνει τον τόπο που επέλεξε στην ή στις

αρµόδιες αρχές ελέγχου.»

7) Στο άρθρο 8, παράγραφος 2 και στο άρθρο 8α, παράγραφος 3, η «Επιστηµονική Επιτροπή

Καλλυντικών» αντικαθίσταται από την «Επιστηµονική Επιτροπή για τα Καλλυντικά

Προϊόντα και τα Μη Εδώδιµα Προϊόντα που προορίζονται για τον Καταναλωτή».

8) Τα άρθρα 9 και 10 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 9

Κάθε τρία χρόνια η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το

Συµβούλιο :
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(α) Σχετικά µε την πρόοδο όσον αφορά την ανάπτυξη, την επικύρωση και τη νοµική

αποδοχή εναλλακτικών µεθόδων, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 4α,

παράγραφος 3, στοιχείο (β). Η έκθεση περιλαµβάνει ακριβή δεδοµένα για τον

αριθµό και τον τύπο των πειραµάτων σχετικά µε τα καλλυντικά προϊόντα που

πραγµατοποιήθηκαν επί ζώων, προκειµένου να πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας

οδηγίας. Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να συγκεντρώνουν τις πληροφορίες αυτές, επί

πλέον της συγκέντρωσης στατιστικών που προβλέπει η οδηγία 86/609/ΕΟΚ του

Συµβουλίου, της 24ης Νοεµβρίου 1986, για την προσέγγιση των νοµοθετικών,

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την προστασία

των ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και άλλους επιστηµονικούς

σκοπούς *·

(β) σχετικά µε την πρόοδο που πραγµατοποίησε η Επιτροπή στις προσπάθειές της να

επιτύχει την εκ µέρους του ΟΟΣΑ αποδοχή εναλλακτικών µεθόδων επικυρωµένων σε

κοινοτικό επίπεδο και να προωθεί την αναγνώριση, από τρίτες χώρες, των

αποτελεσµάτων των δοκιµών ασφαλείας που διενεργούνται στην Κοινότητα µε τη

χρήση εναλλακτικών µεθόδων, ιδίως στο πλαίσιο των συµφωνιών συνεργασίας µεταξύ

της Κοινότητας και αυτών των χωρών·

(γ) σχετικά µε τις συγκεκριµένες ανάγκες των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που

λαµβάνονται υπόψη, ιδίως στα πλαίσια της εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 4α.
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Άρθρο 10

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιµη Επιτροπή για τα Καλλυντικά Προϊόντα.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ

καθορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

_________________

* ΕΕ L 358 της 18.12.1986, σελ. 1.»
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Άρθρο 2

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που

είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν .......... *. Ενηµερώνουν αµέσως

την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις

για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου

που θεσπίζουν στον τοµέα ο οποίος διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, το άρθρο 1, σηµείο 1), εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία που

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

                                                
* 18 µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________
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I. Εισαγωγή

1. Στις 5 Απριλίου 2000 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας, µε βάση το άρθρο 95 της

Συνθήκης, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων

στα καλλυντικά προϊόντα 1.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διετύπωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις

3 Απριλίου 2001 2.

3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διετύπωσε τη γνώµη της στις 20 Σεπτεµβρίου

2000 3.

4. Η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση στις 22 Νοεµβρίου 2001 4.

5. Στις 14 Φεβρουαρίου 2002, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης.

II. Στόχος

Κύριοι στόχοι της πρότασης της Επιτροπής είναι :

− η µόνιµη και οριστική καθιέρωση στην ΕΕ της απαγόρευσης της διεξαγωγής

πειραµάτων σε ζώα για τα τελικά καλλυντικά προϊόντα,

− η ευθυγράµµιση των διατάξεων της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ προς τους κανόνες του ΠΟΕ

µε την ανάκληση της διάταξης περί απαγορεύσεως της εµπορίας καλλυντικών

προϊόντων που περιέχουν συστατικά ή συνδυασµό συστατικών που έχουν δοκιµαστεί

σε ζώα, την οποία προέβλεπε η έκτη τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ, και η

