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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0252/2008 af Suzanne Thorpe, britisk statsborger, om et forbud mod 
anvendelse af beagler og beaglehvalpe til dyreforsøg

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over den omfattende anvendelse af beagler og beaglehvalpe 
til dyreforsøg og fastholder, at visse kenneler opdrætter beagler til dette specifikke formål, og 
at hvalpe helt ned til seksugersalderen anvendes i forsøg med indånding af giftige gasser og 
røg. Hun opfordrer ligeledes til større gennemsigtighed, hvad angår dyreforsøg og de hermed 
forbundne videnskabelige procedurer. Idet hun uden held har klaget til de britiske 
myndigheder, ønsker hun nu, at Europa-Parlamentet foretager en undersøgelse af, hvorvidt 
situationen, som hun beskriver, er i overensstemmelse med EU-lovgivningen om beskyttelse 
af dyr, der anvendes i forsøg og til andre videnskabelige formål.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. december 2008.

"Andrageren hævder, at beagler og beaglehvalpe fra seksugersalderen i omfattende grad 
anvendes i forsøg i Det Forenede Kongerige. Dette omfatter også forsøg med indånding af 
giftige gasser og røg. Hun nævner et specifikt avlscenter for disse hunde i Det Forenede 
Kongerige og kræver, at denne virksomhed forbydes opdræt af beagler til brug i 
videnskabelige forsøg. Hun ønsker også, at to britiske laboratorier forbydes at anvende denne 
hunderace.

Hun opfordrer til større gennemsigtighed på området for videnskabelige dyreforsøg. Hun vil 
gerne vide, om den situation, hun beskriver i Det Forenede Kongerige, er i overensstemmelse 
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med EU's lovgivning på området for videnskabelige procedurer med anvendelse af dyr.
Endelig ønsker hun, at aktiviteterne i laboratorier, som anvender dyr, bliver mere 
gennemsigtige, og kræver et stop for manglen på gennemsigtighed i forbindelse med 
dyreforsøg i laboratorier.

Direktiv 86/609/EØF om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige 
formål1, blev gennemført i national lovgivning i 1989. Alle dyreforsøg i EU skal overholde 
direktivets bestemmelser.

Direktivet søger at forbedre kontrollen med anvendelsen af laboratoriedyr ved at fastsætte 
minimumsstandarder for pasning og forplejning samt for uddannelse af det personale, der 
tager sig af disse dyr og overvåger forsøgene. Det indeholder også bestemmelser om 
udførelsen og godkendelsen af forsøg, personale og virksomheder.

I direktivets artikel 7 lyder det: "Forsøg må ikke udføres [...], hvis der på rimelig og praktisk 
måde kan benyttes en anden videnskabeligt tilfredsstillende metode, som ikke medfører 
anvendelse af dyr, for at opnå de tilstræbte resultater." Desværre kan risici ved visse stoffer,
som f.eks. kemikalier, ikke klarlægges tilstrækkeligt med de tilgængelige in vitro-testmetoder 
(der ikke bruger forsøgsdyr). Dette fremgår af en rapport, der er offentliggjort af Europæisk 
Center for Validering af Alternative Metoder, ECVAM2. Brugen af in vitro-metoder alene 
ville derfor undervurdere risiciene ved stoffer, som kunne være skadelige for menneskers 
sundhed og miljøet. Derfor er anvendelsen af en række dyr stadig nødvendig for at garantere 
et sikkerhedsniveau for mennesker og miljø. Hvad angår hunde, er det vigtigt at bemærke, at 
68 % af de hunde, der anvendes i forsøg i EU, anvendes i obligatoriske sikkerhedsforsøg i 
medfør af lovgivningen som sekundære arter, der ikke er gnavere.

Når der imidlertid er behov for at anvende hunde, er det ligeledes fastsat i direktivet, at de 
skal opdrættes til formålet. Omstrejfende dyr må ikke anvendes til forsøg. Endvidere skal 
virksomheder, der beskæftiger sig med opdræt og levering, godkendes af eller registreres hos 
de nationale myndigheder og overholde kravene om forplejning og pasning af dyr for at sikre 
passende pleje af disse dyr. Selv om beagler og beaglehvalpe stadig kan anvendes i 
videnskabelige procedurer i EU, ydes de således en vis grad af beskyttelse i henhold til EU-
lovgivningen.

Kommissionen har fremsat et forslag om en revision af direktiv 86/609/EØF3. Formålet er at 
styrke lovgivningen om dyreforsøg i EU og at sikre, at de dyr, som stadig anvendes til forsøg, 
modtager en passende pleje og human behandling. Formålet med forslaget er især at styrke 
kravene og betingelserne for godkendelsen af forsøg, personale og virksomheder samt 
inspektionen af virksomheder, som opdrætter, leverer eller anvender laboratoriedyr.

Det er ikke Kommissionens formål at forbyde anvendelsen af særlige hunderacer til 
anvendelse i videnskabelige procedurer, men snarere at fremme en generel nedgang i 
anvendelsen af dyr ved at tilskynde til en udvikling af alternative metoder. Hvad angår 
virksomheder, der opdrætter dyr til forsøg, herunder hunde, er der i revisionen fastsat en 
                                               
1 EFT L 358 af 18.12.1986, s. 1.
2 A. P. Worth, M. Balls (ed.), alternative (Non-animal) Methods for chemicals test Ing: Current status and Future 
Prospects -A report prepared by ECVAM and the ECVAM Working Group on chemicals. ATLA 30, Tillæg 1, 
juli 2002.
3 KOM(2008) 543.
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række elementer, som vil forbedre plejen og beskyttelsen af disse dyr.

Hvad angår manglen på gennemsigtighed i forbindelse med aktiviteterne i laboratorierne, 
er der i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om 
videreanvendelse af den offentlige sektors informationer1 fastsat regler og praksis for
adgangen til den offentlige sektors informationsressourcer. De oplysninger, som andrageren 
henviser til, henhører imidlertid ikke under denne lovgivning, og det er en sag for de nationale 
regeringer.

Konklusion

EU's lovgivning tillader forsøg med beagler. Disse dyr er imidlertid omfattet af et direktiv, 
hvori der er fastsat minimumsstandarder for deres beskyttelse i deres levetid, og som vil blive 
forbedret i de kommende år gennem den umiddelbart forestående revision af dette direktiv.
Med den nuværende videnskabelige viden er Kommissionen ikke i stand til at forbyde 
anvendelsen af specifikke hunderacer i videnskabelige procedurer. Med revisionen har den 
imidlertid til hensigt at fastsætte regler, der sikrer, at sådanne procedurer gennemføres på en 
human måde, og at man ved opdræt af forsøgsdyr vil tage højde for de seneste videnskabelige 
oplysninger om dyrevelfærd. Endelig henhører aftalerne om tavshedspligt, der indgås mellem 
laboratorierne og deres besøgende i en medlemsstat, ikke under fællesskabslovgivningens 
kompetence."

                                               
1 EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90.


