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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), særlig artikkel 6 nr. 3 annet ledd annen setning, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 6 nr. 3 i direktiv 76/768/EØF 
kan produsenten eller personen som er ansvarlig for å 
markedsføre produktet i Fellesskapet, angi på produktets 
emballasje eller dokument, seddel, etikett, ring eller 
bånd som følger med eller viser til produktet, at ingen 
dyreforsøk er utført eller latt utføre på det ferdige 
produktet eller prototypen eller noen av bestanddelene 
i det, og at det ikke er benyttet bestanddeler som andre 
har prøvd på dyr med sikte på å utvikle nye kosmetiske 
produkter.

2) Det er dermed mulig å angi på kosmetiske produkter at 
ingen dyreforsøk er utført i forbindelse med utviklingen 
av produktet.

3) Det er nødvendig å fastsette retningslinjer for å sikre at 
felles kriterier anvendes ved bruk av slike angivelser, at 
det oppnås en enhetlig forståelse av hva slike angivelser 
innebærer, og særlig at slike angivelser ikke villeder 
forbrukeren eller fører til illojal konkurranse på markedet 
mellom produsentene.

4) Innenfor rammen av godt forvaltningssamarbeid vil 
dessuten en allmenn forståelse av bestemmelsene fastsatt 
i artikkel 6 nr. 3 annet ledd i direktiv 76/768/EØF forenkle 
kontrollmyndighetenes felles gjennomføring. Dette vil 
for eksempel kunne forhindre markedsvridninger på det 
indre marked.

5) Tiltakene fastsatt i denne rekommandasjon er i samsvar 
med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske 
produkter —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 10.6.2006, s. 18, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2007 av 27. april 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 38, 9.8.2007, s. 22.

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169. Direktivet sist endret ved kommisjons-
direktiv 2005/80/EF (EUT L 303 av 22.11.2005, s. 32).

UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:

Medlemsstatene bør ved anvendelsen av artikkel 6 nr. 3 annet 
ledd i direktiv 76/768/EØF følge retningslinjene nedenfor.

1. Hovedprinsipper

  Bruken av angivelser på et kosmetisk produkt skal ikke 
villede forbrukeren. Forbrukeren skal kunne dra den 
konkrete fordel av å kunne foreta et valg basert på 
sakkunnskap som følge av angivelsen på etiketten om at 
ingen dyreforsøk er utført. Opplysningen skal være nyttig 
for forbrukeren.

 Bruken av angivelser skal ikke føre til illojal konkurranse 
på markedet mellom produsenter og/eller leverandører som 
bruker slike angivelser i sin markedsføring.

2. Frivillig bruk av angivelser

 I henhold til artikkel 6 nr. 3 annet ledd i direktiv 76/768/
EØF kan produsenten eller personen som er ansvarlig for å 
markedsføre produktet bruke en angivelse for å vise at det 
ikke er utført dyreforsøk. Det er derfor ikke obligatorisk, 
verken for produsenten eller personen som er ansvarlig for 
å markedsføre produktet, å bruke en slik angivelse. Det er 
en mulighet som tilbys disse personer dersom kravene i 
artikkel 6 nr. 3 annet ledd i direktiv 76/768/EØF er oppfylt, 
samtidig som det tas hensyn til disse retningslinjer.

3. Fortolkning av kravene fastsatt i artikkel 6 nr. 3 annet 
ledd i direktiv 76/768/EØF

Definisjonen av visse termer som brukes i forbindelse med 
disse retningslinjer, gjentas nedenfor av klarhetshensyn:

– «kosmetisk produkt»: «kosmetisk produkt» som 
definert i artikkel 1 i direktiv 76/768/EØF,

– «ferdig kosmetisk produkt»: «ferdig kosmetisk 
produkt» som definert i artikkel 4a nr. 3 bokstav a) i 
direktiv 76/768/EØF,
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– «bestanddel»: ethvert kjemisk stoff eller preparat 
av naturlig eller syntetisk opprinnelse, herunder 
parfymerende og aromatiske sammensetninger som 
inngår i sammensetningen av kosmetiske produkter (se 
artikkel 5a nr. 1 i direktiv 76/768/EØF som bare med 
sikte på å utarbeide en liste over bestanddeler, utelukker 
«parfymerende og aromatiske sammensetninger»),

