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KORT BEGRUNDELSE

Ikke blot ny viden om de etologiske aspekter ved at anbringe forsøgsdyr, men også nye 
anvendelser af dyr, navnlig i forbindelse med gensplejsning, har gjort en revision af direktiv 
86/609/EØF bydende nødvendig, selv om det på daværende tidspunkt var en historisk bedrift, 
og der siden er gjort store fremskridt, navnlig med hensyn til indførelsen af 3R-principperne 
("replacement, reduction, refinement", dvs. erstatning, begrænsning, forfining).

På vegne af ENVI-udvalget glæder jeg mig over Kommissionens forslag om ændring af 
direktivet. Det indeholder værdifulde tiltag, som vil forbedre dyrevelfærden, samtidig med at 
der indføres strengere regler på linje med de internationalt accepterede principper for humane 
forsøgsteknikker og god forskning. Det tager fat på mange bekymringer vedrørende 
beskyttelsen af dyr, der anvendes til forsøg og videnskabelige formål. Der er imidlertid 
områder, hvor Kommissionens forslag skal styrkes.

Med hensyn til dyrevelfærd glæder jeg mig over udvidelsen af direktivets anvendelsesområde 
til at omfatte følende fostre og hvirvelløse dyr samt biologisk grundforskning. Jeg hilser 
desuden indførelsen af humane aflivningsmetoder inden for rammerne af direktivet 
velkommen.

Anvendelsen af ikkemenneskelige primater bør udfases med et øjeblikkeligt forbud mod 
brugen af store aber og primater indfanget i naturen. Udfasningen af "F1"-primater, hvilket 
betyder et stop for brugen af afkom fra primater, der er indfanget i naturen, er af største 
betydning både fra et etisk synspunkt og med hensyn til dyrevelfærd og bevarelse. Dette tiltag 
ville lette presset på de vilde bestande og forhindre den grusomhed, der er forbundet med 
handlen med vilde primater.

I modsætning til Kommissionens forslag mener vi, at undtagelser til reglen ville lade døren 
stå åben for laboratorieforsøg på disse meget truede arter. Den såkaldte beskyttelsesklausul 
for store aber (artikel 50) bør derfor slettes. Dette ville være i overensstemmelse med de 
forpligtelser, der blev indgået i direktiv 86/609 for mere end 20 år siden. Forbud eller delvise 
forbud mod brugen af store aber og primater indfanget i naturen i forsøg er allerede indført i 
flere medlemsstater, og store aber bruges ikke længere i praksis i EU. Det er derfor muligt at 
sikre hurtig harmonisering i hele EU.

Obligatorisk brug af "3R"-metoder, hvor det kan ske på en rimelig og praktisk måde, i artikel 
13 er et stort skridt i den rigtige retning sammenlignet med de lempeligere regler i direktiv 
86/609. Lige så vigtig er indførelsen af en øvre grænse gældende i hele EU for den tilladte 
smerte og lidelse (artikel 15). Forsøg, som forårsager store lidelser for dyr, bør ikke tillades.

Det er imidlertid bekymrende, at der mangler kriterier for klassificeringen af forsøg, da mange 
af forslagets foranstaltninger afhænger af klassificeringer af belastningsgraden. Vi foreslår en 
enkel løsning på dette og tilføjer et ekstra bilag med foreløbige definitioner på 
belastningsgrader.

Hvad angår de metoder, der anvendes i forsøg, bør toksikologiske undersøgelser, som kræver 
død som et endepunkt (der er opnået nogen fremskridt på dette område), forbedres for at 
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forhindre, at dyrene lider længere end til det tidspunkt, hvor døden er uundgåelig.
Registrering, rapportering og analyse af omfanget af dyrenes lidelser under forsøg bør være 
obligatorisk for at danne grundlag for de etiske vurderinger og godkendelserne.

Principperne for etisk vurdering og godkendelse (kapitel IV) er blandt de vigtigste punkter i 
forslaget. Etiske vurderinger, som allerede anvendes i 21 medlemsstater, skal være en 
integreret del af godkendelsesprocessen med henblik på at sammenholde brugen af dyr til 
videnskabelig forskning med de etiske overvejelser. Et vigtigt aspekt af dette er vurderinger af 
belastningsgrad over for fordele, hvor brugen af dyr afstemmes med de forventede fordele for 
menneskers sundhed eller medicinsk forskning eller det lovmæssige behov. Længere ude i 
fremtiden vil efterfølgende vurderinger støtte god forskning samt dyrevelfærd og "3R"-
princippet.

