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Θέμα: Αναφορά 1428/2009, του J. B. Koster, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με
καλλυντικά που δεν δοκιμάζονται σε ζώα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δηλώνει ότι εξακολουθούν να διεξάγονται δοκιμές για νέα συστατικά 
καλλυντικών με χρήση πειραματόζωων. Ο αναφέρων ζητεί να απαγορευτούν τελείως οι 
δοκιμές καλλυντικών σε πειραματόζωα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Ο αναφέρων ζητεί να σταματήσουν οι δοκιμές σε ζώα σε περιπτώσεις που είναι αυτό δυνατό 
και να υποστηριχθούν οι εμπορικές επωνυμίες που δεν πραγματοποιούν δοκιμές σε ζώα. 
Επισυνάπτει ένα άρθρο από το περιοδικό «Proefdiervrij Magazine» του Ιουνίου του 2009 
στην αναφορά του, το οποίο περιγράφει βασικά την τρέχουσα νομική κατάσταση βάσει της 
οδηγίας για τα καλλυντικά1. 

Η οδηγία για τα καλλυντικά προβλέπει ένα κανονιστικό πλαίσιο με σκοπό την κατάργηση 
των δοκιμών σε ζώα. Θεσπίζει απαγόρευση της πραγματοποίησης δοκιμών τελικών 
καλλυντικών προϊόντων και συστατικών καλλυντικών σε ζώα (απαγόρευση 
πραγματοποίησης δοκιμών), και απαγόρευση διάθεσης στην αγορά της Ευρωπαϊκής 

                                               
1 Οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών 
μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα, ΕΕ L 262 της 27.9.1976.
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Κοινότητας, τελικών καλλυντικών προϊόντων και συστατικών που περιέχονται σε καλλυντικά 
προϊόντα που έχουν δοκιμασθεί σε ζώα (απαγόρευση διάθεσης στην αγορά).

Η απαγόρευση πραγματοποίησης δοκιμών για τελικά καλλυντικά προϊόντα ισχύει από την 
11η Σεπτεμβρίου 2004· η απαγόρευση πραγματοποίησης δοκιμών για συστατικά ή 
συνδυασμό συστατικών ισχύει από την 11η Μαρτίου 2009.

Η απαγόρευση διάθεσης στην αγορά ισχύει από την 11η Μαρτίου 2009 για όλες τις 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία πλην της τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης, της 
τοξικότητας κατά την αναπαραγωγή και της τοξικοκινητικής. Για τις συγκεκριμένες 
επιπτώσεις στην υγεία, η απαγόρευση διάθεσης στην αγορά θα ισχύσει από την 11η Μαρτίου 
2013.

Ο αναφέρων ζητεί να υποστηριχθούν οι δηλώσεις ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές σε 
ζώα. Η οδηγία για τα καλλυντικά προβλέπει ρητά στο άρθρο 6, παράγραφος 31, ότι υπάρχει 
είναι δυνατόν να δηλώνεται στη συσκευασία ενός καλλυντικού προϊόντος ότι δεν 
πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε ζώα σε σχέση με την ανάπτυξη των προϊόντων. Όλες οι 
απαιτήσεις για την επισήμανση αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 3. Προκειμένου να 
στηριχθεί η χρήση αυτής της δήλωσης, θεσπίστηκαν κοινά κριτήρια για την εφαρμογή της εν 
λόγω διάταξης σε μια σύσταση της Επιτροπής2. Η επιλογή της χρήσης αυτών των δηλώσεων 
ή όχι, εναπόκειται στους παραγωγούς.

Η οδηγία για τα καλλυντικά προβλέπει νομικό πλαίσιο το οποίο σταμάτησε τις δοκιμές σε 
ζώα για σκοπούς που αφορούν τα καλλυντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιτρέπει μόνο, 
έως το 2013, τη χρήση των αποτελεσμάτων των δοκιμών σε σχέση με συγκεκριμένα τελικά 
σημεία για τα οποία δεν υπάρχουν επί του παρόντος διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις. Η 
οδηγία επίσης προβλέπει πλαίσιο για δηλώσεις ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές σε 
ζώα.

                                               
1 Όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2003/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Φεβρουαρίου 2003
2 Σύσταση της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2006 για τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη χρήση 
δηλώσεων που αναφέρονται στην απουσία δοκιμών σε ζώα, σύμφωνα με την οδηγία 76/768/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (2006/406/ΕΚ).