– «prototyp for det kosmetiske produktet»: «prototyp» 
som definert i artikkel 4a nr. 3 bokstav b) i direktiv 
76/768/EØF,

– «dyr»: «dyr» som definert i artikkel 2 bokstav a) i 
direktiv 86/609/EØF(1),

– «forsøk»: enhver prøving som utføres i forbindelse 
med utvikling eller sikkerhetsvurdering av produktet 
eller dets bestanddeler (se artikkel 7a nr. 1 bokstav h) i 
direktiv 76/768/EØF),

– «gjentatt forsøk»: prøving av et produkt eller dets 
bestanddeler på et senere tidspunkt.

Kravene i artikkel 6 nr. 3 annet ledd skal fortolkes på 
følgende måte:

a) Med «ingen dyreforsøk er utført» menes at det ikke 
er utført noen form for dyreforsøk i forbindelse med 
utviklingen eller sikkerhetsvurderingen av et kosmetisk 
produkt eller dets bestanddeler. En slik angivelse kan 
bare brukes dersom dyreforsøk har blitt erstattet fullt 
og helt med en alternativ metode, og dermed ikke ved 
en reduksjon eller forbedring av dyreforsøk. Videre har 
det ingen betydning hvor forsøkene (herunder gjentatte 
forsøk) utføres (i Fellesskapet eller i tredjestater) eller når 
forsøkene ble utført.

b) Med «ingen dyreforsøk er utført eller latt utføre […]» 
menes at produsenten og dennes leverandører, herunder 
alle leverandører i forsyningskjeden

– ikke selv har utført dyreforsøk,

– ikke har latt utføre dyreforsøk, hvilket betyr at de 
ikke har anmodet om eller betalt for dyreforsøk 
f.eks. gjennom sponsing av forskning ved akademiske 
institusjoner.

c) Med at produsenten og dennes leverandører ikke skal ha 
«benyttet bestanddeler som andre har prøvd på dyr med 
sikte på å utvikle nye kosmetiske produkter», 

(1) EFT L 358 av 18.12.1986, s. 1.

 menes at produsenten og dennes leverandører ikke skal 
ha benyttet bestanddeler som det, f.eks. i vitenskapelige 
litteratur, foreligger data for fra dyreforsøk utført av andre 
med sikte på å utvikle et nytt kosmetisk produkt. I denne 
sammenheng menes med «nye kosmetiske produkter» enten 
en endring av et produkt som allerede finnes på markedet, 
eller utvikling av et helt nytt produkt (nyskaping). En ny 
emballasje kan ikke anses som et nytt kosmetisk produkt.

4. Bevisbyrde

 Enhver person som på et kosmetisk produkt angir at ingen 
dyreforsøk ble utført i forbindelse med utviklingen av det, 
skal være ansvarlig for denne angivelsen og kunne bevise 
at angivelsens stemmer overens med direktiv 76/768/
EØF.

I den forbindelse minnes det om at alle relevante 
opplysninger av kontrollhensyn skal være lett tilgjengelig i 
samsvar med artikkel 7a nr. 1 i direktiv 76/768/EØF, særlig 
bokstav d) og h), som lyder:

«d) vurderingen av sikkerheten for menneskers helse ved 
bruk av det ferdige produktet.

 […]

h) data om eventuelle dyreforsøk som er utført av 
produsenten, dennes representanter eller leverandører i 
forbindelse med utvikling eller sikkerhetsvurdering av 
produktet eller dets bestanddeler, herunder eventuelle 
dyreforsøk utført for å oppfylle krav i tredjestaters 
lover eller forskrifter».

5. Angivelsens ordlyd

 Enhver person som ønsker å bruke en angivelse for å vise 
at ingen dyreforsøk er utført, kan velge hvordan angivelsen 
skal lyde og/eller bruke bilder, illustrasjoner eller andre 
symboler, forutsatt at alle krav i direktiv 76/768/EØF er 
oppfylt.

Utferdiget i Brussel, 7. juni 2006.

 For Kommisjonen
 Günter VERHEUGEN

 Visepresident