Jeg glæder mig over bestemmelsen om nationale inspektioner (artikel 33), ifølge hvilke der 
skal foretages mindst én uanmeldt inspektion om året. Jeg mener også, at der bør oprettes et 
EU-inspektorat, som skal gennemføre uanmeldte inspektioner af virksomheder for at sikre, at 
klassificeringerne af belastningsgrader anvendes på en ensartet måde og korrekt i alle 
medlemsstater. Rapporterne og resultaterne (navnlig overtrædelser af direktivet) fra de 
europæiske og nationale inspektioner bør offentliggøres.

Jeg glæder mig også over den øgede gennemsigtighed, der foreslås i artikel 40, idet der tages 
højde for behovet for at beskytte fortrolige oplysninger samt Kommissionens og 
medlemsstaternes forpligtelse til at bidrage til udviklingen af alternativer til dyreforsøg 
(artikel 45). Dette gælder også etableringen af nationale laboratorier, som skal assistere ved 
valideringen af alternative metoder.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Mål

Formålet med dette direktiv er at komme 
nærmere opfyldelsen af målet om fuld 
afskaffelse af forsøg på levende dyr til 
videnskabelige formål så hurtigt som 
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muligt ved at lette og fremme indførelsen 
af alternative metoder og sikre, at loven 
afspejler offentlighedens holdning til, 
hvornår det er acceptabelt at anvende dyr, 
samtidig med, at der sikres et højt 
beskyttelsesniveau for dyr, som anvendes i 
forsøg, bl.a. gennem følgende 
foranstaltninger: 
a) regelmæssige vurderinger af 
foranstaltningerne til dyrebeskyttelse og 
de omstændigheder, hvorunder dyr kan 
anvendes til videnskabelige formål
b) en høj grad af gennemsigtighed 
vedrørende anvendelsen af dyr og 
rapportering til offentligheden om 
gennemførelsen af dyrebeskyttelsestiltag 
og fremskridtene med hensyn til at 
erstatte metoder med anvendelse af 
forsøgsdyr.

Or. en

Begrundelse

Det er kun muligt inden for EU at sikre en væsentlig reduktion af antallet af dyr, der anvendes 
i dyreforsøg, og omfanget af deres lidelser ved hjælp af præcise definitioner.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "forsøg": enhver brug af et dyr til forsøg 
eller andre videnskabelige formål med 
kendt eller ukendt udfald, som kan påføre 
dyret smerte, lidelse, angst eller varigt 
men, herunder alle handlinger, der er 
bestemt til eller sandsynligvis vil medføre 
fødsel af et dyr i en sådan tilstand eller 
udvikling af nye genmodificerede 
dyrestammer.

1) "forsøg": enhver brug af et dyr til forsøg 
eller andre videnskabelige formål med 
kendt eller ukendt udfald, som kan påføre 
dyret smerte, lidelse, angst eller varigt 
men, herunder død, og alle handlinger, der 
er bestemt til eller sandsynligvis vil 
medføre fødsel af et dyr i en sådan tilstand 
eller udvikling af nye genmodificerede 
dyrestammer.

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget vedrørende definitionen af "forsøg" skal blot sikre, at det præciseres, at 
død er et "varigt men", hvilket af befolkningen må betragtes som indlysende (hvilket en 
domstol i Det Forenede Kongerige ikke mente).

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "projekt": et arbejdsprogram, der har et 
bestemt videnskabeligt formål og 
involverer et eller flere forsøg

2) "projekt": et arbejdsprogram, der har et 
bestemt videnskabeligt formål og 
involverer et eller flere forsøg, og som kan 
gøres til genstand for en enkelt etisk 
vurdering

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget vedrørende definitionen af "projekt" har til formål at præcisere, at 
projekter ikke må være så brede, at det ikke er muligt at foretage en etisk vurdering.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "fortrolige oplysninger": oplysninger, 
hvis uretmæssige offentliggørelse ville 
være til skade for ejerens eller 
tredjemands legitime kommercielle 
interesser eller forskningsinteresser

Or. en

Begrundelse

Der er brug for en ny definition af "fortrolige oplysninger", fordi begrebet er relevant flere 
steder i forslaget.
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) grundforskning med henblik på at 
tilvejebringe ny viden inden for biologi og 
adfærdsvidenskab

1) grundforskning med henblik på at 
tilvejebringe ny viden inden for biologi og 
adfærdsvidenskab, hvor der er en 
realistisk mulighed for, at den nye viden 
vil bidrage til opfyldelsen af et af målene i 
stk. 2

Or. en

Begrundelse

For effektivt at kunne forbedre og reducere anvendelsen af dyr i forsøg skal formålene med 
forsøgene klart defineres og begrænses. Det er vigtigt, at dyr kun anvendes til 
grundforskning, hvor det er realistisk at forvente, at der kan opnås vigtige resultater. Det er 
ikke tilstrækkeligt blot at tilfredsstille en forskers nysgerrighed.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 må ikke-menneskelige 
primater ikke bruges i forsøg, dog med 
forbehold af anvendelse af 
beskyttelsesklausulen i artikel 50.

