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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1428/2009 af J.B.Koster, nederlandsk statsborger, om udvikling af 
kosmetik uden anvendelse af forsøgsdyr

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at der stadigvæk udføres en række forsøg i forbindelse med nye 
ingredienser til kosmetiske produkter, hvortil der anvendes forsøgsdyr. Andrageren anmoder 
om totalforbud mod anvendelse af forsøgsdyr til afprøvning af kosmetiske produkter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. januar 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

Andrageren anmoder om, at dyreforsøg stoppes, hvor det er muligt, og at mærker, hvor 
forsøgene er udført uden forsøgsdyr, støttes. Han vedhæfter en artikel fra "Proefdiervrij 
Magazine" af juni 2009 til sit andragende, som i hovedsagen beskriver den nuværende 
juridiske situation under kosmetikdirektivet1.

Kosmetikdirektivet fastsætter en lovgivningsmæssig ramme med henblik på at udfase 
dyreforsøg. Det fastsætter et forbud mod at teste færdige kosmetiske produkter og bestanddele 
i kosmetiske produkter på dyr (totalt forbud) samt et forbud mod at markedsføre færdige 
kosmetiske produkter og bestanddele i kosmetiske produkter, der har været testet på dyr, i 
Unionen (markedsføringsforbud).

                                               
1 Kosmetikdirektivet 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om 
kosmetiske produkter, EFT L 262 af 27.9.1976
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Det totale forbud mod færdige kosmetiske produkter har været gældende siden 11. september 
2004, og det totale forbud mod kosmetiske produkters bestanddele eller en kombination af 
bestanddele har været gældende siden 11. marts 2009.

Markedsføringsforbuddet har været gældende siden 11. marts 2009 for alle sundhedsskadelige 
virkemidler med undtagelse af toksicitet ved gentagen dosis, reproduktionstoksicitet og 
toksikokinetik. Mht. til disse specifikke sundhedsskadelige virkninger vil 
markedsføringsforbuddet træde i kraft pr. 11. marts 2013.

Andrageren anmoder om støtte til anprisninger om, at der ikke er foretaget dyreforsøg. 
Kosmetikdirektivet fastsætter udtrykkeligt i artikel 6, stk. 31, at det er muligt på emballagen af 
et kosmetisk produkt at henvise til, at der ikke har været benyttet dyreforsøg i forbindelse med 
produktudviklingen. Alle krav til mærkningen fremgår af artikel 6, stk. 3. For at støtte brugen 
af sådanne anprisninger er fælles kriterier for anvendelsen af denne bestemmelse blevet 
fastsat i en henstilling fra Kommissionen2. Producenten vælger selv, om han vil anvende 
sådanne anprisninger.

Kosmetikdirektivet fastsætter en lovmæssig ramme for stop af dyreforsøg til kosmetiske 
formål i Unionen og tillader indtil 2013 kun brugen af testresultater for specifikke mål, for 
hvilke der for tiden ikke findes alternativer. Direktivet fastsætter også en ramme for 
anprisninger om, at der ikke er foretaget dyreforsøg.

                                               
1 Som ændret ved Parlamentets og Rådets direktiv af 27. februar 2003.
2 Henstilling fra Kommissionen af 7. juni 2006 om fastsættelse af retningslinjer for anvendelsen af anprisninger 
om, at der ikke er foretaget dyreforsøg i henhold til Rådets direktiv 76/768/EØF (2006/406/EF).


