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Om: Andragende 0915/2008 af Dorothea Erndt, tysk statsborger, om situationen ved 
det tyske laboratorium for dyreforsøg, Covance, og om et forbud mod dyreforsøg 
med store menneskeaber

1. Sammendrag

Andrageren klager over dyreforsøg og henviser i denne forbindelse specifikt til det tyske 
laboratorium for dyreforsøg, Covance, hvor ikkehumane primater ifølge PETA (People for the 
Ethical Treatment of Animals) er genstand for grov forsømmelse og unødvendige lidelser. 
Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at skride til handling for at sikre, at 
laboratorier for dyreforsøg som f.eks. Covance stilles til regnskab for deres dyremishandling, 
og at der indføres et totalt forbud mod dyreforsøg på store menneskeaber.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. november 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

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. 

Den 5. november 2008 stillede Kommissionen et forslag om en revision af direktiv 
86/609/EØF2. Formålet med forslaget 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. Det er især formålet at undersøge kravene og betingelserne for godkendelsen af 
                                               
1 EFT L 358 af 18.12.1986, s. 1.
2 EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90.
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forsøg, personale og virksomheder samt inspektionen af virksomheder, som opdrætter, leverer 
eller anvender forsøgsdyr, og af standarderne for pasning og pleje af dyrene.

Kommissionen tolker andragerens betegnelse "store menneskeaber" som store aber. Det er 
Kommissionens hensigt med det nye forslag at forbyde brugen af store aber i videnskabelige 
procedurer. En medlemsstat kan kun undtagelsesvis få tilladelse til at anvende store aber, hvis 
selve artens overlevelse er truet, eller i tilfælde af et pludseligt udbrud af en livstruende eller 
invaliderende sygdom. Endvidere vil Kommissionen arbejde for en generel nedgang i brugen 
af forsøgsdyr ved at fremme udviklingen af alternative metoder. Hvad angår virksomheder, 
der anvender og opdrætter dyr til forsøg, herunder ikkehumane primater, er der i forslaget til 
revision af direktivet fastsat en række elementer, som vil forbedre plejen og beskyttelsen af 
disse dyr. 

Kommissionen kan bekræfte, at der ikke er nogen igangværende sager, hvor denne 
virksomhed, eller nogen anden forskningsinstitution, der anvender forsøgsdyr inden for EU, 
undersøges for at have overtrådt fællesskabsretten. Såfremt der fremkommer oplysninger om 
overtrædelser af bestemmelserne i direktiv 86/609/EØF, vil Kommissionen indlede en 
undersøgelse en sagen.   

Konklusion
Gældende EU-lovgivning tillader forsøg med ikkehumane menneskeaber. 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 revisionen af 
dette direktiv. Det skal bemærkes, at store aber ikke har været anvendt i nogen videnskabelige 
procedurer i EU i næsten 10 år, og at anvendelsen af menneskeaber vil blive forbudt undtagen 
i ovennævnte yderst begrænsede og begrundede tilfælde, såfremt Kommissionens forslag om 
en revision af direktiv 86/609/EØF vedtages uden ændringer i denne bestemmelse.

Med den nuværende videnskabelige viden er Kommissionen ikke i stand til at forbyde 
anvendelsen af nogen andre dyrearter i videnskabelige procedurer. Det er imidlertid 
Kommissionens hensigt med revisionen at fastlægge regler, der sikrer, at alle videnskabelige 
procedurer udføres humant, og at man ved opdræt og behandling af forsøgsdyr vil tage højde 
for den seneste videnskabelige viden om dyrevelfærd i overensstemmelse med 3R-princippet 
(replace, reduce and refine), dvs. erstatte, begrænse og forfine anvendelsen af dyr til 
videnskabelige formål.