2. Uanset stk. 1 må ikke-menneskelige 
primater ikke bruges i forsøg.

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke gælde nogen begrænsninger for forbuddet mod anvendelse af store aber, fordi 
det er almindeligt anerkendt, at bruge af disse meget følsomme dyr ikke er moralsk 
forsvarligt.
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente muligheder kan
dispensere fra bestemmelserne i stk. 1, hvis 
der er videnskabeligt belæg for, at formålet 
med det pågældende forsøg ikke kan 
opfyldes ved brug af et dyr, der er 
opdrættet til forsøgsbrug.

2. Under iagttagelse af artikel 10 kan de
kompetente muligheder dispensere fra 
bestemmelserne i stk. 1, hvis der er 
overbevisende videnskabeligt og 
samfundsmæssigt belæg for, at formålet 
med det pågældende forsøg ikke kan 
opfyldes ved brug af et dyr, der er 
opdrættet til forsøgsbrug.

Or. en

Begrundelse

Vilde dyr oplever betydeligt større lidelser end dyr, der er opdrættet til forsøgsbrug. De bør 
derfor kun anvendes i meget sjældne tilfælde.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med virkning fra de datoer, der er angivet 
i bilag III, skal medlemsstaterne dog 
sikre, at de ikke-menneskelige primater, 
der er opregnet i dette bilag, kun må 
anvendes til forsøg, hvis de nedstammer 
fra ikke-menneskelige primater, der er 
avlet i fangenskab.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ikke noget belæg for at tillade, at primater, der er avlet i fangenskab, kan bruges i 
lange perioder, hvilket synes at være Kommissionens hensigt. Alle de arter, der er opregnet i 
bilag II, bør uden undtagelse være opdrættet til forsøgsbrug.
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder kan 
dispensere fra bestemmelserne i stk. 1, 
hvis det er videnskabeligt begrundet.

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 10, stk. 1.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis bedøvelse er uforenelig med 
forsøgets formål, og forsøget ikke 
resulterer i alvorlige læsioner, der kan 
påføre stærk smerte.

b) hvis bedøvelse er uforenelig med 
forsøgets formål, under forudsætning af, 
at forsøget ikke resulterer i mere end let 
smerte eller angst.

Or. en

Begrundelse

Det primære formål med dette ændrede direktiv er at beskytte dyrene og mindske de lidelser, 
de kan udsættes for i forbindelse med et forsøg. Smerte, lidelse og angst bør altid undgås eller 
i det mindste holdes på et minimum, også når et forsøg udføres uden anæstetika eller 
analgetika.
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Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne drager omsorg for, at 
dyrene ikke gives lægemidler, der 
forhindrer dem i at give udtryk for smerte, 
uden også at modtage passende 
anæstetika eller analgetika.

4. Medlemsstaterne drager omsorg for, at 
dyrene ikke gives lægemidler, der 
forhindrer dem i at give udtryk for smerte.

Der skal i så fald fremlægges 
videnskabelig dokumentation med 
nærmere oplysninger om den anæstetiske 
eller analgetiske behandling.

Or. en

Begrundelse

Det er fuldstændigt uacceptabelt, at et dyr gives lægemidler, der forhindrer det i at give 
udtryk for smerte.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Dyr, der får stærke smerter, når 
bedøvelsen er ophørt, behandles med 
forebyggende og postoperative analgetika 
eller med andre relevante smertestillende 
midler, hvis det er foreneligt med forsøgets 
formål. Er behandling med analgetika ikke 
mulig, aflives dyret straks på en human 
måde.

5. Dyr, der får smerter, når bedøvelsen er 
ophørt, behandles med forebyggende og 
postoperative analgetika eller med andre 
relevante smertestillende midler, hvis det 
er foreneligt med forsøgets formål. Er 
behandling med smertestillende midler
ikke mulig, aflives dyret straks på en 
human måde. Et dyr må under ingen 
omstændigheder føle mere end let smerte, 
når bedøvelsen er ophørt.

Or. en

Adlib Express Watermark



PA\767040DA.doc 11/31 PE420.060v01-00

DA

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 14, stk. 2, litra b).

