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KORTFATTAD MOTIVERING

Inte bara ny kunskap om etologiska aspekter av inhysning av försöksdjur, utan även nya 
tillämpningar när det gäller användning av djur, i synnerhet på området för genteknik, var 
orsaker till att direktiv 86/609/EEG brådskande behövde ses över. Det bör dock påpekas att 
direktivet på sin tid var en historisk framgång och att goda framsteg gjorts sedan dess, särskilt 
när det gäller införandet av principerna om ersättning, begränsning och förbättring 
(3R-principerna). 

På miljöutskottets vägnar välkomnar jag verkligen kommissionens förslag att se över
direktivet. Det innehåller värdefulla åtgärder som kommer att förbättra djurskyddet samtidigt 
som mer strikta regler införs i linje med de internationellt accepterade principerna om humana 
försöksmetoder och god forskning. I förslaget behandlas många frågor avseende skydd av 
djur som används för försöksändamål och för andra vetenskapliga ändamål. 
Kommissionens förslag behöver emellertid förbättras på vissa områden.

Ur djurskyddssynvinkel välkomnar jag utvidgningen av direktivets räckvidd till att omfatta 
kännande foster av djur och ryggradslösa djur samt även grundforskning inom biologi. Jag 
välkomnar likaså att man infört humana avlivningsmetoder i detta direktiv.

Användning av icke-mänskliga hominider bör fasas ut och man bör införa ett omedelbart 
förbud mot användning av människoapor och vildfångade primater. Utfasningen av 
användningen av första generationens primater, vilket innebär ett förbud mot användning av 
avkommor av vildfångade primater är mycket viktig både ur etisk synvinkel och med hänsyn 
till djurens välbefinnande och bevarandeaspekter. Åtgärden skulle minska trycket på de vilda 
populationerna och sätta stopp för den grymhet som är förknippad med handeln med vilda 
primater. 

I motsats till kommissionens förslag anser vi att undantag från regeln skulle lämna dörren 
öppen för laboratorieexperiment med dessa allvarligt utrotningshotade arter. De så kallade 
skyddsklausulerna i fråga om människoapor (artikel 50) bör därför utgå. Denna åtgärd är i 
linje med de åtaganden som ursprungligen kom till uttryck i direktiv 86/609/EEG för över 
tjugo år sedan. Förbud eller partiella förbud mot användning av människoapor och 
vildfångade primater i försök finns redan i flera medlemsstater och människoapor används 
inte längre för försök på EU:s territorium. En snabb harmonisering i hela Europa är därför 
möjlig.

Kravet på användning av 3R-metoder som är rimliga och praktiskt tillgängliga i artikel 13 är 
ett stort steg framåt, i jämförelse med de mindre strikta bestämmelserna i direktiv 
86/609/EEG. Det är även mycket viktigt att för hela EU upprätta en övre gräns för den nivå av 
smärta och lidande som djur får utsättas för (artikel 15). Försök som orsakar allvarligt lidande 
för djur bör inte tillåtas. 

Avsaknaden av kriterier för klassificering av försök är oroväckande eftersom många åtgärder i 
förslaget är beroende av svårighetsgrad. Vi föreslår en möjlig lösning till detta genom att 
lägga till en extra bilaga för att ge provisoriska definitioner av svårighetsgrader. 
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När det gäller metoder som används i försök bör man omdefiniera toxikologiska 
undersökningar som kräver att djurens död används som resultatmått (vissa framsteg har 
uppnåtts på detta område) för att undvika att djuren lider efter den tidpunkt då döden är 
oundviklig. Det bör vara obligatoriskt att föra register över, rapportera om och analysera 
nivån av lidande till följd av experiment i syfte att bidra med upplysningar för den etiska 
bedömningen och tillståndsprocessen. 

Principerna för etisk bedömning och tillståndsgivning (kapitel IV) hör till de centrala 
inslagen. Etiska bedömningar som redan används i 21 medlemsstater måste utgöra en 
integrerad del av tillståndsprocessen som syftar till att bedöma användningen av djur i 
vetenskaplig forskning i ljuset av etiska aspekter. En bedömning av förhållandet mellan skada 
och nytta, dvs. en vägning av användningen av djur i förhållande till den förväntade nyttan för 
människors hälsa eller för den medicinska forskningen eller lagstiftningsbehov utgör en viktig 
del av förfarandet. Efterhandsutvärderingen kommer dessutom att uppmuntra till god 
forskning samt främja djurens välbefinnande och tillämpningen av 3R-principerna. 

