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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske
produkter(1), sist endret ved kommisjonsdirektiv
2000/11/EF(2), særlig artikkel 4 nr. 1 bokstav i),

etter å ha rådspurt Vitenskapskomiteen for kosmetiske
produkter og for varer som ikke er næringsmidler beregnet på
forbrukere, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Hovedmålet med direktiv 76/768/EØF er å verne
folkehelsen. For dette formål er det nødvendig å utføre
visse toksikologiske prøver for å vurdere om bestand-
deler og kombinasjoner av bestanddeler brukt i
kosmetiske produkter er sikre for menneskehelsen.

2) I henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav i) i direktiv
76/768/EØF bør medlemsstatene, for å oppfylle
direktivets krav, forby markedsføring av kosmetiske
produkter som inneholder bestanddeler eller kombina-
sjoner av bestanddeler forsøkt på dyr etter 30. juni 2000.

3) I annet ledd i nevnte bestemmelse er det også fastsatt at
Kommisjonen bør framlegge utkast til tiltak for å utsette
gjennomføringsdatoen for bestemmelsen dersom det ikke
har vært god nok framgang i utviklingen av metoder som
på en tilfredsstillende måte kan erstatte dyreforsøk,
særlig i de tilfeller der det, til tross for alle rimelige
forsøk, ikke er vitenskapelig bekreftet at de alternative
forsøksmetodene gir tilsvarende vern for forbrukerne når
det tas hensyn til retningslinjene for giftighetsprøving fra
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
(OECD).

4) På grunn av mangelen på vitenskapelig godkjente
metoder som kan erstatte dyreforsøk, og på relevante
retningslinjer for giftighetsprøving for alternative

metoder vedtatt av OECD, måtte datoen fastsatt i artikkel
4 nr. 1 bokstav i) i direktiv 76/768/EØF utsettes første
gang ved kommisjonsdirektiv 97/18/EF(3) i samsvar med
annet ledd i nevnte bestemmelse.

5) Hittil er det godkjent tre alternative metoder i Europa.
Det er lite sannsynlig at et betydelig høyere utviklings-
trinn i teknikken er nådd innen 30. juni 2000. Derfor bør
datoen fastsatt i artikkel 4 nr. 1 bokstav i) i direktiv
76/768/EØF utsettes for annen gang i samsvar med annet
ledd i nevnte bestemmelse og artikkel 2 i direktiv
97/18/EF.

6) Disse tre metodene blir nå innlemmet i fellesskapsretten
ved at de oppføres i vedlegg V til rådsdirektiv
67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og
forskrifter om klassifisering, emballering og merking av
farlige stoffer(4), sist endret ved kommisjonsdirektiv
2000/33/EF(5).

7) I rådsdirektiv 86/609/EØF av 24. november 1986 om
tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om
vern av forsøksdyr og dyr til andre vitenskapelige
formål(6) er det fastsatt at det ikke skal utføres dyreforsøk
dersom en alternativ metode er tilgjengelig.

8) Bruken av disse metodene er derfor obligatorisk på alle
områder, også på området kosmetiske produkter.

9) Kommisjonen har lagt fram forslag til et direktiv som for
sjuende gang endrer direktiv 76/768/EØF, for å komme
fram til en endelig løsning av problemet med dyreforsøk
på området kosmetiske produkter. Et slikt forslag bør
vedtas ved en framgangsmåte for medbestemmelse der
Europaparlamentet og Rådet er involvert.

10) Ettersom det kan ventes at godkjente alternative metoder
vil bli tilgjengelige for andre forsøk de neste to år, og at
det foreslåtte direktivet skal vedtas innen den tid, bør
datoen for siste gang utsettes til 30. juni 2002.

11) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske
utvikling av direktiver om fjerning av tekniske handels-
hindringer på området kosmetiske produkter –

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/41/EF

av 19. juni 2000

om utsettelse for annen gang av datoen for forbud mot dyreforsøk for bestanddeler eller kombinasjoner
av bestanddeler i kosmetiske produkter(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 145 av 20.6.2000, s. 25, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2001 av 23. februar 2001 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 22 av 26.4.2001, s. 6.

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169.
(2) EFT L 65 av 14.3.2000, s. 22.

(3) EFT L 114 av 1.5.1997, s. 43.
(4) EFT L 196 av 16.8.1967, s. 1.
(5) EFT L 136 av 8.6.2000, s. 90.
(6) EFT L 358 av 18.12.1986, s. 1.
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I artikkel 4 nr. 1 bokstav i) første ledd i direktiv 76/768/EØF
endres «30. juni 2000» til «30. juni 2002».

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 29. juni 2000 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de intern-
rettslige bestemmelser som de vedtar på det området dette
direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den tredje dag etter at det er kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. juni 2000.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen