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at alle 
forsøg klassificeres som "ikke eller let 
belastende", "moderat belastende", 
"betydeligt belastende" eller "terminale" 
ud fra varigheden og intensiteten af en 
eventuel smerte, lidelse og angst og et 
eventuelt varigt men, indgrebenes 
hyppighed, manglende opfyldelse af 
etologiske behov og anvendelse af 
anæstetika og/eller analgetika.

udgår

Or. en

Begrundelse

Definitionerne af forsøgenes belastningsgrad bør harmoniseres over hele Den Europæiske 
Union, og det er nødvendigt med foreløbige definitioner, indtil de endelige definitioner er 
blevet godkendt af Kommissionen.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen skal senest den …* 
fremsætte forslag til definitioner af 
belastningsgraden, der som minimum 
indeholder definitioner af "ikke eller let 
belastende", "moderat belastende" og 
"betydeligt belastende". Frem til den dato 
anvendes de foreløbige forklarende 
definitioner i bilag VIIa som vejledning i 
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medlemsstaterne.
* 18 måneder efter direktivets 
ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 15, stk. 1.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Med forbehold af bestemmelserne i 
stk. 1 skal hver opdrætter-, leverandør- og 
brugervirksomhed sikre, at der altid er 
mindst én uddannet medarbejder (og om 
nødvendigt flere) på stedet til at tage hånd 
om dyrenes velfærd og om nødvendigt 
aflive dem eller tilkalde en dyrlæge.

Or. en

Begrundelse

Det er indlysende, at dyr, som udsættes for invasive indgreb kan kræve pleje (enten 
dyrlægehjælp eller andet) på et hvilket som helt tidspunkt på døgnet. Det er ikke muligt at 
forudsige, hvornår behovet opstår, eller sikre, at det kun sker i arbejdstiden. Professionel 
dyrlægehjælp kræver, at der er dyrlæger til rådighed for akut hjælp til alle deres klienter hele 
døgnet Dette betyder både på laboratorier og andre steder, at det er nødvendigt, at der er 
nogen, der i praksis kan tilkalde en dyrlæge.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det stående etiske organ skal bestå af 2. Det stående etiske organ skal som 
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den udpegede dyrlæge, den/de personer, 
der er ansvarlige for dyrenes velfærd og 
pasning på virksomheden, og for 
brugervirksomheders vedkommende et 
medlem med videnskabelig baggrund.

minimum bestå af den udpegede dyrlæge, 
den/de personer, der er ansvarlige for 
dyrenes velfærd og pasning på 
virksomheden, og for brugervirksomheders 
vedkommende et medlem med 
videnskabelig baggrund, eksperter inden 
for erstatning, begrænsning og forfining 
(3R-konceptet) og en uafhængig 
lægmand, som har erfaring med 
dyrevelfærd.

Or. en

Begrundelse

For at sikre at det etiske organs beslutninger træffes på et objektivt grundlag, skal dets 
medlemmer repræsentere både dyrenes og forskernes interesser. Etiske råd inden for human 
forskning kan bruges som model.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for, at der føres 
journaler over den rådgivning, som det 
stående etiske organ har ydet til 
virksomheden, og over de beslutninger, der 
er truffet i forbindelse med denne 
rådgivning.

2. Medlemsstaterne sørger for, at der føres 
journaler over den rådgivning, som det 
stående etiske organ har ydet til 
virksomheden, og over de beslutninger, der 
er truffet i forbindelse med denne 
rådgivning, samt at denne rådgivning 
offentliggøres under hensyntagen til 
beskyttelse af fortrolige oplysninger og 
anonymitet.

Or. en

Begrundelse

Ud over fortrolige oplysninger bør den etiske vurderingsrapport offentliggøres for at give de 
europæiske borgere mulighed for at få det fulde og uforvrængede billede af dyreforsøgenes 
virkelighed.
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Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver ikke-menneskelig primat skal have 
en individuel journal, der følger den hele 
livet igennem.

2. Hver ikke-menneskelig primat, kat og 
hund skal have en individuel journal, der 
følger den hele livet igennem.

Or. en

Begrundelse

Europa-Kommissionen synes at forstå vigtigheden af at opbevare oplysninger om ikke-
menneskelige primater, katte og hunde (og anerkender dermed, at anvendelsen af netop disse 
arter er kontroversiel), men det står ikke klart, hvorfor forpligtelsen til at føre individuelle 
journaler kun gælder for ikke-menneskelige primater. Dette er helt sikkert afgørende for 
forskningens formål ud over velfærdsspørgsmålet. Det bør mindst udvides til at omfatte katte 
og hunde (hvis det antages, at sådanne forsøg får mulighed for at fortsætte indtil videre).

