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Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om ändring i
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna
råd (DFS 2004:4) om djurförsök m.m.;
beslutade den 11 oktober 2005.
Djurskyddsmyndigheten föreskriver1, med stöd av 40 a § djurskyddsförordningen (1988:539), i fråga om Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:4) om djurförsök m.m.,
dels att i 3 kap. 9 § ordet ”bilagan” ska bytas ut mot ”bilaga 1”,
dels att nuvarande bilagan ska betecknas bilaga 1,
dels att rubriken närmast före 3 kap. 19 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska infogas en ny paragraf, 3 kap. 20 §, av följande lydelse, och
dels att det till författningen ska fogas en ny bilaga, bilaga 2, av följande
lydelse:
3 kap. Särskilda bestämmelser för vissa djurförsök
Förbud mot djurförsök för testning av kosmetiska och hygieniska
produkter eller deras beståndsdelar
20 § Djurförsök som syftar till att testa beståndsdelar i kosmetiska eller
hygieniska produkter får inte utföras om försöket har ersatts av någon validerad
alternativ metod enligt bilaga 2 till denna författning eller bilaga V till rådets
direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra
författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen2.
Bilaga 2
Validerade alternativa metoder till djurförsök som syftar till att testa
beståndsdelar i kosmetiska eller hygieniska produkter
I denna bilaga anges de alternativa metoder som har validerats av Europeiskt
centrum för validering av alternativa metoder (ECVAM) inom Gemensamma
forskningscentrumet. Ytterligare alternativa metoder finns i bilaga V till rådets
direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om
klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen.
1

Jfr kommissionens direktiv 2004/94/EG av den 15 september 2004 om ändring av rådets
direktiv 76/768/EEG avseende bilaga IX (EUT L 294, 17.9.2004, s. 28, Celex 32004L0094).
2
EGT 196, 16.8.1967, s. 1 (Celex 31967L0548), senast ändrat genom kommissionens direktiv
2004/73/EG (EUT L 152, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0073).
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Helt eller delvis ersättande av djurförsök

-----------Ikraftträdande
Denna författning träder i kraft den 15 november 2005.

MATZ HAMMARSTRÖM

Anders Gustafsson
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