Jag välkomnar bestämmelserna om nationella inspektioner (artikel 33) i vilka det fastställs att 
åtminstone en oanmäld inspektion ska göras per år. Jag tror även att ett EU-inspektorat bör 
upprättas med uppgift att utföra oanmälda inspektioner av anläggningar i syfte att garantera 
att svårighetsklassificeringarna tillämpas enhetligt och korrekt i medlemsstaterna. Rapporter 
och resultat (särkskilt överträdelser av detta direktiv) från EU:s och nationella inspektioner 
bör offentliggöras. 

Ökad öppenhet, enligt förslaget i artikel 40, välkomnas likaså, med beaktande av behovet av 
att skydda konfidentiell information samt en skyldighet för kommissionen och 
medlemsstaterna att bidra till utvecklingen av alternativ till djurförsök (artikel 45). Detta 
gäller även inrättandet av nationella laboratorier som ska bistå vid valideringen av alternativa 
metoder.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Syfte

Syftet med detta direktiv är att närma sig 
målet att snarast möjligt ersätta alla 
försök med levande djur för vetenskapliga 
ändamål genom att underlätta och främja 
utveckling av alternativa metoder och 
garantera att utvecklingen av 
allmänhetens åsikt om när det är 
acceptabelt att använda djur återspeglas 
korrekt i lagen, samtidigt som en hög 
djurskyddsnivå garanteras för djur som 
används i försök genom (bland annat) 
följande åtgärder:
(a) Regelbunden översyn av 
djurskyddsåtgärder och de 
omständigheter under vilka djur kan 
användas för vetenskapliga ändamål.
(b) En hög nivå av insyn när det gäller 
användning av djur och rapportering till 
allmänheten om genomförandet av 
djurskyddsåtgärder och framsteg mot 
målet att ersätta djurförsök.

Or. en

Motivering

En betydande minskning inom EU av antalet djur som används och nivån av lidande kan 
endast uppnås genom användning av exakta definitioner.
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Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) försök: all användning av djur i 
experimentsyfte eller andra vetenskapliga 
syften, med känt eller okänt resultat, som 
kan orsaka djuret smärta, lidande, ångest 
eller bestående men, inklusive alla 
handlingsalternativ som har som mål, eller 
som kan leda till, att det föds ett djur under 
sådana förhållanden eller att det skapas en 
ny, genetiskt modifierad djurstam.

(1) försök: all användning av djur i 
experimentsyfte eller andra vetenskapliga 
syften, med känt eller okänt resultat, som 
kan orsaka djuret smärta, lidande, ångest 
eller bestående men, inklusive död och alla 
handlingsalternativ som har som mål, eller 
som kan leda till, att det föds ett djur under 
sådana förhållanden eller att det skapas en 
ny, genetiskt modifierad djurstam.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget avseende definitionen av försök syftar helt enkelt till att förtydliga att 
döden är ett ”bestående men”. Detta kan tyckas vara uppenbart för allmänheten (men en 
domstol i Förenade kungariket var emellertid av annan åsikt).

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) projekt: ett arbetsprogram med angivet 
vetenskapligt mål som omfattar ett eller 
flera försök.

(2) projekt: ett arbetsprogram med angivet 
vetenskapligt mål som omfattar ett eller 
flera försök och som kan undergå en 
individuell etisk bedömning.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget avseende definitionen av projekt syftar till att förtydliga att projekt inte får 
vara så omfattande att en etisk bedömning inte kan utföras. 
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) konfidentiell information: 
information som om den offentliggörs 
utan medgivande kan orsaka skada för 
informationsägarens eller en tredje parts 
legitima affärs- eller forskningsintressen.

Or. en

Motivering

Den nya definitionen av konfidentiell information behövs eftersom begreppet är relevant på 
flera ställen i förslaget.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Grundforskning för att öka kunskaperna 
i biologiska eller beteendevetenskapliga 
vetenskaper.

(1) Grundforskning för att öka kunskaperna 
i biologiska eller beteendevetenskapliga 
vetenskaper, om det finns realistiska 
utsikter för att den förvärvade kunskapen 
kommer att vara till nytta för en av de 
målsättningar som fastställs i punkt 2.