οποία θα ετίθετο σε ισχύ µετά τις 30 Ιουνίου 2002,

                                                
1 ΕΕ C 311 Ε, 31.10.2000, σελ. 134.
2 ΕΕ
3 ΕΕ C 367, 20.12.2000, σελ. 1.
4 ΕΕ



15073/1/01 REV 1 ADD 1 ΧΑ/χχ 3
DG C II   EL

− η καθιέρωση στην ΕΕ της απαγόρευσης της διεξαγωγής πειραµάτων σε ζώα µε

συστατικά ή συνδυασµό συστατικών καλλυντικών προϊόντων µόλις που θα είναι

διαθέσιµες, επικυρωµένες, αποδεκτές και δηµοσιευµένες από την Επιτροπή

εναλλακτικές µέθοδοι δοκιµών, αλλά µε τη διευκρίνιση ότι η απαγόρευση αυτή θα

καταστεί απόλυτη 3 ώς 5 έτη µετά την ηµεροµηνία µεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό

δίκαιο.

III. Ανάλυση της κοινής θέσης

1. Το Συµβούλιο εξετάζει την πρόταση από τα µέσα του 2000. Η κοινή θέση του

Συµβουλίου είναι γενικώς σύµφωνη µε τους στόχους της πρότασης της Επιτροπής,

ιδίως όσον αφορά τη συµµόρφωση προς τις δεσµεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

Το Συµβούλιο συµφώνησε, εν τούτοις, για ορισµένες ουσιαστικές αλλαγές στην

πρόταση της Επιτροπής. Οι σηµαντικότερες εξ αυτών είναι οι εξής :

− έχουν αποκατασταθεί οι διατάξεις περί απαγορεύσεως της εµπορίας καλλυντικών

προϊόντων όταν το τελικό προϊόν ή τα συστατικά του έχουν δοκιµαστεί σε ζώα,

ενώ η εφαρµογή της απαγόρευσης εµπορίας θα εξαρτάται από την ύπαρξη

εναλλακτικών µεθόδων δοκιµής αποδεκτών εντός του πλαισίου του ΟΟΣΑ και

εγκεκριµένων σε κοινοτικό επίπεδο,

− έχει απαλειφθεί από την οδηγία ο καθορισµός τελικής ηµεροµηνίας για την

εφαρµογή της απαγόρευσης των πειραµάτων σε ζώα,

− βάσει αιτήµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουν εισαχθεί ειδικές διατάξεις

για τις ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή

τοξικές για την αναπαραγωγή,

− έχουν ενισχυθεί οι διατάξεις περί ενηµερώσεως των καταναλωτών, επίσης

σύµφωνα µε αιτήµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Επιτροπή έχει αποδεχθεί την κοινή θέσπιση που καθόρισε το Συµβούλιο.
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2. Στις 3 Απριλίου 2001, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 31 τροπολογίες της

πρότασης. Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε, τουλάχιστον κατ�ουσίαν, 10 εξ αυτών και µέρος

των 7 υπολοίπων.

3. Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε µέρος των τροπολογιών 1 και 2 που προτείνουν αναφορά

στην οδηγία 86/609/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προστασία των ζώων που

χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και άλλους επιστηµονικούς σκοπούς.

4. Το Συµβούλιο δέχθηκε ευνοϊκά τις τροπολογίες 4 και 5 οι οποίες τονίζουν την ανάγκη

του να δοθεί προτεραιότητα στην υποστήριξη και την ανάπτυξη εναλλακτικών µεθόδων

δοκιµής, ιδίως στο πλαίσιο του 6ου Προγράµµατος Πλαισίου για την Έρευνα.

5. Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε γενικώς την τροπολογία 10 και µέρος της τροπολογίας 14

που αφορούν τους περιορισµούς ουσιών που έχουν χαρακτηριστεί ως καρκινογόνες,

µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή.

6. Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε κατ�ουσίαν τις τροπολογίες 11, 12 και 30 και µέρος των

τροπολογιών 23 και 32 που αποσκοπούν στη βελτίωση των απαιτήσεων επισήµανσης,

ιδίως όσον αφορά τα ενδεχόµενα αλλεργιογόνα αρωµατικών ουσιών και την ελάχιστη

διάρκεια χρήσεως του προϊόντος. Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε µέρος των τροπολογιών 7

και 47, που αφορούν τους ισχυρισµούς των επιχειρήσεων ότι δεν έχουν διενεργηθεί

πειράµατα σε ζώα µε καλλυντικά προϊόντα ή µε τα συστατικά αυτών, µέσω µιας

διάταξης που ορίζει ότι η Επιτροπή θα υιοθετήσει κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε

τη χρήση των ισχυρισµών αυτών.

7. Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε µέρος της τροπολογίας 14 και των τροπολογιών 17 έως 19,

σχετικά µε την έκθεση τη Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, µε την αναφορά ότι η Επιτροπή θα διαβιβάζει εκθέσεις ανά τριετία αντί

ανά έτος.

8. Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε την τροπολογία 26 που αφορά την ενίσχυση της

αξιολόγησης ασφαλείας του τελικού προϊόντος και ιδίως την απαίτηση ειδικών

αξιολογήσεων ασφαλείας των καλλυντικών προϊόντων που προορίζονται αποκλειστικά

για χρήση σε παιδιά κάτω των τριών ετών ή για την εξωτερική προσωπική υγιεινή.
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9. Το Συµβούλιο κρίνει ότι αποτελεί αρµοδιότητα της Επιτροπής να προτείνει τροπολογία της
οδηγίας 86/609/ΕΟΚ καθώς και νοµοθεσία που να αφορά νέα προϊόντα και, ως εκ τούτου,
απέρριψε µέρος της τροπολογίας 1 και της τροπολογίας 36 που αναφέρονται σε προτάσεις
της Επιτροπής για τα θέµατα αυτά.

10. Ενώ το Συµβούλιο συµφωνεί µε τον στόχο να καταργηθούν επίσης, το ταχύτερο δυνατόν, τα
πειράµατα σε ζώα µε συστατικά καλλυντικών προϊόντων, κρίνει ότι ο στόχος αυτός πρέπει να
επιτευχθεί χωρίς να θίγεται η υγεία και η ασφάλεια των καταναλωτών. ∆εδοµένης της
τρέχουσας κατάστασης των επιστηµονικών γνώσεων και της πείρας που έχει αποκτηθεί κατά
την έρευνα και ανάπτυξη εναλλακτικών µεθόδων, το Συµβούλιο θεωρεί αδύνατον να
προβλεφθεί πότε θα είναι διαθέσιµες όλες οι αναγκαίες εναλλακτικές µέθοδοι. Ως εκ τούτου,
το Συµβούλιο ευνοεί µια προοδευτική προσέγγιση συνδεδεµένη µε την ύπαρξη διαθεσίµων
εναλλακτικών µεθόδων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την ενίσχυση του κανονιστικού
πλαισίου ώστε να εξασφαλιστεί η υποχρεωτική χρήση των µεθόδων αυτών όταν υπάρχουν,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων οι οποίες επιτρέπουν την µείωση του αριθµού των
χρησιµοποιουµένων ζώων ή την ελάττωση του πόνου τους. Το Συµβούλιο τόνισε εντούτοις
ότι µια εναλλακτική µέθοδος η οποία συνεπάγεται τη χρήση ζώων δεν µπορεί να γίνεται
δεκτή όταν υπάρχει ισοδύναµη µέθοδος η οποία δεν συνεπάγεται τη χρήση ζώων. Το
Συµβούλιο κρίνει επίσης ότι οι επιστηµονικές γνώσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη
πρόσθετων εναλλακτικών µεθόδων δύνανται να βελτιωθούν µόνον µέσω της από κοινού
χρησιµοποίησης και του συντονισµού όλων των διαθεσίµων πόρων. Το Συµβούλιο απέρριψε
κατά συνέπεια µέρος της τροπολογίας 2 καθώς και τις τροπολογίες 3 και 15 οι οποίες
αφορούν την καθιέρωση µιας ηµεροµηνίας οριστικής απαγόρευσης των πειραµάτων σε ζώα
µε συστατικά καλλυντικών, και τον περιορισµό της εννοίας των εναλλακτικών µεθόδων
δοκιµής σε µεθόδους που δεν συµπεριλαµβάνουν τη χρήση ζώων. Κατά συνέπεια, µέρος της
τροπολογίας 15 η οποία αφορά ενδεχόµενες παρεκκλίσεις από την απαγόρευση πειραµάτων
σε ζώα έχει επίσης απορριφθεί.

