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Høsterkøb den 1. december 2021

Vedr.: Høringssvar ifm. udkast til forslag til lov om ændring af lov om dyreforsøg
(dyreforsøgsloven) j.nr. 2021- 15-30-000078
Fødevarestyrelsen oplyser, at formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer af
dyreforsøgsloven, så bestemmelserne i EU's Dyreforsøgsdirektiv implementeres mere tekstnært i
den danske lovgivning, således som efterspurgt af Kommissionen i Åbningsskrivelse til Danmark.
DOSO kan tiltræde de forslåede tekstændringer i medfør af dyreforsøgsdirektivet, idet vi finder, at
de foreslåede ændringer tillige potentielt eller direkte vil medføre forbedring af dyrevelfærden for
forsøgsdyr.
Ud over disse ændringer foreslås imidlertid tillige ophævelse af dyreforsøgslovens § 1, stk. 4. I
henhold til denne bestemmelse kan der ikke meddeles tilladelse til udførelse af dyreforsøg med
færdige kosmetiske midler eller bestanddele eller sammensætninger af bestanddele heraf, hvis
forsøget udføres for at opfylde kravene til kosmetiske produkters sikkerhed. Denne ændring oplyses
at ske som konsekvens af en delvis gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2003/15/EF af 27. februar 2003 om ændring af Rådets direktiv 76/768 om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (kosmetikdirektivet). Det oplyses videre, at
Direktivet er afløst af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november
2009 om kosmetiske produkter (kosmetikforordningen), og at forordningens bestemmelser,
herunder forordningens artikel 18 om dyreforsøg, derfor er direkte gældende i dansk ret.
DOSO er imod forsøg med dyr i alle sammenhænge i forbindelse med kosmetiske produkter. DOSO
finder, at det er et dårligt signal at sende, at dette forbud ophæves. Vi kan ikke tilslutte os denne
ændring, uanset at den nævnte artikel 18 i forordningen kun meget restriktivt tillader undtagelse
fra forbud mod sådanne dyreforsøg.
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