Or. en

Motivering

Om man verkligen ska kunna förbättra och begränsa användningen av djur i försök måste 
målsättningarna för försöken klart fastställas och begränsas. Det är viktigt att djur endast 
används för grundforskning när det är realistiskt att förvänta sig att försöket ger ett värdefullt 
resultat. Det räcker inte med att stilla forskarens nyfikenhet.
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Trots vad som sägs i punkt 1 får 
människoapor inte användas i försök, om 
inte annat följer av skyddsklausulen i 
artikel 50.

2. Trots vad som sägs i punkt 1 får 
människoapor inte användas i försök.

Or. en

Motivering

Förbudet mot att använda människoapor bör vara absolut eftersom det är en allmän åsikt att 
användning av mycket känsliga djur inte är moraliskt motiverat.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Behöriga myndigheter får medge 
undantag från punkt 1 av vetenskapliga 
skäl om syftet med försöket inte kan 
uppnås genom användning av ett djur som 
har fötts upp för att användas i försök.

2. Om inte annat följer av artikel 10, får 
behöriga myndigheter medge undantag 
från punkt 1 av tvingande vetenskapliga 
och samhällsrelaterade skäl om syftet med 
försöket inte kan uppnås genom 
användning av ett djur som har fötts upp 
för att användas i försök.

Or. en

Motivering

Vildfångade djur känner mycket större lidande än djur som fötts upp för ett visst syfte. Endast 
i mycket enstaka fall bör man överväga att använda dem.
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med det datum som anges i 
bilaga III ska medlemsstaterna emellertid 
se till att icke-mänskliga primater får 
användas i försök endast om de är 
avkomma till icke-mänskliga primater 
som har fötts upp i fångenskap.

utgår

Or. en

Motivering

Man kan inte motivera att primater som fötts upp i fångenskap skulle få användas under 
längre perioder, vilket verkar vara kommissionens avsikt. Alla de arter som förtecknas i 
bilaga II bör utan undantag ha fötts upp för ett visst syfte.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Behöriga myndigheter får medge 
undantag från punkt 1 av vetenskapliga 
skäl.

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 10.1.
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om bedövningen är oförenlig med 
syftet för försöket, såvida inte försöket 
innebär allvarliga skador som kan orsaka 
svår smärta.

(b) Om bedövningen är oförenlig med 
syftet för försöket, såvida inte försöket 
orsakar mer än mild smärta eller ångest.

Or. en

Motivering

Det huvudsakliga målet med det reviderade direktivet är att skydda djur och minska den 
smärta de upplever under ett försök. Smärta, lidande och ångest bör undvikas eller 
åtminstone hållas på mycket låga nivåer under hela försöket, även när försöket utförs utan 
bedövning eller smärtlindring.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att djur inte 
utan ges läkemedel som hindrar dem från 
eller begränsar deras förmåga att uttrycka 
smärta, om de inte samtidigt får tillräcklig 
bedövning eller smärtlindring.

4. Medlemsstaterna ska se till att djur inte 
ges läkemedel som hindrar dem från eller 
begränsar deras förmåga att uttrycka 
smärta.

I dessa fall ska en vetenskaplig motivering 
ges, åtföljd av uppgifter om bedövningen 
eller smärtlindringen.

Or. en

Motivering

Det är helt oacceptabelt att ge ett djur ett läkemedel som hindrar det från att uttrycka smärta.
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ett djur som kan uppleva betydande
smärta när bedövningen väl har avklingat, 
ska behandlas med preventiva och 
postoperativa smärtstillande medel eller 
andra lämpliga smärtstillande metoder, 
under förutsättning att det är förenligt med 
försökets syfte. Om behandling med 
smärtstillande medel inte är möjlig ska 
djuret omedelbart avlivas med en human 
metod.

5. Ett djur som kan uppleva smärta när 
bedövningen väl har avklingat, ska 
behandlas med preventiva och 
postoperativa smärtstillande medel eller 
andra lämpliga smärtstillande metoder, 
under förutsättning att det är förenligt med 
försökets syfte. Om behandling med 
smärtstillande metoder inte är möjlig ska 
djuret omedelbart avlivas med en human 
metod. Ett djur får under inga 
omständigheter uppleva mer än mild 
smärta när bedövningen upphört.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 14.2 b.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
försök klassificeras i kategorierna ”upp 
till ringa svårighet”, ”måttlig svårighet”, 
”avsevärd svårighet” eller ”terminal” på 
grundval av varaktighet och intensitet för 
smärta, lidande, ångest och bestående 
men som kan uppkomma, ingreppens 
frekvens, hinder för uppfyllande av 
beteendemässiga behov och användning 
av bedövning eller smärtlindring eller 
båda.