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alle inspektionsrapporter opbevares i 
mindst fem år.

4. Alle inspektionsrapporter opbevares i 
mindst fem år¸ og resuméer af 
inspektionsrapporterne, herunder 
rapporter om manglende overholdelse af 
direktivets krav, offentliggøres på 
Kommissionens websted i anonym form 
og uden nogen fortrolige oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Det reviderede direktiv skal tage udgangspunkt i princippet om gennemsigtighed og 
ansvarlighed. Derfor er det vigtigt at offentliggøre oplysninger om overtrædelser for at oplyse 
borgerne om dyreforsøgenes virkelighed.
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Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan foretage kontrol af 
infrastrukturen og de nationale 
inspektioner, der finder sted i 
medlemsstaterne.

1. Kommissionen udpeger inspektører til 
at foretage inspektioner af infrastrukturen 
og de nationale inspektioner, der finder 
sted i medlemsstaterne¸ samt sikre, at 
klassificeringerne af belastningsgraden 
anvendes korrekt og på en ensartet måde i 
hele EU.

Or. en

Begrundelse

Oprettelsen af et EU-inspektorat, som rapporterer til EU's borgere og indsamler bedste 
praksis i EU, vil sikre, at minimumsstandarderne for dyrevelfærd anvendes på samme måde i 
EU's medlemsstater.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den medlemsstat, hvor kontrollen finder 
sted, yder Kommissionens eksperter
enhver bistand, der er nødvendig for, at de 
kan udføre deres opgaver. Kommissionen 
underretter den pågældende medlemsstats 
kompetente myndighed om resultatet af 
den foretagne kontrol.

2. Den medlemsstat, hvor inspektionen
finder sted, yder EU's inspektører enhver 
bistand, der er nødvendig for, at de kan 
udføre deres opgaver. Kommissionen 
underretter den pågældende medlemsstats 
kompetente myndighed om resultatet af 
den foretagne kontrol og rapporterer til 
borgerne og interessenterne om de 
inspektioner, som EU's inspektører har 
foretaget.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 34, stk. 1.
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Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den pågældende medlemsstats 
kompetente myndighed træffer de fornødne 
foranstaltninger i betragtning af 
resultaterne af den foretagne kontrol.

3. Den pågældende medlemsstats 
kompetente myndighed træffer de fornødne 
foranstaltninger til at imødekomme EU-
inspektørernes henstillinger.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) den etiske vurderingsrapport, som 
virksomheden har udarbejdet

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) projektet er videnskabeligt begrundet 
eller lovkrævet

a) der er tilstrækkelig videnskabeligt 
belæg for projektet

Or. en

Begrundelse

Den kompetente myndighed bør sikre, at der er videnskabeligt belæg for alle projekter.
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Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) projektets formål berettiger anvendelsen 
af dyr

b) projektets formål og den mulige smerte, 
lidelse, angst eller de varige men, som det 
indebærer for dyrene, berettiger 
anvendelsen

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 2 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) hvor et stof, en forbindelse eller et 
produkt vurderes med hensyn til 
sikkerhed eller effektivitet, den tilsigtede 
eller sandsynlige anvendelse

Or. en

Begrundelse

Alle projekter bør evalueres efterfølgende uden skelnen. Effektive evalueringsregler bør 
logisk set tage udgangspunkt i forståelsen af dyrenes lidelser og det faktiske udbytte af 
forskningen. Efterfølgende evalueringer er lige så vigtige for forskningen som for 
dyrevelfærd.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Alle projekter vurderes gennem hele 
deres løbetid og evalueres efterfølgende 
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ved afslutningen.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 37, stk. 2, litra ea).

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvilke skadevirkninger dyrene blev 
udsat for, herunder antallet af dyr, der blev 
anvendt, dyrearter og forsøgenes 
belastningsgrad

b) de skadevirkninger, dyrene blev udsat 
for, herunder antallet af dyr, der blev 
anvendt, dyrearter og beskaffenheden, 
niveauet og varigheden af de 
skadevirkninger, dyrene oplever

Or. en

Begrundelse

Effektive evalueringsregler bør logisk set tage udgangspunkt i forståelsen af dyrenes lidelser.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alle projekter, der kun omfatter forsøg 
klassificeret som "ikke eller let 
belastende", undtages fra kravet om 
efterfølgende evaluering, jf. dog stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

Alle projekter bør evalueres efterfølgende uden skelnen.
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Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) resultater af den etiske vurdering.