11. ∆ιασυνδέοντας την εφαρµογή της απαγόρευσης εµπορίας καλλυντικών προϊόντων που έχουν
δοκιµαστεί σε ζώα µε την ύπαρξη εναλλακτικών µεθόδων δοκιµής αποδεκτών στο πλαίσιο
του ΟΟΣΑ και εγκεκριµένων σε κοινοτικό επίπεδο, το Συµβούλιο επιτυγχάνει µια ισορροπία
µεταξύ του στόχου να καταργηθούν τα πειράµατα σε ζώα στον τοµέα των καλλυντικών, και
της ανάγκης συµµόρφωσης προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας, ιδίως σε σχέση µε
τον ΠΟΕ. Το Συµβούλιο απέρριψε ως εκ τούτου µέρος των τροπολογιών 14 και 37 σχετικά
µε µια τελική ηµεροµηνία εφαρµογής της οριστικής απαγόρευσης εµπορίας, και κατά
συνέπεια και µέρος της τροπολογίας 14 η οποία παρέχει τη δυνατότητα παρέκκλισης από την
απαγόρευση εµπορίας.
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12. Με την ενσωµάτωση διατάξεων περί ειδικών αξιολογήσεων ασφαλείας των καλλυντικών

προϊόντων που προορίζονται αποκλειστικά για χρήση σε παιδιά ή για την εξωτερική

προσωπική υγιεινή, το Συµβούλιο κρίνει ότι έχει δεόντως λάβει υπ�όψιν τους συγκεκριµένους

κινδύνους που ενδεχοµένως συνδέονται µε τα προϊόντα αυτά και, ως εκ τούτου, απέρριψε τις

τροπολογίες 9 και 43.

13. Το Συµβούλιο απέρριψε τις τροπολογίες 13, 21 και 28 σχετικά µε τις πληροφορίες που πρέπει

να περιλαµβάνονται στον κατάλογο που καταρτίζει και δηµοσιεύει η Επιτροπή λόγω

ανησυχιών ότι µια τέτοια διάταξη θα αντιβαίνει προς τις διατάξεις περί προστασίας

δεδοµένων.

14. Το Συµβούλιο κρίνει ότι οι τροπολογίες 16 και 20, που αφορούν, αντιστοίχως, µια αναφορά

στο πρωτότυπο σε σχέση µε το τελικό καλλυντικό προϊόν, και τον ορισµό του συστατικού

καλλυντικών, δεν συντελούν στη σαφήνεια των όρων και ως εκ τούτου τις απέρριψε.

15. Το Συµβούλιο απέρριψε την τροπολογία 27, σχετικά µε αναλυτικές πληροφορίες επί

οιωνδήποτε πειραµάτων πραγµατοποιούνται σε σχέση µε την ανάπτυξη του προϊόντος και

των συστατικών του, διότι µια τέτοια απαίτηση θα ήταν αδύνατον να επιβληθεί και θα

ερχόταν σε αντίφαση µε τις υποχρεώσεις της Κοινότητας στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

16. Όσον αφορά την επισήµανση, το Συµβούλιο επέλεξε µια ενιαία ηµεροµηνία διάρκειας

χρήσεως των καλλυντικών προϊόντων, χάριν της σαφήνειας για τους καταναλωτές,

επεκτείνοντας την υπάρχουσα απαίτηση ελάχιστης διάρκειας χρήσεως σε όλα τα προϊόντα

και, ως εκ τούτου, απέρριψε το µέρος της τροπολογίας 32 το οποίο αναφέρεται συγκεκριµένα

σε µια µέγιστη διάρκεια χρήσεως του προϊόντος και σε µέγιστο χρονικό διάστηµα µετά το

άνοιγµα του προϊόντος. Το Συµβούλιο απέρριψε την τροπολογία 39 και µέρος της

τροπολογίας 37 οι οποίες αφορούν την υποχρεωτική επισήµανση προϊόντων όταν ένα τελικό

προϊόν ή τα συστατικά του έχουν δοκιµαστεί σε ζώα, εν µέρει λόγω της απορρίψεως των

ειδικών κριτηρίων για το µέγεθος της επισήµανσης και εν µέρει λόγω ανησυχιών για το κατά

πόσον η υποχρεωτική επισήµανση συµµορφώνεται προς τους κανόνες του ΠΟΕ. Το

Συµβούλιο συµφωνεί µε την ανάγκη να ζητηθεί η γνώµη όλων των ενδιαφεροµένων πλευρών

σχετικά µε την κατάρτιση κατευθυντήριων γραµµών για την χρήση ισχυρισµών περί

προϊόντων τα οποία δεν έχουν δοκιµαστεί σε ζώα. αλλά δεν κρίνει
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σκόπιµο στο πλαίσιο αυτό να προσδιοριστούν οι λεπτοµέρειες αυτών των
γνωµοδοτήσεων και, ως εκ τούτου, απέρριψε τα µέρη των τροπολογιών 7 και 47 που
αφορούν τη γνωµοδότηση συγκεκριµένων πλευρών.