utgår

Or. en
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Motivering

Definitioner av svårighetsgrader bör harmoniseras i hela EU och provisoriska definitioner 
behövs fram till dess att de slutliga definitionerna accepterats av kommissionen.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Senast den ...* ska kommissionen 
lägga fram ett förslag till definitioner av 
svårighetsgrader som åtminstone omfattar 
definitionerna ”upp till ringa svårighet”, 
”måttlig svårighet” och ”avsevärd 
svårighet”. Fram till detta datum ska de 
övergångsbestämmelser för vägledande 
definitioner som fastställs i bilaga VIIa 
tillämpas som orientering i 
medlemsstaterna.
_______________
* 18 månader efter det att detta direktiv 
har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 15.1.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 24 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Utan att den allmänna tillämpningen 
av punkt 1 påverkas, ska alla 
uppfödnings-, leverans- och 
användaranläggningar se till att det hela 
tiden finns åtminstone en (vid behov 
flera) utbildade personer på plats för att ta 
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hand om djurens välbefinnande och vid 
behov för att bedöva dem eller tillkalla 
veterinär.

Or. en

Motivering

Det är uppenbart att djur som utsätts för invasiva metoder kan kräva skötsel (veterinär eller 
annan skötsel) under vilken tid som helst på dagen eller natten. Det är inte möjligt att förutse 
när ett behov av skötsel uppstår eller att begränsa det till kontorstid. Professionell veterinär 
vägledning kräver att veterinärer finns tillgängliga och kan garantera alla kunder jourtjänst 
24 timmar i dygnet. När det gäller laboratorier, liksom andra miljöer, innebär detta att det 
måste finnas någon på plats som i praktiken kan tillkalla veterinär.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det permanenta etiska 
granskningsorganet ska bestå av den 
särskilt utsedde veterinären, personen eller 
personerna som har ansvar för djurens 
välfärd och skötsel i anläggningen och, om 
det gäller en användaranläggning, en 
forskare.

2. Det permanenta etiska 
granskningsorganet ska åtminstone bestå 
av den särskilt utsedde veterinären, 
personen eller personerna som har ansvar 
för djurens välfärd och skötsel i 
anläggningen och, om det gäller en 
användaranläggning, en forskare, personer 
med sakkunskap på området ersättning, 
begränsning och förbättring 
(3R-principerna) och en oberoende 
lekman med erfarenhet av djurskydd.

Or. en

Motivering

För att garantera att det etiska granskningsorganet fattar objektiva beslut måste dess 
medlemmar företräda såväl djurens som forskarnas intressen. Etiska kommittéer för mänsklig 
forskning fungerar som en användbar modell.
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Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att det förs 
journaler över de råd som det permanenta 
etiska granskningsorganet ger till 
anläggningen och beslut som fattas i 
anslutning till råden.

2. Medlemsstaterna ska se till att det förs 
journaler över de råd som det permanenta 
etiska granskningsorganet ger till 
anläggningen och beslut som fattas i 
anslutning till råden, samt att dessa 
offentliggörs, förutsatt att skyddet av 
konfidentiell information och anonymitet 
garanteras.

Or. en

Motivering

Med undantag för konfidentiell information bör den etiska bedömningsrapporten 
offentliggöras för att ge alla europeiska medborgare möjlighet att få en fullständig och icke 
snedvriden bild av verkligheten bakom djurförsöken.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ska finnas en individuell 
dokumentation som beskriver djurets 
levnadshistoria för varje icke-mänsklig 
primat som följer djuret genom hela dess 
liv.

2. Det ska finnas en individuell 
dokumentation som beskriver djurets 
levnadshistoria för varje icke-mänsklig 
primat, hund och katt som följer djuret 
genom hela dess liv.

Or. en

Motivering

Samtidigt som Europeiska kommissionen verkar förstå vikten av att det finns dokumentation 
om icke-mänskliga primater, katter och hundar (och därför erkänner att det är kontroversiellt 
att använda dessa specifika arter) är det inte uppenbart varför skyldigheten att upprätta 
individuell dokumentation endast ska gälla icke-mänskliga primater. Detta är säkert 
väsentligt för forskningsändamål, utan hänsyn till djurskyddet. Denna skyldighet bör 
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åtminstone omfatta även katter och hundar (om man antar att sådana försök för närvarande 
kommer att tillåtas att fortsätta).

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Inspektionsuppgifterna ska bevaras i 
minst fem år.

