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Betreft: Verzoekschrift 1063/2008, ingediend door Emily McIvor (Britse nationaliteit), 
gesteund door 150 000 medeondertekenaars, over een verbod op dierproeven

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Onder verwijzing naar de wijziging van Richtlijn 86/609/EEG van het Europees Parlement en 
de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
van de lidstaten betreffende de bescherming van dieren die voor experimentele en andere 
wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, verzoekt indienster het Europees Parlement 
om in samenwerking met de Europese Commissie onverwijld maatregelen te treffen die een 
einde maken aan dierproeven, alsmede de mogelijkheden te onderzoeken om de financiële 
steun voor het vastleggen en wettelijk goedkeuren van alternatieve methoden te vergroten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 december 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 15 mei 2009

"De Europese Commissie wijst erop dat het blijvende gebruik van dieren voor biomedisch 
onderzoek of voor wettelijk verplicht veiligheidsonderzoek soms onvermijdbaar is en dat het 
gebruik van dieren in de nabije toekomst nodig zal blijven voor bepaalde vormen van 
wetenschappelijk onderzoek. Op dit moment kunnen bijvoorbeeld de gevaren van bepaalde 
stoffen, zoals chemicaliën, onvoldoende worden vastgesteld met de momenteel beschikbare in 
vitro-tests (zonder gebruik van dieren). Dit wordt uiteengezet in een rapport van het Europees 
Centrum voor de validatie van alternatieve methoden (ECVAM)1 van het Gemeenschappelijk 
Centrum voor Onderzoek van de Commissie. Wanneer alleen in vitro-methodes zouden 
                                               
1 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, 
Supplement 1, July 2002.
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worden toegepast zouden de gevaren van stoffen die schade kunnen toebrengen aan de 
menselijke gezondheid en het milieu kunnen worden onderschat. Om die reden moet nog 
steeds gebruik worden gemaakt van dierproeven om een voldoende hoog niveau van 
veiligheid voor de mens en voor het milieu te waarborgen. Bovendien stelde het 
Wetenschappelijk Comité voor gezondheids- en milieurisico’s van de Commissie in zijn 
advies van januari 2009 dat er op basis van de beschikbare wetenschappelijke gegevens geen 
geldige wetenschappelijke argumenten zijn om het gebruik van niet-menselijke primaten bij 
fundamenteel en toegepast onderzoek of bij het ontwikkelen en testen van nieuwe 
geneesmiddelen te beëindigen. Wel werd aangeraden om dit standpunt geregeld te 
herevalueren met het oog op de gevalideerde alternatieven die voortdurend worden 
ontwikkeld.

Onder deze omstandigheden en met name gezien het feit dat het gebruik van dieren bij 
wetenschappelijk onderzoek niet kan worden verboden, is de Commissie in plaats daarvan 
voornemens de wetgeving op het gebied van dierproeven te versterken en de vermindering 
van het gebruik van dieren te vereenvoudigen door middel van een herziening van Richtlijn 
86/609/EEG. De Commissie wenst te waarborgen dat de dieren die nog bij onderzoek worden 
gebruikt op de juiste wijze worden verzorgd en humaan worden behandeld, conform het aan 
het EG-Verdrag gehechte Protocol betreffende het welzijn van dieren. Het voorstel dient om 
de controles op het gebruik van dieren te intensiveren door bijvoorbeeld ethische 
beoordelingen verplicht te stellen voor elk voorgesteld project waarbij dieren worden gebruikt 
en door de huisvesting en verzorging van proefdieren te verbeteren.

Met betrekking tot het steeds meer toepassen van alternatieve methodes zal het beginsel van 
de 3 V's (vervanging, vermindering en verfijning van het gebruik van dieren bij 
wetenschappelijk onderzoek) worden verankerd in het voorstel tot herziening van Richtlijn 
86/609/EEG, tezamen met het vereiste dat deze beginselen volledig in acht moeten worden 
genomen in verband met alle aspecten van het gebruik en de verzorging van dieren.

