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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1063/2008, ingiven av Emily McIvor (brittisk medborgare) och 
undertecknad av ytterligare 150 000 personer, om förbud mot djurförsök

1. Sammanfattning av framställningen

Med hänvisning till översynen av rådets direktiv 86/609/EEG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra författningar om skydd av djur som används för försök och 
andra vetenskapliga ändamål uppmanar framställarna Europaparlamentet att i samarbete med 
kommissionen omgående vidta åtgärder för att stoppa djurförsök och att undersöka 
möjligheterna att ge mer ekonomiskt stöd till arbetet med att utarbeta och rättsligt godkänna 
alternativa metoder.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 16 december 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 15 maj 2009.

”Kommissionen är medveten om att den fortsatta användningen av försöksdjur för 
biomedicinsk forskning eller säkerhetstester i lagstiftningssyfte ibland kan vara oundvikligt 
och att djur inom överskådlig framtid fortfarande kommer att vara nödvändiga i visst 
vetenskapligt arbete. I dag kan exempelvis riskerna med vissa ämnen, som kemikalier, inte 
avgöras fullt ut med de nuvarande in vitro-testmetoderna (utan att använda försöksdjur). Detta 
noteras i en rapport som publicerats av Europeiska centret för validering av alternativa 
metoder (ECVAM1) vid kommissionens Gemensamma forskningscentrum. Att bara använda 
in vitro-metoder skulle alltså vara att underskatta riskerna med ämnen som kan vara farliga 
                                               
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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för människors hälsa och miljön. Av detta följer att det fortfarande är nödvändigt att använda 
ett visst antal försöksdjur för att upprätthålla säkerhetsnivån för människor och miljö. 
Dessutom drog kommissionens Vetenskapliga kommitté för hälso- och miljörisker slutsatsen i 
sin ståndpunkt från januari 2009 att det baserat på de bevis som finns i dag saknas giltiga 
vetenskapliga skäl att sluta använda primater i grundforskning och tillämpad forskning, eller 
inom utveckling och testning av nya läkemedel. Dock rekommenderar kommittén att denna 
ståndpunkt regelbundet ska ses över, i ljuset av de vetenskapligt validerade alternativ som 
ständigt utvecklas.

Mot bakgrund av denna situation och särskilt det faktum att användningen av försöksdjur för 
vetenskapliga undersökningar inte kan förbjudas arbetar kommissionen i stället med att stärka 
lagstiftningen om djurförsök samt att göra det enklare att minska användningen av försöksdjur 
genom en översyn av direktiv 86/609/EEG. Kommissionen vill garantera att de försöksdjur 
som fortfarande används ska få lämplig vård och human behandling enligt EG-fördragets 
protokoll om djurskydd och djurens välfärd. Detta förslag bör stärka kontrollen av hur djuren 
används genom till exempel obligatoriska utvärderingar för varje föreslaget djurförsök och 
förbättrade förhållanden och vård för djuren. 

När det gäller införandet av alternativa metoder kommer 3R-principen – principen om 
ersättning (replacement), begränsning (reduction) och förbättring (refinement) av djurförsök –
att genomsyra översynen av direktiv 86/609/EEG genom kravet på att denna princip ska 
beaktas fullt ut i all användning och vård av försöksdjuren.

Kommissionen är fast övertygad om att det behövs alternativa metoder för djurförsök. Där 
detta inte är möjligt måste det antal försöksdjur som används begränsas eller testmetoderna 
förbättras så att djurens lidande minskas. 

Kravet på kommissionen och medlemsstaterna kommer att kvarstå när det gäller att främja 
utveckling och validering av alternativa metoder. I förslaget kommer det exempelvis att åligga 
medlemsstaterna att utse nationella referenslaboratorier för validering av alternativa metoder. 
Detta kommer att skapa en expertreserv i medlemsstaterna som ska bidra till att ytterligare 
resurser tillförs valideringsarbetet, vilket är särskilt viktigt eftersom ECVAM förväntar sig att 
ett större antal metoder kommer att behöva genomgå formell validering i framtiden. Det finns 
diverse andra initiativ som bidrar till detta gemensamma mål, allt från forskningsprogram 
finansierade av kommissionen till valideringssatsningar över hela EU och internationellt. 
Initiativ som det europeiska partnerskapet för alternativ till djurförsök (EPAA) spelar också 
en viktig roll för att föra upp den här frågan på dagordningen.

Kommissionen underströk vidare sitt engagemang i frågan i ett meddelande till 
Europaparlamentet nyligen och beskrev nya satsningar på området. Kommissionen förband 
sig att förbättra hela förfarandet, från den initiala valideringen till införandet av en ny metod i 
lagstiftningshänseende. Arbetet med att effektivisera EU:s förfarande för rättsligt 
godkännande har redan börjat genom att antalet steg har minskats och strängare tidsfrister 
införts; en preliminär lagstiftningsanalys har introducerats som ska genomföras före den 
vetenskapliga valideringen för att sätta större fokus på alternativa metoder som lämpar sig för 
rättsligt godkännande; större öppenhet ska tillämpas under förfarandet genom en särskild 
webbplats som ska granska hur de individuella metoderna fortskrider;  valideringen av 
alternativa metoder ska snabbas upp genom en integrerad teststrategi där de grupper som 
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sysslar med riskhantering ger stöd till EVCAM; samarbete med OECD med syfte att göra 
deras förfaranden effektivare och öppnare och genom att följa OECD:s förfaranden på nära
håll i varje individuellt fall, samt att dra igång EU:s förfarande för rättsligt godkännande om 
onödigt dröjsmål uppstår. 

Genom översynen av direktiv 86/609/EEG vill kommissionen fastställa regler som ska 
garantera att dessa förfaranden genomförs på ett humant sätt, enbart i de fall där det är absolut 
nödvändigt och när det inte finns något alternativ att tillgå. I det nuvarande direktivet fastställs 
minimikrav för skydd av försöksdjur under deras livstid, som kommer att förbättras under 
kommande år genom översynen av direktiv 86/609/EEG. Kommissionens förslag att se över 
direktivet antogs den 5 november 2008 och genomgår för närvarande 
medbeslutandeförfarandet.

Kommissionen erkänner slutligen att det bästa sättet är att i framtiden ersätta djurförsök med 
metoder utan försöksdjur och har med detta i åtanke dragit igång ett antal projekt och initiativ. 
Dessa omfattar utveckling av alternativa metoder inom gemenskapens ramprogram för 
forskning, samordnade ansträngningar vad gäller valideringsarbetet inklusive ett förslag om 
att större resurser bör avsättas för detta inom EU, och slutligen att förbättra de förfaranden 
som bidrar till ett snabbare rättsligt godkännande av alternativa metoder både inom EU och 
internationellt.”