17. Ενώ το Συµβούλιο δύναται κατ�αρχήν να υποστηρίξει την προσαρµογή του
Παραρτήµατος ΙΙΙ, όπως προτείνεται στην τροπολογία 49, κρίνει ότι αυτό πρέπει να
γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία περί προσαρµογής στην τεχνική πρόοδο και, ως εκ
τούτου, απέρριψε την τροπολογία 49.

18. Το Συµβούλιο προέβη επίσης σε ορισµένες γλωσσικές αλλαγές της πρότασης της
Επιτροπής.

IV. Συµπέρασµα

Όπως συνέστησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο ενσωµάτωσε διατάξεις
προκειµένου να βελτιωθεί το επίπεδο ενηµέρωσης που παρέχεται στους καταναλωτές σχετικά
µε τη χρήση καλλυντικών προϊόντων και να εξασφαλιστεί περισσότερο ότι αξιολογούνται
δεόντως όλοι οι συναφείς µε τα προϊόντα αυτά κίνδυνοι. Όσον αφορά την χρήση πειραµάτων
σε ζώα για τα καλλυντικά προϊόντα, το Συµβούλιο επεδίωξε να επιτύχει µια ισορροπία
µεταξύ της επιτακτικής απαίτησης να εξασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών, της
ανάγκης να παρέχεται βέλτιστη προστασία στα ζώα που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς
σκοπούς, και της ανάγκης να τηρεί η Κοινότητα τις διεθνείς της υποχρεώσεις.

Ενώ αναγνωρίζει την καλή διαβίωση των ζώων ως θεµιτό προς επίτευξη στόχο στο πλαίσιο
της κοινοτικής νοµοθεσίας, το Συµβούλιο δεν δύναται να υποστηρίξει µια λύση η οποία θα
απαγόρευε απολύτως την διενέργεια πειραµάτων σε ζώα για τα καλλυντικά προϊόντα µετά
από µια ορισµένη ηµεροµηνία, ανεξαρτήτως του εάν διατίθενται κατάλληλες εναλλακτικές
µέθοδοι. Κατά την άποψη του Συµβουλίου, η προσέγγιση αυτή θα έθετε σε κίνδυνο την
ασφάλεια των καταναλωτών αµελώντας τους βασικούς στόχους που πρέπει να επιδιωχθούν
βάσει της οδηγίας για τα καλλυντικά, και το καθήκον της Κοινότητας να εξασφαλίζει υψηλό
επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

∆εδοµένου ότι απαιτούνται πρόσθετες επιστηµονικές γνώσεις για την ανάπτυξη
εναλλακτικών µεθόδων, το Συµβούλιο κρίνει ότι ο αποτελεσµατικότερος τρόπος για να
βελτιωθεί η προστασία των ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς σκοπούς είναι να
προωθείται η ανάπτυξη εναλλακτικών µεθόδων µέσω συντονισµού όλων των διαθεσίµων
πόρων και να εξασφαλίζεται ότι οι εναλλακτικές µέθοδοι όντως χρησιµοποιούνται όταν
υπάρχουν και ότι είναι επιστηµονικά επικυρωµένες. Το Συµβούλιο χαιρετίζει, ως εκ τούτου
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την δέσµευση της Επιτροπής να αναθεωρήσει το υπάρχον πλαίσιο της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ

και να εξετάσει κατά πόσον είναι διαθέσιµη η δέουσα χρηµατοδότηση, βάσει του κοινοτικού

προγράµµατος πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης, για την διερεύνηση εναλλακτικών µεθόδων.

Όσον αφορά τις διατάξεις για απαγόρευση εισαγοµένων καλλυντικών που δοκιµάζονται σε

ζώα, το Συµβούλιο κρίνει απαραίτητο να εφαρµοστεί η απαγόρευση αυτή προοδευτικά

παράλληλα µε τη διάθεση εναλλακτικών µεθόδων δοκιµής εγκεκριµένων σε διεθνές επίπεδο

προκειµένου να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τις δεσµεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

=====================



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή θέση η οποία εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 14/2/2002 ενόψει της
έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε την έβδοµη τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συµβουλίου
περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στα
καλλυντικά προϊόντα [2000/0077 (COD)],

∆ήλωση της Επιτροπής

"Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να αρχίσει σύντοµα τις εργασίες για την αναθεώρηση

της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ  για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την προστασία των ζώων που χρησιµοποιούνται για

πειραµατικούς και άλλους επιστηµονικούς σκοπούς."