De Commissie is sterk overtuigd van de noodzaak tot het vinden van alternatieven voor 
dierproeven. Waar dit niet mogelijk is, moet het aantal gebruikte dieren worden verminderd of 
moeten de testmethodes worden verfijnd, zodat de dieren zo min mogelijk hoeven te lijden.

De Commissie en de lidstaten zullen voortdurend verplicht zijn bij te dragen aan de 
ontwikkeling en validatie van alternatieve benaderingen. Zo bevat het voorstel het vereiste dat 
lidstaten een nationaal referentielaboratorium moeten aanwijzen voor de validatie van 
alternatieve onderzoeksmethodes. Dit zal een pool van deskundigen in de lidstaten opleveren, 
waardoor het validatieproces kan worden versterkt. Dit is van groot belang, aangezien 
ECVAM verwacht dat in de toekomst een toenemend aantal methodes de formele 
validatiefase zal gaan doorlopen. Er zijn verschillende andere initiatieven die aan dit 
gemeenschappelijke doel bijdragen, uiteenlopend van door de Gemeenschap gefinancierde 
onderzoeksprogramma's tot validaties binnen de EU en op internationaal niveau. Tevens 
spelen initiatieven als het European Partnership for Alternatives to Animal testing (EPAA) 
een belangrijke rol bij het verwezenlijken van deze doelstelling.

Verder heeft de Commissie kortgeleden voor het Europees Parlement haar voornemen 
toegelicht om op dit gebied nieuwe maatregelen te treffen. De Commissie zegde toe het 
proces te gaan verbeteren, vanaf de aanvang van de validatie tot aan de goedkeuring van een 
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nieuwe onderzoeksmethode voor regelgevingsdoeleinden. De Commissie is reeds begonnen 
met het stroomlijnen van het communautaire proces van wettelijke aanvaarding door het 
aantal vereiste stappen te verkleinen en strikte termijnen vast te stellen; een voorlopige 
regelgevende analyse in te voeren alvorens de wetenschappelijke validatie van start gaat, 
teneinde vooral aandacht te kunnen besteden aan alternatieve methodes die geschikt zijn voor 
regelgevingsdoeleinden; te zorgen voor grotere transparantie van het proces door middel van 
een hiervoor bestemde website waarop de voortgang van de individuele methodes is te 
volgen; de validatie van alternatieve methodes te versnellen door een geïntegreerde strategie 
in te voeren voor het testen van de methodes, waarbij ECVAM wordt ondersteund door teams 
die gespecialiseerd zijn in risicobeheer; samen te werken met de OESO teneinde hun 
processen doeltreffender en transparanter te maken en door de processen van de OESO in elk 
afzonderlijk geval nauwlettend te volgen en in geval van onnodige vertraging het 
communautaire proces voor wettelijke goedkeuring in te schakelen.

Met de herziening van Richtlijn 86/609/EEG wil de Commissie regels vastleggen om te 
waarborgen dat dierproeven worden verricht op humane wijze, uitsluitend wanneer dit 
absoluut noodzakelijk is en wanneer er geen alternatieven beschikbaar zijn. De huidige 
richtlijn biedt minimumnormen voor de bescherming van dieren tijdens hun leven en zal de 
komende jaren nog worden verbeterd met de herziening van Richtlijn 86/609/EEG. Het 
voorstel van de Commissie tot herziening van de richtlijn is goedgekeurd op 5 november 2008 
en doorloopt nu de medebeslissingsprocedure.

Tot slot zij erop gewezen dat de Commissie van mening is dat gestreefd moet worden naar het 
vervangen van dierproeven met onderzoeksmethoden waarbij geen dieren worden gebruikt. In 
die zin heeft zij een groot aantal projecten en initiatieven gestart. Het gaat hierbij onder meer 
om de ontwikkeling van alternatieve methodes uit hoofde van het communautaire 
kaderprogramma voor onderzoek, gecoördineerde inspanningen op het gebied van validatie, 
inclusief een voorstel om de middelen op dit gebied binnen de EU te versterken en, tenslotte, 
de verbetering van procedures om te komen tot een snellere wettelijke goedkeuring van 
alternatieve methoden, zowel in de EU als daarbuiten."