4. Inspektionsuppgifterna ska bevaras i 
minst fem år och sammanfattningar av 
inspektionsuppgifterna, inbegripet 
uppgifter om bristande efterlevnad av 
kraven i detta direktiv, ska göras allmänt 
tillgängliga på kommissionens webbplats, 
i anonym form och så att konfidentiell 
information inte utelämnas.

Or. en

Motivering

Det reviderade direktivet måste bygga på principen om öppenhet och ansvar. 
Offentliggörande av uppgifter relaterade till bristande efterlevnad är viktiga för att man ska 
kunna informera allmänheten om verkligheten bakom djurförsöken. 

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får kontrollera
infrastrukturen för nationella inspektioner 
och deras utförande i medlemsstaterna.

1. Kommissionen ska utse EU-inspektörer 
med uppgift att genomföra inspektioner 
av infrastrukturen för nationella 
inspektioner och deras utförande i 
medlemsstaterna samt sörja för att 
klassificeringarna av svårighetsgrader 
tillämpas korrekt och enhetligt på hela 
EU:s territorium.

Or. en
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Motivering

Inrättandet av ett EU-inspektorat som rapporterar till EU-medborgarna och som samlar in 
bästa metoder inom EU skulle garantera att minimistandarder för djurskyddet tillämpas 
enhetligt i alla medlemsstater.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den medlemsstat på vars territorium 
kontrollen utförs ska ge 
kommissionens experter all den hjälp de 
behöver för att utföra sina uppgifter. 
Kommissionen ska informera den behöriga 
myndigheten i den berörda medlemsstaten 
om resultatet av kontrollen.

2. Den medlemsstat på vars territorium 
inspektionen utförs skall lämna 
EU-inspektörerna all den hjälp som 
behövs för att de skall kunna fullgöra sina 
uppgifter. Kommissionen ska informera 
den behöriga myndigheten i den berörda 
medlemsstaten om resultatet av kontrollen 
och informera medborgarna och berörda 
parter om de inspektioner som genomförts 
av EU:s inspektörer.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 34.1.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den behöriga myndigheten i den berörda 
medlemsstaten ska vidta de åtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till resultatet av 
kontrollen.

3. Den behöriga myndigheten i den berörda 
medlemsstaten ska vidta de åtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till
EU-inspektörernas rekommendationer.

Or. en
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Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Den etiska bedömningsrapport som 
genomförts av anläggningen.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 1 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Projektet är vetenskapligt motiverat 
eller lagstadgat.

(a) Det finns tillräckliga vetenskapliga 
motiv för projektet.

Or. en

Motivering

Den behöriga myndigheten bör se till att alla projekt är vetenskapligt motiverade.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Projektets syften motiverar 
användning av djur.

(b) Projektets syften och den smärta, det 
lidande, den ångest eller de bestående 
men som projektet eventuellt innebär för 
djuren motiverar användning av dessa 
djur.

Or. en
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Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Den avsedda eller sannolika 
användningen, om det handlar om ett 
ämne, en förening eller en produkt som 
säkerhets- och effektivitetsprövas.

Or. en

Motivering

Alla projekt bör utan undantag utvärderas i efterhand. Effektiva utvärderingsregler bör 
logiskt sett utvecklas i enlighet med förståelsen för verkligheten bakom djurens lidande och 
den faktiska nyttan av forskningen. Utvärderingar i efterhand är lika viktiga för forskningen 
som för djurskyddet.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Alla projekt ska ses över under hela 
projekttiden och ska utvärderas i 
efterhand när de avslutats.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 37.2 ea.
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Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Skada som orsakas djur, inklusive det 
antal djur och de djurarter som används 
och försökens svårighetsgrad.

(b) Skada som orsakas djur, inklusive det 
antal djur och de djurarter som används,
samt av vilken art, nivå och varaktighet 
den skada som djuren upplever är.