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 26.02.2002
SEC(2002) 225 τελικό

2000/0077 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ
 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε

την κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση, για έβδοµη φορά, της οδηγίας

76/768/EΟΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων
στα καλλυντικά προϊόντα

.
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2000/0077 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ
 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε

την κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση, για έβδοµη φορά, της οδηγίας

76/768/EΟΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων
στα καλλυντικά προϊόντα

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

– Η προαναφερόµενη πρόταση [COM(2000) 189 τελικό] εγκρίθηκε από την
Επιτροπή στις 5 Απριλίου 2000 και, στη συνέχεια, διαβιβάστηκε στο
Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

– Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση µε τροπολογίες κατά την
πρώτη ανάγνωση στις 3 Απριλίου 2001.

– Η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής [COM(2001) 697 τελικό] εγκρίθηκε
στις 22 Noεµβρίου 2001 και, στη συνέχεια, διαβιβάστηκε στο Συµβούλιο και
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

– Το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία µε πλειοψηφία στις 26
Νοεµβρίου 2001 και εξέδωσε την κοινή του θέση στις 14 Φεβρουαρίου 2002.

– Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη γνωµοδότησή της στις 20
Σεπτεµβρίου 2000.

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ

Ο κύριος στόχος της αρχικής πρότασης ήταν η οριστική διευθέτηση του ζητήµατος
των δοκιµών σε ζώα στον τοµέα των καλλυντικών. Τα κύρια στοιχεία της αρχικής
πρότασης ήταν η θέσπιση µόνιµης και οριστικής απαγόρευσης όσον αφορά τη
διενέργεια δοκιµών σε ζώα για τελικά καλλυντικά προϊόντα και η µεταστροφή από
την απαγόρευση της εµπορίας καλλυντικών που περιέχουν συστατικά τα οποία
έχουν δοκιµαστεί σε ζώα στην απαγόρευση της διενέργειας δοκιµών σε ζώα στην ΕΕ
για τα συστατικά που χρησιµοποιούνται σε καλλυντικά προϊόντα, σύµφωνα µε τους
κανόνες του ΠΟΕ. Η εν λόγω απαγόρευση προβλεπόταν να τεθεί σε εφαρµογή τρία
έτη µετά την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της προτεινόµενης οδηγίας. Εν τούτοις, η
ηµεροµηνία αυτή θα µπορούσε να µετατεθεί για διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δύο
ετών, αν δεν είχε επιτελεστεί επαρκής πρόοδος στην ανάπτυξη ικανοποιητικών
µεθόδων υποκατάστασης των επιστηµονικώς επικυρωµένων δοκιµών σε ζώα.
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3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1. Γενικά

Η κοινή θέση του Συµβουλίου ανταποκρίνεται στην τροποποιηµένη πρόταση της
Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις για βελτίωση της προστασίας της υγείας
και των καταναλωτών. Ωστόσο, όσον αφορά το ζήτηµα των δοκιµών σε ζώα, το
Συµβούλιο τροποποίησε την πρόταση της Επιτροπής.

3.2. Τύχη των τροπολογιών

Από τις 31 τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή
δέχθηκε κατ’ αρχήν 14 τροπολογίες και µέρος 7 άλλων τροπολογιών.

Η Επιτροπή δέχθηκε τις τροπολογίες που αποσκοπούν στην καλύτερη προστασία της
υγείας και των καταναλωτών, µέσω της καλύτερης πληροφόρησης των
καταναλωτών, της βελτίωσης των απαιτήσεων ασφαλείας για ορισµένες κατηγορίες
προϊόντων, όπως τα προϊόντα που προορίζονται για παιδιά και τα προϊόντα
προσωπικής υγιεινής, καθώς επίσης µέσω της απαίτησης για πρόβλεψη ηµεροµηνίας
ελάχιστης καταλληλότητας για όλα τα καλλυντικά προϊόντα ή µέσω της θέσπισης
ενός συστήµατος επισήµανσης για τα αλλεργιογόνα αρωµατικά συστατικά.

