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Angående: Framställning 0915/2008, ingiven av Dorothea Erndt (tysk medborgare), om 
situationen på det tyska djurförsökslaboratoriet Covance och förbud mot 
djurförsök på människoapor

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot djurförsök och hänvisar i detta sammanhang särskilt till det 
tyska djurförsökslaboratoriet Covance, där icke-mänskliga primater enligt PETA (People for 
the Ethical Treatment of Animals) utsätts för grov vanvård och onödigt lidande. Framställaren 
uppmanar därför Europaparlamentet att ingripa för att se till att djurförsökslaboratorier som 
Covance får stå till svars för sin djurmisshandel och att ett totalt förbud mot djurförsök på 
människoapor införs.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 13 november 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009

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 följa 
direktivets bestämmelser. 

Den 5 november 2008 lade kommissionen fram ett förslag till översyn av 
direktiv 86/609/EEG2. Syftet var att stärka lagstiftningen om djurförsök inom EU och se till 
att de djur som fortfarande används i försök får lämplig vård och human behandling. 
Översynen ska framför allt handla om krav och villkor kring tillståndsgivning för experiment, 
                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm
2 EUT L 345, 31.12.2003, s. 90.
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personal och anläggningar, inspektion av anläggningar som föder upp, levererar eller 
använder försöksdjur och normer för djurhållning och djurvård.

Kommissionen tolkar det av framställaren använda begreppet ”stora människoapor” som stora 
apor. Kommissionen tänker i sitt nya förslag förbjuda användningen av stora apor i 
vetenskapliga försök. Bara när artens överlevnad står på spel, eller om det bryter ut oväntade 
epidemier av livshotande eller farliga sjukdomar, kan medlemsstaterna undantagsvis ge 
tillstånd till att använda stora apor. Kommissionen tänker dessutom stödja en allmän 
minskning av användningen av djur genom att istället uppmuntra utvecklingen av alternativa 
metoder. Vad gäller anläggningar som använder eller föder upp försöksdjur, däribland 
primater, anges i det ändrade direktivet ett antal punkter som ska förbättra vårdnivån och 
skyddet av de här djuren. 

Kommissionen kan bekräfta att inga utredningar just nu pågår för det här företagets del i fråga 
om överträdelser av gemenskapens lagstiftning, inte heller för några andra 
forskningsanläggningar inom EU som använder djur. Om kommissionen får uppgifter om att 
de åtgärder som anges i direktiv 86/609/EEG skulle överträdas kommer den att inleda en 
utredning.

Slutsats

Enligt gällande EU-lagstiftning är djurförsök tillåtna på primater, med undantag för 
människor. Djuren omfattas av ett direktiv som anger miniminormer för skyddet av dem 
under deras livstid, vilket ska förbättras de närmaste åren genom en ändring av direktivet. Det 
kan vara värt att veta att stora apor inte har använts för forskningsändamål i EU på närmare 
tio år. Om kommissionens förslag om att se över direktiv 86/609/EEG antas, kommer 
användningen av stora apor också att förbjudas, förutom under mycket begränsade och 
motiverade omständigheter, som anges ovan. Detta under förutsättning att kommissionens 
förslag till just den bestämmelsen inte ändras. 

Kommissionen kan inte med hänvisning till tillgängliga vetenskapliga rön förbjuda 
användningen av andra arter för forskningsändamål. Med översynen vill den ändå fastställa 
bestämmelser som gör att all vetenskaplig hantering blir human och att hänsyn tas till de 
senaste forskningsresultaten om djurens uppfödning, hantering och välfärd, i linje med 
principen om att ersätta, minska och förfina användningen av djur i forskningssyfte.