Or. en

Motivering

Effektiva utvärderingsregler bör logiskt sett utvecklas i enlighet med förståelsen för 
verkligheten bakom djurens lidande.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 3 ska alla projekt som endast 
omfattar försök som klassificeras i 
kategorin ”upp till ringa svårighet” 
undantas från kravet på utvärdering i 
efterhand.

utgår

Or. en

Motivering

Alla projekt bör utan undantag utvärderas i efterhand.
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Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Resultaten av den etiska 
bedömningen.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På grundval av resultatet av den etiska 
bedömningen ska användaranläggningen 
i den icke-tekniska sammanfattningen 
ange om ett projekt ska utvärderas i 
efterhand och inom vilken frist.

utgår

Or. en

Motivering

Uppgifter som inte är konfidentiella eller personliga bör offentliggöras för att man ska kunna 
garantera att alla hinder för en offentlig kontroll avlägsnas och att ansvarskyldigheten 
tillämpas korrekt. Detta är lika viktigt för forskningen som för djurskyddet. Kravet omfattar 
även överträdelser och uppgifter som inte är konfidentiella, både negativa och positiva, som 
härrör från projekt (det senare är mycket viktigt med tanke på människors hälsa). Alla 
icke-tekniska sammanfattningar bör offentliggöras.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska offentliggöra de 
icke-tekniska sammanfattningarna för 

4. Medlemsstaterna ska offentliggöra de 
icke-tekniska sammanfattningarna för 
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godkända projekt och eventuella 
uppdateringar av dem.

godkända projekt och eventuella 
uppdateringar av dem, samt se till att de är 
lätt tillgängliga, tillsammans med andra 
uppgifter som inte är konfidentiella eller 
uppgifter som om de avslöjades skulle 
offentliggöra identiteten hos en person 
eller en uppfödnings-, leverans- eller 
användaranläggning vars involvering i 
djurforskningen inte redan utgör allmänt 
tillgänglig information. Övrig information 
ska inbegripa både negativa och positiva 
uppgifter från projektet.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 40.2.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Med respekt för skyddet av 
konfidentiell och personlig information 
ska medlemsstaterna offentliggöra 
icke-personlig information om 
överträdelser av detta direktiv, nationella 
lagar och tillstånd.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 40.2.
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Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska godta uppgifter 
som krävs enligt lag och som är framtagna
i en annan medlemsstat genom försök som 
erkänns av gemenskapslagstiftningen, om 
det inte krävs ytterligare försök när det 
gäller dessa uppgifter för att skydda 
folkhälsa och säkerhet eller miljön.

1. Varje medlemsstat ska från en annan 
medlemsstat godta uppgifter som är 
framtagna genom försök som erkänns av 
eller som utförts i enlighet med
gemenskapslagstiftningen.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På andra områden än tester som krävs 
enligt lag ska medlemsstaterna, med 
förbehåll för skyddet av konfidentiell 
information, säkra ett utbyte av uppgifter 
som tas fram genom försök.

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 44.1.
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Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En person som avser utföra ett försök 
ska innan ansökan om 
projektgodkännande lämnas in vidta alla 
rimliga åtgärder för att försäkra sig om 
att uppgifter som är relevanta för det 
föreslagna projektet inte redan existerar 
och, om så är fallet, skaffa sig tillgång till 
uppgifterna, vid behov genom att bidra till 
att finansiera kostnaderna. 
Medlemsstaterna ska på motsvarande sätt 
kontrollera om sådana uppgifter finns 
innan ett tillstånd beviljas.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 44.1.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Om det finns relevanta uppgifter som 
är rimligen tillgängliga ska 
medlemsstaterna endast bevilja 
godkännande för ett projekt om detta är 
nödvändigt för att skydda folkhälsan, 
säkerheten eller miljön.

Or. en
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Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 44.1.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen och medlemsstaterna ska 
bidra till utveckling och validering av 
alternativa metoder som skulle kunna ge 
samma information som den som fås vid 
djurförsök men som inte omfattar 
användning av djur eller som använder sig 
av färre djur eller som innebär mindre 
smärtsamma försök, och de ska vidta alla 
övriga åtgärder som de anser lämpliga för 
att uppmuntra forskning på detta område.

Kommissionen och medlemsstaterna ska 
finansiellt och på andra sätt bidra till 
utveckling och vid behov vetenskaplig
validering av alternativa metoder som är
avsedda att ge jämförbar information som 
den som fås vid djurförsök men som inte 
omfattar användning av djur eller som 
använder sig av färre djur eller som innebär 
mindre smärtsamma försök, och de ska 
vidta alla övriga åtgärder som de anser 
lämpliga för att uppmuntra forskning på 
detta område.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska senast [ett år efter 
detta direktivs ikraftträdande] utse ett 
nationellt referenslaboratorium för 
valideringen av alternativa metoder som 
ersätter, begränsar och förbättrar 
användningen av djur.

1. Varje medlemsstat ska senast [ett år efter 
detta direktivs ikraftträdande] utse ett 
nationellt expertcenter för alternativa 
metoder, vilket ska inkludera ett nationellt 
referenslaboratorium för validering av 
alternativ till djurförsök i samband med 
lagstadgade tester.