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Brugervirksomheden skal ud fra 
resultaterne af den etiske vurdering i det 
ikke-tekniske projektresumé præcisere, 
om et projekt skal evalueres efterfølgende, 
og på hvilket tidspunkt det skal ske.

udgår

Or. en

Begrundelse

Oplysninger, som ikke er fortrolige eller personlige, bør offentliggøres for at sikre, at alle 
hindringer for offentlighedens indsigt fjernes, og at der opnås reel ansvarlighed. Dette er 
vigtigt for både menneskers sundhed og for dyrevelfærd. Dette omfatter overtrædelser og 
ikkefortrolige data, såvel positive som negative, i forbindelse med projekter (sidstnævnte af 
stor vigtighed for menneskers sundhed). Alle ikketekniske resuméer bør offentliggøres.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne offentliggør ikke-
tekniske projektresuméer for godkendte 

4. Medlemsstaterne offentliggør og sikrer 
let tilgængelighed til ikke-tekniske 
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projekter og eventuelle ajourføringer heraf. projektresuméer for godkendte projekter og 
eventuelle ajourføringer heraf samt 
eventuelle andre oplysninger, som ikke er 
fortrolige, eller hvis offentliggørelse ville 
medføre afsløring af en persons eller 
opdrætter-, leverandør- eller 
brugervirksomheds identitet, hvis disses 
involvering i dyreforsøg ikke allerede var 
kendt af offentligheden. Andre 
oplysninger omfatter såvel negative som 
positive data fra projektet.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 40, stk. 2.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Under hensyntagen til beskyttelsen af 
fortrolige og personlige oplysninger 
offentliggør medlemsstaterne alle 
ikkepersonlige oplysninger om 
overtrædelser af dette direktiv, national 
lovgivning og godkendelser. 

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 40, stk. 2.
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Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal godtage data, som 
kræves i henhold til loven, og som 
hidfører fra forsøg, der er anerkendt i 
Fællesskabets lovgivning og udført i en 
anden medlemsstat, medmindre yderligere 
forsøg er påkrævet for at beskytte den 
offentlige sundhed og sikkerhed eller 
miljøet.

1. Medlemsstaterne skal godtage data fra 
en anden medlemsstat, som hidrører fra 
forsøg¸ der er anerkendt i, eller som blev 
udført i henhold til Fællesskabets 
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Transparency between Member States should contribute to avoid the duplication of animal 
experiments. Information on the outcomes of a procedure whether they are negative or not 
need to be accessible to researchers in order to avoid unnecessary suffering of animals.

Such system of data-sharing already exists in the REACH Regulation (Article 30). A positive 
duty should be placed on researchers to take reasonable steps to ensure that animal data has 
not already been generated. Only where existing data is scientifically unreliable, and there is 
sufficient societal need, should repeated animal procedures be permitted.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medmindre der er tale om lovmæssige 
forsøg, skal medlemsstaterne sørge for 
udveksling af de data, der hidrører fra 
forsøgene, for så vidt de ikke er fortrolige.

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 44, stk. 1.
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Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Før en person, som har til hensigt at 
udføre et forsøg, ansøger om godkendelse, 
skal denne træffe alle rimelige 
foranstaltninger til at finde ud af, om data 
af relevans for det foreslåede projekt 
allerede eksisterer, og i så tilfælde skaffe 
adgang til dem, herunder også ved at 
bidrage til udgifterne dertil.
Medlemsstaterne skal ligeledes 
undersøge, om sådanne data eksisterer, 
før de udsteder en godkendelse.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 44, stk. 1.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Hvis de relevante data ellers kan 
fremskaffes på en rimelig måde, skal 
medlemsstaterne kun godkende et projekt, 
hvor dette er nødvendigt for at beskytte 
folkesundheden, sikkerheden eller miljøet.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 44, stk. 1.
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Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne skal 
fremme udviklingen og valideringen af 
alternative tilgange, som kan give lige så
eller mere omfattende oplysninger som 
dem, der opnås ved forsøg med dyr, men 
som ikke indebærer anvendelse af dyr eller 
indebærer anvendelse af færre dyr, og som 
medfører mindre smertefulde 
fremgangsmåder; de træffer alle øvrige 
foranstaltninger, som de anser for 
velegnede til at fremme forskningen på 
dette område.

Kommissionen og medlemsstaterne skal 
ved hjælp af økonomiske og andre midler 
fremme udviklingen og¸ hvor det er 
relevant, den videnskabelige validering af 
alternative tilgange, som har til formål at 
give lige så omfattende oplysninger som 
dem, der opnås ved forsøg med dyr, men 
som ikke indebærer anvendelse af dyr eller 
indebærer anvendelse af færre dyr, og som 
medfører mindre smertefulde 
fremgangsmåder; de træffer alle øvrige 
foranstaltninger, som de anser for 
velegnede til at fremme forskningen på 
dette område.