Αντίθετα, αν και συµµερίζεται το στόχο για µείωση του πόνου τον οποίο
αισθάνονται τα ζώα κατά τη διάρκεια των δοκιµών, η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να
δεχθεί τροπολογίες αντίθετες προς τον πρωταρχικό της στόχο, που είναι η
εξασφάλιση, για τους ευρωπαίους πολίτες, του υψηλότερου δυνατού επιπέδου
ασφαλείας και η τήρηση των διεθνών δεσµεύσεών της. Απέρριψε την τροπολογία
που προέβλεπε την επανεισαγωγή της απαγορεύσεως εµπορίας, διότι µια τέτοια
απαγόρευση δεν συνάδει µε τους κανόνες του ΠΟΕ. Η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση
να δεχθεί τη µείωση της χρονικής προθεσµίας για την πλήρη απαγόρευση των
δοκιµών στα συστατικά, δεδοµένου ότι αντίκειται στο βασικό της στόχο, που είναι η
προστασία των καταναλωτών και της δηµόσιας υγείας.

3.3. Η κοινή θέση του Συµβουλίου

Η κοινή θέση του Συµβουλίου εγκρίθηκε µε ειδική πλειοψηφία.

Η κοινή θέση του Συµβουλίου περιλαµβάνει τις περισσότερες τροπολογίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αποσκοπούν στη βελτίωση της υγείας και της
προστασίας των καταναλωτών, τροπολογίες οι οποίες περιέχονται ήδη στην
τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. Επιπροσθέτως, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, η κοινή θέση περιλαµβάνει ειδικές διατάξεις για τις ουσίες που
ταξινοµούνται ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή.

Όσον αφορά το ζήτηµα των δοκιµών σε ζώα, το Συµβούλιο συµφωνεί µε το στόχο
της κατάργησης των δοκιµών στα ζώα το συντοµότερο δυνατόν. Ωστόσο, η κοινή
θέση υιοθετεί µια νέα προσέγγιση.

Όσον αφορά την απαγόρευση των δοκιµών για τα συστατικά στην ΕΕ, το Συµβούλιο
απέρριψε την ιδέα της πρόβλεψης µιας οποιασδήποτε συγκεκριµένης καταληκτικής
ηµεροµηνίας για την πλήρη εφαρµογή της, δεδοµένου ότι κάτι τέτοιο θα έθετε σε
κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. Η κοινή θέση προβλέπει µια
προσέγγιση κατά στάδια, που βασίζεται στην αρχή των τριών στόχων
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(αντικατάσταση, βελτίωση και µείωση) και συνδέει την προοδευτική εφαρµογή µιας
τέτοιας απαγόρευσης δοκιµών µε τη διαθεσιµότητα εναλλακτικών µεθόδων,
περιλαµβανοµένων εκείνων οι οποίες µειώνουν τον αριθµό των χρησιµοποιούµενων
ζώων ή τον πόνο και την ταλαιπωρία τους. Επιπροσθέτως, ενισχύει το κανονιστικό
πλαίσιο προκειµένου να διασφαλίσει την έµπρακτη χρήση επιστηµονικώς
επικυρωµένων εναλλακτικών µεθόδων, όταν υπάρχουν.

Όσον αφορά την απαγόρευση εµπορίας, η κοινή θέση προβλέπει την απαγόρευση
εµπορίας των καλλυντικών προϊόντων όταν το τελικό προϊόν ή τα συστατικά του
έχουν αποτελέσει αντικείµενο δοκιµών σε ζώα, αλλά συνδέει την προοδευτική
εφαρµογή της απαγόρευσης αυτής µε την ύπαρξη εναλλακτικών µεθόδων δοκιµής,
αποδεκτών σε διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, ούτως ώστε να ενισχυθεί ο
πολυµερής χαρακτήρας του µέτρου.

