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1. Samenvatting van het proefschrift

Indiener meldt dat er nog steeds een aantal tests voor nieuwe cosmetica-ingrediënten worden 
uitgevoerd waarbij proefdieren worden gebruikt. Indiener verzoekt om een totaalverbod op 
tests met proefdieren voor het testen van cosmetica. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Indiener vraagt om dierproeven waar mogelijk te stoppen en om proefdiervrije merken te 
ondersteunen. Aan zijn verzoekschrift heeft hij een artikel uit het Proefdiervrij Magazine van 
juni 2009 toegevoegd, waarin hoofdzakelijk de huidige wettelijke situatie overeenkomstig de 
cosmeticarichtlijn1 wordt beschreven. 

De cosmeticarichtlijn voorziet in een regelgevingskader dat tot doel heeft om dierproeven uit 
te faseren. De richtlijn verbiedt het uitvoeren van dierproeven (testverbod) op cosmetische 
eindproducten en bestanddelen daarvan, alsmede het op de markt van de Europese 
Gemeenschap brengen van cosmetische eindproducten en bestanddelen daarvan die op dieren 
zijn getest (verkoopverbod). 

                                               
1 Richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
der lidstaten inzake cosmetische producten, PB L 262 van 27.9.1976.
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Het verbod op het uitvoeren van dierproeven met cosmetische eindproducten geldt sinds 
11 september 2004, terwijl het testen van bestanddelen of combinaties daarvan sinds 
11 maart 2009 van kracht is. 

Het verkoopverbod geldt sinds 11 maart 2009 en is algemeen van toepassing, behalve als het 
gaat om proeven in verband met toxiciteit bij herhaalde toediening, toxiciteit met betrekking 
tot de voortplanting en toxicokinetiek. Voor deze gezondheidseffecten zal het verkoopverbod 
per 11 maart 2013 ingaan. 

Indiener vraagt om ondersteuning van de vermelding dat producten dierproefvrij zijn. 
Artikel 6, lid 3, van de cosmeticarichtlijn1 voorziet in de mogelijkheid om op de verpakking 
van een cosmetisch product te vermelden dat er bij de productontwikkeling geen dierproeven 
zijn uitgevoerd. In artikel 6, lid 3 zijn alle eisen met betrekking tot de etikettering vermeld. 
Om het gebruik van de vermelding te ondersteunen zijn er in een aanbeveling van de 
Commissie2 gemeenschappelijke criteria geformuleerd voor de toepassing van deze 
voorziening. Het is aan de fabrikanten zelf of zij al dan niet van deze vermeldingen 
gebruikmaken. 

De cosmeticarichtlijn voorziet in een wettelijk kader dat het uitvoeren van dierproeven voor 
cosmetische doeleinden binnen de Europese Unie verbiedt en staat, tot 2013, slechts het 
gebruik van testresultaten toe voor specifieke eindpunten waarvoor op dit moment geen 
alternatieven beschikbaar zijn. De richtlijn voorziet ook in een kader voor de vermelding dat 
producten dierproefvrij zijn.

                                               
1 Zoals gewijzigd bij Richtlijn 2003/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 februari 2003.
2 Aanbeveling 2006/406/EG van de Commissie van 7 juni 2006 tot vaststelling van richtsnoeren voor het gebruik 
van vermeldingen dat er geen dierproeven zijn uitgevoerd overeenkomstig Richtlijn 76/768/EEG van de Raad.


