
 

De EP-leden willen wereldwijd verbod  op
dierproeven voor cosmetica
 

Dierproeven voor cosmetica zijn al verboden in de EU. De EP-leden willen ook een
verbod wereldwijd.
 
Sinds 2004 zijn dierproeven voor cosmetische eindproducten in de EU verboden en sinds 2009
is er ook een verbod voor cosmetische ingrediënten.
 
Er is sinds 2013 in de EU een totaalverbod voor het op de markt brengen van cosmetica die
ingrediënten bevat die op dieren zijn getest. 
 
Europa is de grootste markt voor cosmetica ter wereld en de Europese cosmeticasector is goed
voor ongeveer 2 miljoen banen. Van zeep en shampoo tot make-up en parfums, consumenten
gebruiken elke dag minstens 7 verschillende cosmetische producten. EU-regels zorgen ervoor
dat deze producten, die in contact komen met ons lichaam, veilig zijn voor onze gezondheid
maar ze houden ook rekening met dierenwelzijn.
 
 
Hoewel het testen van cosmetica op dieren en het op de markt brengen van dergelijke
producten al verboden is in de EU, is dit in ongeveer. 80% van de landen wereldwijd nog steeds
toegestaan.
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Bekijk de video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/no-makeup-for-animals
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https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/no-makeup-for-animals
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009R1223


De EP-leden hebben op 3 mei 2018 een resolutie aangenomen, waarin wordt opgeroepen tot
een wereldwijd verbod op dierproeven voor cosmetische producten en op de handel in
cosmetische ingrediënten die vóór 2023 op dieren zijn getest.
 
 
In de resolutie wordt de EU opgeroepen het wereldwijde verbod bij de Verenigde Naties te
bepleiten en ervoor te zorgen dat haar eigen testverbod niet wordt afgezwakt door lopende
handelsbesprekingen of regels van de Wereldgezondheidsorganisatie.
 
 
Het Parlement geeft een krachtig signaal af dat dierproeven voor cosmetica in andere landen
niet langer gerechtvaardigd zijn. "Ik vind dat we als EU al hebben laten zien dat een verbod kan
werken en dit is het moment om daadwerkelijk te handelen", zegt co-rapporteur Miriam Dalli.
 
 
De resolutie stelt verder dat het EU-verbod de ontwikkeling van de sector niet in gevaar heeft
gebracht en verwijst naar het potentieel voor innovatie en onderzoek om alternatieve methoden
te ontwikkelen met resultaten die verder kunnen gaan dan de cosmetica-industrie.
 
Dierenwelzijn, een topprioriteit voor burgers in Europa
 
De resolutie van het EP weerspiegelt de mening van de burgers.Volgens de Eurobarometer-
enquête van 2016 vindt 90% van de EU-burgers dat het belangrijk is om hoge normen voor
dierenwelzijn vast te stellen, die over de hele wereld worden erkend. Daarnaast vindt 89% dat
de EU meer moet doen om het bewustzijn van het belang van dierenwelzijn internationaal te
vergroten.
 
Meer lezen over de EU-wetgeving over het welzijn van dieren.
 
Meer informatie
Persbericht: Testen van cosmetica op dieren: oproep tot wereldwijd verbod (03-05-2018)
Procedurele stappen
Parlementaire commissie Milieu en Volksgezondheid
Briefing: dierproeven (EN)
Pagina van de Europese Commissie over dierproeven voor cosmetica
Multimedia centre
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20180216STO98005/ep-leden-willen-wereldwijd-verbod-op-dierproeven-voor-cosmetica
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20180216STO98005/ep-leden-willen-wereldwijd-verbod-op-dierproeven-voor-cosmetica
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2096
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2096
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/dierenwelzijn-en-bescherming/20200624STO81911/dierenwelzijn-en-bescherming-uitleg-over-eu-wetgeving-video-s
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180426IPR02613/testen-van-cosmetica-op-dieren-oproep-tot-wereldwijd-verbod
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2922(RSP)#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html
https://epthinktank.eu/2016/05/02/animal-testing/
http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/animal-testing/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/animal-welfare_4404_pk