3.4 Άποψη της Επιτροπής για την κοινή θέση

Όσον αφορά την απαγόρευση δοκιµών για τα συστατικά στην ΕΕ, που συνδέεται µε
τη διαθεσιµότητα εναλλακτικών µεθόδων χωρίς να προβλέπεται οποιαδήποτε
συγκεκριµένη καταληκτική ηµεροµηνία, η Επιτροπή αποδέχεται τη λύση αυτή, η
οποία ενισχύει ουσιαστικά την ευζωία των ζώων, διαφυλάσσοντας συγχρόνως την
υγεία των καταναλωτών. Η βελτίωση αυτή δεν µπορεί παρά να ενισχύσει το ρόλο
της ΕΕ ως ηγετικού παράγοντα στην έρευνα για την ανάπτυξη εναλλακτικών
µεθόδων µε βάση την αρχή των τριών στόχων (αντικατάσταση, βελτίωση και
µείωση). Θα οδηγήσει στη σωστή διαχείριση των δοκιµών σε ζώα µέσα στην ΕΕ,
χωρίς να διακυβεύσει τον πρωταρχικό στόχο που είναι η εξασφάλιση, για τους
ευρωπαίους πολίτες, του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ασφαλείας σχετικά µε όλα
τα προϊόντα τα οποία χρησιµοποιούν.

Όσον αφορά την προτεινόµενη απαγόρευση εµπορίας, που συνδέεται µε την
αποδοχή της σε επίπεδο ΟΟΣΑ (δηλαδή στο επίπεδο ενός πολυµερούς διεθνούς
οργανισµού που θα λειτουργούσε, στην περίπτωση αυτή, ως διεθνής οργανισµός
τυποποίησης) και τον αποκλεισµό οποιασδήποτε καταληκτικής ηµεροµηνίας, η
ρύθµιση αυτή µειώνει τον κίνδυνο να ασκηθεί κάποια προσφυγή στα πλαίσια του
συστήµατος διευθέτησης διαφορών του ΠΟΕ. Ωστόσο, ο ΟΟΣΑ είναι ένας
οργανισµός µε πολύ περιορισµένο αριθµό µελών (σήµερα έχει 30 µέλη από τα 144
µέλη του ΠΟΕ). Εποµένως, ο περιορισµός της ανάπτυξης αποδεκτών εναλλακτικών
µεθόδων µόνο στα πλαίσια του ΟΟΣΑ µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα, εκτός αν
αποδειχθεί ότι ο ΟΟΣΑ είναι ο µόνος διεθνής οργανισµός στα πλαίσια του οποίου θα
µπορούσε να τεθεί υπό έλεγχο το θέµα αυτό. Επιπροσθέτως, καθώς η ανάπτυξη
αποδεκτών εναλλακτικών µεθόδων δοκιµών στα πλαίσια του ΟΟΣΑ θα ενέπλεκε
µόνο έναν τόσο περιορισµένο αριθµό κρατών, εν όψει του δικαίου που διέπει τη
λειτουργία του ΠΟΕ και της σχετικής νοµολογίας, η οδηγία θα έπρεπε να προβλέπει
ένα επιπλέον εύλογο χρονικό διάστηµα µεταξύ της έγκρισης εναλλακτικών µεθόδων
και της θέσης σε ισχύ της απαγόρευσης εµπορίας στην ΕΚ, ώστε να δοθεί η
δυνατότητα είτε στα άλλα κράτη µέλη του ΠΟΕ, που δεν είναι µέλη του ΟΟΣΑ, να
αποδεχθούν και να εφαρµόσουν αυτές τις εναλλακτικές µεθόδους είτε στην
Κοινότητα να αρχίσει διαπραγµατεύσεις µε τα κράτη αυτά σχετικά µε την εφαρµογή
των εν λόγω εναλλακτικών µεθόδων. Η προσέγγιση αυτή συνάδει περισσότερο µε
τις κοινοτικές διεθνείς δεσµεύσεις και τη θέση της ΕΕ να συνεχίσει τις προσπάθειές
της για τη χάραξη, σε διεθνές επίπεδο, µιας συντονισµένης πολιτικής για την καλή
µεταχείριση των ζώων.
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Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποδέχεται τη γενική προσέγγιση που προβλέπεται στην
κοινή θέση.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή θέση, η οποία συνάδει µε πολλά στοιχεία της
τροποποιηµένης πρότασής της και διασφαλίζει τη δηµόσια υγεία και την προστασία
των καταναλωτών, λαµβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις διεθνείς δεσµεύσεις της
Κοινότητας.

5. ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ήλωση της Επιτροπής για τα πρακτικά του Συµβουλίου Εσωτερικής Αγοράς της
26ης Νοεµβρίου 2001:

« Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να αρχίσει σύντοµα εργασίες για την
αναθεώρηση της οδηγίας 86/609/EΟΚ1 για την προσέγγιση των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την
προστασία των ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και άλλους
επιστηµονικούς σκοπούς.»

                                                
1 ΕΕ L 358, 18.12.1986, σ. 1.


