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Angående: Framställning 0252/2008, ingiven av Suzanne Thorpe, (brittisk medborgare), om 
ett förbud mot användning av beaglehundar och beaglevalpar för djurförsök

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är oroad över den utbredda användningen av beaglehundar och beaglevalpar för 
djurförsök, och hävdar att vissa kennlar föder upp beaglehundar för detta särskilda ändamål 
och att valpar så små som sex veckor används för försök som omfattar inandning av giftiga 
gaser och ångor. Framställaren efterlyser även ökad insyn när det gäller djurförsök och
relaterade vetenskapliga förfaranden. Hon har utan resultat vänt sig till de brittiska 
myndigheterna med denna fråga och ber nu Europaparlamentet att undersöka huruvida den 
situation som hon beskriver överensstämmer med EU-lagstiftningen om skydd av djur som 
används för djurförsök och andra vetenskapliga ändamål.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 18 juli 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 17 december 2008

Framställaren hävdar att beaglehundar och beaglevalpar så små som sex veckor i stor 
omfattning används för försök i Storbritannien. Försöken omfattar inandning av giftiga gaser 
och ångor. Hon hänvisar till en viss anläggning som föder upp dessa hundar i Storbritannien 
och begär att detta företag ska förbjudas att föda upp beaglehundar för vetenskapliga försök. 
Hon vill dessutom att två brittiska laboratorier ska förbjudas att använda denna hundras.

Framställaren efterlyser ökad insyn när det gäller vetenskapliga djurförsök. Hon vill veta om 
den situation i Storbritannien som hon beskriver överensstämmer med EU-lagstiftningen om 
användning av djur för vetenskapliga förfaranden. Slutligen begär hon ökad insyn i den 
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verksamhet som bedrivs vid de laboratorier som använder djur, och att den bristfälliga 
öppenheten när det gäller djurförsök vid laboratorier ska upphöra. 

Direktiv 86/609/EEG om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga 
ändamål1 införlivades i nationell lagstiftning 1989. Alla djurförsök inom EU måste vara 
förenliga med bestämmelserna i detta direktiv. 

Syftet med direktivet är att förbättra kontrollen av användningen av laboratoriedjur genom att 
fastställa minimikrav för uppstallning och vård samt för utbildning av den personal som 
sköter dessa djur och som övervakar försöken. I direktivet fastställs även bestämmelser för 
utförandet av försöken och för godkännandet av försök, personal och anläggningar.

I artikel 7 i direktivet föreskrivs följande: ”Ett försök skall inte genomföras om det avsedda 
syftet kan uppnås med hjälp av någon annan vetenskapligt tillfredsställande metod som inte 
inbegriper användning av djur men ter sig rimlig och praktiskt genomförbar.” Idag kan 
dessvärre riskerna med vissa ämnen, till exempel kemikalier, endast i otillräcklig utsträckning 
fastställas med hjälp av tillgängliga in vitro-testmetoder (utan djurförsök). Detta konstateras i 
en rapport som publicerats av Europeiska centrumet för validering av alternativa metoder, 
ECVAM2. Att endast använda in vitro-metoder skulle därför innebära en underskattning av 
riskerna med ämnen som skulle kunna skada människors hälsa och miljön. Följaktligen är det 
fortfarande nödvändigt med ett visst antal djurförsök för att garantera vissa säkerhetsnivåer 
för människors hälsa och miljön. När det gäller hundar bör det noteras att 68 procent av de 
hundar som används i djurförsök inom EU används som en sekundär icke-gnagarart för 
obligatoriska säkerhetstester som krävs enligt lag.

I direktivet föreskrivs emellertid att när hundar måste användas ska de ha fötts upp för detta 
ändamål och att herrelösa djur inte får användas för försök. Vidare måste uppfödnings- och 
leveransanläggningar ha godkänts av eller registrerats vid den nationella myndigheten och 
uppfylla kraven för uppstallning och vård av djuren så att man kan garantera att djuren tas om 
hand på lämpligt sätt. Trots att beaglehundar och beaglevalpar fortfarande kan användas för 
vetenskapliga förfaranden inom EU har de således fått ett visst skydd genom EU-
lagstiftningen.

Kommissionen har lagt fram ett förslag till översyn av direktiv 86/609/EEG3. Syftet är att 
skärpa lagstiftningen inom området för djurförsök inom EU och att garantera att de djur som 
fortfarande används i försök får lämplig vård och human behandling. Syftet med förslaget är 
särskilt att skärpa kraven och villkoren när det gäller försökstillstånd, personal och 
anläggningar samt inspektioner av de anläggningar som föder upp, levererar eller använder 
sig av laboratoriedjur.

Det är inte kommissionens avsikt att förbjuda användandet av särskilda hundraser för 
vetenskapliga förfaranden, utan snarare att verka för en minskad användning av djur generellt 
sett genom att främja utvecklingen av alternativa metoder. När det gäller anläggningar som 

                                               
1 EGT L 358, 18.12.1986, s. 1.
2 A. P. Worth, M. Balls (ed.), Alternative (Non-animal) Methods for Chemicals Testing: Current Status and 
Future Prospects – A Report prepared by ECVAM and the ECVAM Working Group on Chemicals. ATLA 30, 
bilaga 1, juli 2002.
3 KOM(2008)0543.
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föder upp djur, däribland hundar, för försöksändamål omfattar översynen ett antal faktorer 
som kommer att förbättra vården och skyddet av dessa djur.

När det gäller den bristande insynen i laboratorieverksamheter fastställs i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av 
information från den offentliga sektorn1 regler och praxis för att få tillgång till 
informationsresurser i den offentliga sektorn. Den typ av information som framställaren avser 
omfattas emellertid inte av denna lagstiftning och ärendet ska behandlas av medlemsstaternas 
regeringar.

Slutsats

EU-lagstiftningen tillåter försök på beaglehundar. Dessa djur omfattas dock av ett direktiv 
som innehåller minimistandarder för skydd under hela deras livstid och som kommer att 
förbättras under de kommande åren genom den nära förestående översynen av direktivet. Med 
hänsyn till de aktuella vetenskapliga rönen kan Europeiska kommissionen inte förbjuda 
användandet av vissa hundraser för vetenskapliga förfaranden. I och med översynen av 
direktivet har kommissionen dock för avsikt att fastställa regler för att garantera att 
vetenskapliga förfaranden genomförs på ett humant sätt och att man vid uppfödningen av 
försöksdjur tar hänsyn till den senaste vetenskapliga informationen om djurs välfärd. 
Sekretessavtal som upprättas mellan laboratorier och deras besökare i en medlemsstat 
omfattas slutligen inte av gemenskapslagstiftningen.

                                               
1 EUT L 345, 31.12.2003, s. 90.