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udpeger senest [one 
year after entry into force of this Directive] 
et nationalt referencelaboratorium for 
validering af alternative metoder, der kan
erstatte, begrænse og forfine anvendelsen 
af dyr.

1. Hver medlemsstat udpeger senest [et år 
efter direktivets ikrafttrædelse] et nationalt 
ekspertisecenter for alternative metoder, 
der skal omfatte et nationalt 
referencelaboratorium for validering af 
alternativer til dyreforsøg, der bruges til 
lovmæssige formål.

Or. en

Begrundelse

Der er i de senere år gjort store fremskridt med hensyn til at erstatte, begrænse og forfine 
anvendelsen af dyr til forsøg gennem målrettet forskning, udveksling af bedste praksis og 
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valideringsundersøgelser, som udføres i overensstemmelse med internationale standarder.  
Bestræbelserne på dette område bør optrappes for at fremme dyrevelfærden og begrænse dyrs 
lidelser, og etablering af nationale centre for alternative metoder bør sikre, at der skabes 
koordinerede og strategisk fokuserede tiltag.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne må kun udpege 
nationale referencelaboratorier, der er 
autoriseret i henhold til direktiv 
2004/10/EF.

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 46, stk. 1.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De nationale referencelaboratorier skal 
opfylde følgende krav:

3. De nationale ekspertisecentre for 
alternative metoder skal opfylde følgende 
krav:

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 46, stk. 1.
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Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hver medlemsstat meddeler navn og 
adresse på deres referencelaboratorium til 
Kommissionen. Kommissionen 
offentliggør listen over nationale 
referencelaboratorier.

6. Hver medlemsstat meddeler navn og 
adresse på deres nationale 
ekspertisecenter og referencelaboratorium 
til Kommissionen. Kommissionen 
offentliggør listen over nationale 
ekspertisecentre og referencelaboratorier.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 46, stk. 1.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen fastsætter efter 
rådføring med de nationale 
referencelaboratorier prioriteringer for 
valideringsundersøgelser og fordeler 
opgaverne mellem de laboratorier, der 
skal gennemføre disse undersøgelser.

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 46, stk. 1.
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Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan tilpasse bilag II-VII til 
den tekniske og videnskabelige udvikling.

Kommissionen kan tilpasse bilag I-VIIa til 
den tekniske og videnskabelige udvikling.

Or. en

Begrundelse

Listen over hvirvelløse dyr, herunder larveformer, der ernærer sig selv, bør også revideres 
for at tage højde for den tekniske og videnskabelige udvikling.

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 15, stk. 1.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. en

Begrundelse

Disse bestemmelser er ikke nødvendige, eftersom der er et overvældende flertal i 
befolkningen, der mener, at store aber ikke bør anvendes i forsøg.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tager dette direktiv op til 
revision senest [10 years after the date of 
entry into force] under hensyntagen til de 

Senest den ...* og hvert femte år derefter 
tager Kommissionen, i samråd med 
interessenterne, dette direktiv op til 
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fremskridt, der er sket inden for 
udviklingen af alternative metoder, som 
ikke indebærer anvendelse af dyr, og 
navnlig af ikke-menneskelige primater, og 
foreslår eventuelle ændringer hertil.

revision og foreslår eventuelle ændringer 
hertil, herunder ændringer vedrørende de 
arter, som kan bruges i forsøg, og de 
projekttyper, der kan godkendes. I den 
forbindelse skal Kommissionen tage 
udgangspunkt i følgende principper:
a) at dette direktiv bør afspejle 
offentlighedens holdning til, hvornår det 
er acceptabelt at bruge dyr i forsøg, og 
den pleje, de er berettiget til, samt den 
videnskabelige udvikling,
b) at det bør prioriteres at reducere eller 
afskaffe forsøg, som forårsager den 
maksimalt tilladte smerte, lidelse, angst 
eller varige men, og som ikke vedrører 
livstruende eller invaliderende kliniske 
lidelser hos mennesker.
Det endelige mål, som accepteres af alle 
interessenter, er at afskaffe alle forsøg på 
levende dyr.
___________