Or. en
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Motivering

Under senare år har avsevärda framsteg gjorts när det gäller att ersätta, begränsa och 
förbättra användningen av djur i försök genom riktad forskning, utbyte av bästa praxis och 
genom valideringsundersökningar som utförts i enlighet med internationella standarder.
Insatserna på detta område bör ökas i syfte att främja djurskyddet och minska djurens 
lidande. Genom att inrätta nationella center för alternativa metoder bör man bidra till 
samordnade och strategiskt fokuserade insatser.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 46 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får endast utse 
sådana laboratorier till nationella 
referenslaboratorier som är ackrediterade 
i enlighet med direktiv 2004/10/EG.

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 46.1.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 46 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De nationella referenslaboratorierna
ska uppfylla följande krav:

3. De nationella expertcentren för 
alternativa metoder ska uppfylla följande 
krav:

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 46.1.
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Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 46 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Varje medlemsstat ska meddela 
kommissionen det nationella 
referenslaboratoriets namn och adress. 
Kommissionen ska offentliggöra 
förteckningen över nationella 
referenslaboratorier.

6. Varje medlemsstat ska meddela 
kommissionen det nationella 
expertcentrets och referenslaboratoriets 
namn och adress. Kommissionen ska 
offentliggöra förteckningen över nationella 
expertcenter och referenslaboratorier.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 46.1.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 46 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Efter att ha rådgjort med de nationella 
referenslaboratorierna ska kommissionen 
ange prioriteringarna för 
valideringsundersökningarna och fördela 
uppgifterna mellan dessa laboratorier för 
att genomföra dessa undersökningar.

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 46.1.
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Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 48 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anpassa 
bilagorna II-VII till tekniska och 
vetenskapliga framsteg.

Kommissionen får anpassa 
bilagorna I-VIIa till tekniska och 
vetenskapliga framsteg.

Or. en

Motivering

Förteckningen över ryggradslösa djur, inbegripet fritt levande larver, bör även ses över i 
ljuset av tekniska och vetenskapliga framsteg.

Se även motiveringen till ändringsförslaget till artikel 15.1.

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 50 utgår
Skyddsklausul

1. Om en medlemsstat har välgrundade 
skäl att anse att en åtgärd är nödvändig 
för bevarandet av arten eller i samband 
med ett oväntat utbrott av ett livshotande 
eller funktionsnedsättande kliniskt 
tillstånd hos människor, får 
medlemsstaten godkänna användning av 
människoapor i försök som har något av 
de syften som anges i artikel 5.2 a, 5.3 
eller 5.5, under förutsättning att försökets 
syfte inte kan uppfyllas genom 
användning av andra arter än 
människoapor eller med alternativa 
metoder. Hänvisningen till artikel 5.2 a 
ska dock inte innefatta djur och växter.
2. Medlemsstaten ska omedelbart 
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underrätta kommissionen och de övriga 
medlemsstaterna om detta, ange skälen 
för sitt beslut och lämna information som 
styrker de förhållanden som beskrivs i 
punkt 1 på vilka den provisoriska 
åtgärden grundas.
3. Kommissionen ska, inom 60 dagar efter 
det att den erhåller informationen från 
medlemsstaten, fatta ett beslut i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 
51.2. Beslutet ska innebära antingen
(f) att den provisoriska åtgärden 
godkänns för en tidsperiod som anges i 
beslutet, eller
(g) att medlemsstaten uppmanas att 
upphäva den provisoriska åtgärden.

Or. en

Motivering

Dessa bestämmelser behövs inte eftersom det finns ett överväldigande stöd hos allmänheten 
för åsikten att människoapor inte ska användas i försök.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se över detta direktiv 
senast [10 år efter dagen för 
ikraftträdande] med beaktande av den 
senaste utvecklingen inom alternativa 
metoder som inte inbegriper användning 
av djur och särskilt av icke-mänskliga 
primater och vid behov föreslå ändringar.

