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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1063/2008 af Emily McIvor, britisk statsborger, og 150.000 
medunderskrivere, om forbud mod dyreforsøg

1. Sammendrag

Under henvisning til revisionen af Rådets direktiv 86/609/EØF om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om beskyttelse af dyr, der anvendes til 
forsøg og andre videnskabelige formål, anmoder andrageren Europa-Parlamentet om i 
samarbejde med Europa-Kommissionen at træffe omgående foranstaltninger med henblik på 
at sikre, at der sættes en stopper for dyreforsøg, samt om at undersøge mulighederne for at 
yde større økonomisk støtte til fastlæggelse og retlig godkendelse af alternative metoder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. december 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 15. maj 2009.

"Kommissionen erkender, at fortsat anvendelse af dyr til biomedicinske forsøg eller 
sikerhedstestning somme tider ikke kan undgås, og at der stadig vil være bruge for dyr i visse 
videnskabelige forsøg inden for en overskuelig fremtid. I dag er det f.eks. ikke i tilstrækkelig 
grad muligt at bestemme visse stoffers farlighed med de eksisterende in vitro-metoder (uden 
brug af forsøgsdyr). Det fremgår af en rapport, som er blevet offentliggjort af Europæisk 
Center for Validering af Alternative Metoder (European Centre for the Validation of 
Alternative Methods - ECVAM)1 under Kommissionens fælles forskningscenter. Anvendelse 
                                               
1 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, 
Supplement 1, July 2002.
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af in vitro-metoder alene vil derfor føre til en undervurdering af stoffer, der kan være farlige 
for menneskers sundhed og for miljøet. Som følge heraf er det stadig nødvendigt at anvende 
en række dyr for at garantere sikkerhedsniveauet for mennesker og for miljøet. Desuden 
konkluderede Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og miljørisici i sin udtalelse fra 
januar 2009, som er baseret på den nuværende tilgængelige videnskabelige dokumentation, at 
der ikke findes nogen gyldig videnskabelig grund til at støtte en afbrydelse af anvendelsen af 
ikke-menneskelige primater i grundforskning og anvendt forskning eller i udvikling og 
testning af nye lægemidler. Det blev imidlertid anbefalet, at denne holdning skulle revideres 
regelmæssigt i lyset af de validerede alternativer, som konstant udvikles.

På grundlag af denne situation og navnlig den kendsgerning, at anvendelse af dyr til 
videnskabelige forsøg ikke kan forbydes, agter Kommissionen i stedet for at styrke 
lovgivningen på området for dyreforsøg og at arbejde på at nedbringe anvendelsen af dyr ved 
at revidere direktiv 86/609/EØF. Kommissionen agter at sikre, at de dyr, der fortsat anvendes 
til forsøg, passes ordentligt og behandles menneskeligt i overensstemmelse med EF-traktatens 
protokol om dyrevelfærd. Forslaget vil stramme kontrollen med anvendelsen af dyr ved f.eks. 
at indføre en obligatorisk etisk evaluering for de enkelte foreslåede projekter, hvori der 
anvendes dyr, og ved at forbedre de forhold, hvorunder forsøgsdyrenes anbringes, og 
pasningen af dem.

I betragtning af den forbedrede anvendelse af alternative metoder vil 3R-principperne
(reduction, replacement and refinement) - begrænsning, erstatning og forbedring af 
anvendelsen af dyr til forsøg - blive forankret i forslaget til revision af direktiv 86/609/EØF 
med krav om fuld hensyntagen hertil i forbindelse med alle aspekter vedrørende anvendelse 
og pasning af dyr.

Kommissionen går stærkt ind for at finde alternative metoder til dyreforsøg. I de tilfælde, 
hvor dette ikke er muligt, skal antallet af dyr begrænses, eller testmetoderne forbedres, således 
at dyrene påføres så få lidelser som muligt.

Der vil fortsat blive stillet krav til Kommissionen og medlemsstaterne om at bidrage til 
udvikling og validering af alternative metoder. F.eks. indeholder forslaget et krav til 
medlemsstaterne om at udpege et nationalt referencelaboratorium til validering af alternative 
metoder. Dermed vil der blive skabt en pulje af eksperter i medlemsstaterne, som giver 
mulighed for at inddrage flere ressourcer i valideringsprocessen, hvilket er af særlig 
betydning, fordi ECVAM forventer, at et stigende antal metoder fremover skal gennemgå den 
formelle valideringsfase. Der findes flere andre initiativer, der bidrager til dette fælles mål, 
lige fra forskningsprogrammer finansieret af Kommissionen til valideringsbestræbelser inden 
for EU og på internationalt niveau. Initiativer såsom European Partnership for Alternatives to 
Animal testing (EPAA) spiller ligeledes en vigtig rolle med henblik på at opfylde denne 
målsætning.

Kommissionen har desuden for nylig givet Europa-Parlamentet meddelelse om sit 
engagement ved at gøre rede for de nye bestræbelser, der iværksættes på dette område. 
Kommissionen har forpligtet sig til at forbedre proceduren, lige fra påbegyndelsen af 
valideringen til vedtagelsen af en ny metode til retlige formål. Kommissionen har allerede 
påbegyndt arbejdet med at strømline EU's procedure for retlig godkendelse ved at reducere 
antallet af trin i den og indføre strenge tidsfrister, ved at indføre en forhåndsanalyse med 
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henblik på retlig godkendelse før indledning af den videnskabelige validering, således at der 
bedre kan fokuseres på alternative metoder, der er velegnede til retlige formål, ved at 
tilvejebringe større gennemsigtighed i proceduren ved hjælp af en til formålet bestemt 
webside, der registrerer fremskridt i forbindelse med de enkelte metoder, ved at fremskynde 
valideringen af alternative metoder ved at gennemføre en integreret teststrategi, der indebærer 
støtte til ECVAM fra teams, der beskæftiger sig med risikostyring, ved at arbejde i OECD 
med henblik på at gøre dens procedurer mere effektive og gennemsigtige og ved at overvåge 
OECD-proceduren for retlig godkendelse i tilfælde af forsinkelser.

Med revisionen af direktiv 86/609/EØF er det Kommissionens hensigt at fastlægge regler, der 
sikrer, at sådanne procedurer udføres humant og kun, når det er absolut nødvendigt, og når der 
ikke findes noget alternativ. Det nuværende direktiv indeholder minimumsstandarder for 
beskyttelse af dyr hele deres liv og vil blive forbedret i de kommende år gennem revisionen af 
direktiv 86/609/EØF. Kommissionens forslag om revision af direktivet blev vedtaget den 5. 
november 2008 og behandles i øjeblikket efter proceduren med fælles beslutningstagning.

Da Kommissionen erkender, at den bedste vej fremad er at erstatte dyreforsøg med metoder 
uden dyr, har den iværksat talrige projekter og initiativer med dette formål for øje. De 
omfatter bl.a. udvikling af alternative metoder under Fællesskabets rammeforskningsprogram, 
samordnede bestræbelser om valideringsarbejdet med et forslag om at øge ressourcerne til 
dette område i EU og endelig en forbedring af procedurerne, der kan føre til en hurtigere retlig 
accept af alternative metoder både i EU og på internationalt plan."