* Fem år efter dette direktivs 
ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Processen med at revidere direktivet bør være tilstrækkeligt fleksibel til at tage højde for de 
fremtidige ændringer i offentlighedens bekymring, indsigten i visse arters evne til at lide og 
fremskridtet med hensyn til at udvikle alternative metoder og videnskaben mere generelt. En 
regelmæssig revision af alle grundlæggende elementer af direktivet er afgørende for at sikre, 
at lovgivningen i EU afspejler den aktuelle minimumsstandard for dyrevelfærd, den aktuelle 
videnskabelige viden og offentlige opinion samt bedste praksis.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan udpege organer, der 
ikke er offentlige myndigheder, med 

udgår
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henblik på gennemførelsen af dette 
direktiv. Organer, der udpeges på denne 
måde, anses for kompetente myndigheder 
i henhold til dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Det reviderede direktiv bør gennemføres af et offentligt organ, således at princippet om 
gennemsigtighed over for borgerne anvendes fuldt ud.

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 55 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 55a
Markedsføring af produkter, som ikke er 

udviklet i overensstemmelse med 
direktivet

1. Import til og markedsføring i 
Fællesskabet af monoklonale antistoffer 
fremstillet ved ascitesmetoden, hvor der 
findes alternative metoder, som ikke 
involverer dyr, er forbudt.
2. Kommissionen skal i overensstemmelse 
med proceduren i artikel 51 mindst én 
gang om året overveje, hvorvidt importen 
til og markedsføringen på Fællesskabets 
marked af andre produkter også bør 
forbydes med den begrundelse, at de 
kunne være blevet udviklet ved hjælp af 
metoder, som ikke involverer dyr, eller er 
blevet udviklet under betingelser, som i 
vid udstrækning er i strid med kravene i 
dette direktiv.

Or. en
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Begrundelse

In response to a Written European Parliamentary question (Written question by Jens Holm 
(GUE/NGL) to the Commission (27 October 2008) answered on the 15th of January 2009 by 
Commissioner Dimas on behalf of the European Commission), the European Commission has 
confirmed that the production of MAbs by the (extremely painful) mouse ascites method is no 
longer scientifically necessary, except in rare cases. It is therefore unacceptable that MAbs 
unnecessarily thus produced should be imported into the EU. A ban on their import would be 
WTO-complaint (Article XX(a) of GATT (public morals)) because, as the Proposal clearly 
recognises, there is a moral imperative to use non-animal alternatives wherever possible and 
it makes no sense if that principle can be circumvented by imports into the EU. The EU 
should also consider on a regular basis whether the import of other specific products 
developed in ways which would not be permitted under the revised Directive should be 
prohibited. This would not extend to all products but be decided on a case-by-case basis.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Bilag III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. en

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Bilag VII a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag VIIa
Foreløbig generel beskrivelse af 

belastningsgrader (direktivets artikel 15)
Ikke belastende: Belastningsgrad 0
Indgreb på og manipulation med dyr til 
videnskabelige formål, hvor dyrene ikke 
udsættes for nogen smerte, lidelse, skader 
eller voldsom angst, og hvor der ikke sker 
nogen væsentlig forringelse af deres 
generelle tilstand. Eksempler fra 
veterinær praksis: udtagning af 

Adlib Express Watermark



PE420.060v01-00 30/31 PA\767040DA.doc

DA

blodprøver med henblik på 
diagnosticering, indsprøjtning af et 
lægemiddel under huden.
Let belastende: Belastningsgrad 1
Indgreb på og manipulation med dyr til 
videnskabelige formål, hvor dyrene kort 
udsættes for let belastning (smerte eller 
skade).
Eksempler fra veterinær praksis:
indsprøjtning af et lægemiddel, som 
kræver fiksering, kastrering af handyr 
under bedøvelse.
Moderat belastning: Belastningsgrad 2
Indgreb på og manipulation med dyr til 
videnskabelige formål, hvor dyrene kort 
udsættes for moderat belastning eller en 
moderat til lang periode med let 
belastning (smerte, lidelse eller skade), 
voldsomt angst eller væsentlig forringelse 
af deres generelle tilstand.
Eksempler fra veterinær praksis:
operation af et enkelt brud i benknoglen, 
kastrering af hundyr.
Betydeligt belastende: Belastningsgrad 3
Indgreb på og manipulation med dyr til 
videnskabelige formål, hvor dyrene 
udsættes for betydelig til meget betydelig 
belastning eller en moderat til lang 
periode med moderat belastning (intens 
smerte, langvarig lidelse eller svær skade, 
voldsom og vedvarende angst eller 
betydelig og vedvarende forringelse af 
deres generelle tilstand).
Eksempler fra veterinær praksis:
smitsomme og neoplastiske sygdomme, 
som på forhånd vides at være dødelige, 
uden førtidig aflivning.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 15, stk. 1.
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