Senast den ... * och vart femte år därefter 
ska kommissionen, i samråd med berörda 
parter, se över detta direktiv och föreslå 
ändringar, även ändringar relaterade till 
arter som får användas i försök och vilken 
typ av projekt som kan tillåtas. I detta 
arbete ska kommissionen utgå ifrån 
följande principer: 
(a) Detta direktiv ska återspegla 
utvecklingen av allmänhetens åsikt om 
när användning av djur i försök kan 
motiveras och vilken skötsel djuren ska ha 
rätt till, samt den vetenskapliga 
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utvecklingen.
(b) Prioritet ska ges åt åtgärder avsedda 
att minska och avskaffa försök som 
orsakar djuren högsta tillåtna nivå av 
smärta, lidande, ångest eller bestående 
men, och som inte utförs för att lindra 
livshotande eller funktionsnedsättande 
kliniska tillstånd hos människor.
Det slutliga mål som omfattas av alla 
berörda parter ska vara att avskaffa 
försök med levande djur.

___________
* Fem år efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Förfarandet för översyn av direktivet bör vara tillräckligt flexibelt för att man ska kunna 
beakta framtida ändringar i allmänhetens farhågor, förståelse för vissa arters förmåga att 
känna smärta och utvecklingsnivån när det gäller alternativa metoder och vetenskapen mer
generellt. Det är viktigt att regelbundet se över alla väsentliga delar av direktivet för att man 
ska kunna garantera att EU:s lagstiftning återspeglar de aktuella minimistandarderna för 
djurskyddet, utvecklingen av den vetenskapliga kunskapen och allmänhetens åsikter samt 
bästa metoder.

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får utse andra organ än 
offentliga myndigheter för genomförandet 
av detta direktiv. Sådana organ ska 
betraktas som behöriga myndigheter i 
enlighet med detta direktiv.

utgår

Or. en
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Motivering

Genomförandet av det reviderade direktivet bör skötas av en offentlig myndighet så att 
principen om öppenhet gentemot medborgarna tillämpas fullt ut.

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 55a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 55a
Utsläppande på marknaden av produkter 

som inte utvecklats i enlighet med 
bestämmelserna i detta direktiv

1. Import till och utsläppande på 
gemenskapsmarknaden av monoklonala 
antikroppar producerade genom 
ascites-metoden, i fall då alternativa 
metoder utan djurförsök skulle vara 
tillräckliga, ska förbjudas.
2. Kommissionen ska i enlighet med 
förfarandet i artikel 51 minst en gång per 
år undersöka huruvida import till och 
utsläppande på gemenskapsmarknaden av 
andra produkter även bör förbjudas med 
motiveringen att de skulle ha kunnat 
utvecklas genom användning av metoder 
som inte inbegriper djurförsök eller att de 
har utvecklas under förhållanden som 
innebär ett betydande avsteg från de 
villkor som fastställs i detta direktiv.

Or. en

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Bilaga III

Kommissionens förslag Ändringsförslag

utgår

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Bilaga VIIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga VIIa
Övergångsbestämmelser för en allmän 

beskrivning av svårighetsgrader 
(artikel 15 i direktivet)

Ingen stress: svårighetsgrad 0
Ingrepp på och hantering av djur för 
försöksändamål som inte orsakar djuret 
smärta, lidande, skada eller extrem ångest 
i någon form och ingen betydande 
försämring av djurets allmänna tillstånd. 
Exempel i veterinärarbete: 
blodprovstagning för att ställa diagnos, 
subkutan injektion av ett läkemedel.
Mild stress: svårighetsgrad 1
Ingrepp på och hantering av djur för 
försöksändamål som utsätter djuret för en 
kort period av mild stress (smärta eller 
skada).
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Exempel i veterinärarbete: injektion av 
läkemedel som kräver fasthållning, 
kastrering av handjur med bedövning.
Måttlig stress: svårighetsgrad 2
Ingrepp på och hantering av djur för 
försöksändamål som utsätter djuret för en 
kort period av måttlig stress, eller en 
måttligt till lång period av mild stress 
(smärta, lidande, skada eller extrem 
ångest eller betydande försämring av 
djurets allmänna tillstånd).
Exempel i veterinärarbete: kirurgisk 
behandling av ett benbrott, kastrering av 
hondjur.
Svår stress: svårighetsgrad 3
Ingrepp på och hantering av djur för 
försöksändamål som orsakar djuret svår 
till mycket svår stress, eller utsätter det för 
en måttligt lång till lång period av måttlig 
stress (svår smärta, utdraget lidande eller 
allvarlig skada, extrem och ihållande 
ångest eller betydande och ihållande 
försämring av djurets allmänna tillstånd). 
Exempel i veterinärarbete: 
infektionssjukdomar och neoplastiska 
sjukdomar med förväntad dödlig utgång 
utan eutanasi i ett tidigt skede.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 15.1.
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