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Resolutie van het Europees Parlement over plannen en acties om de overgang naar 
innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken voor onderzoek, voorgeschreven 
proeven en onderwijs
(2021/2784(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien Richtlijn 2010/63/EU van het Europees Parlement en de Raad van 
22 september 2010 betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke 
doeleinden worden gebruikt1,

– gezien artikel 13 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU),

– gezien Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 
30 november 2009 betreffende cosmetische producten2,

– gezien het verslag van de Commissie van 5 februari 2020 “Verslag uit 2019 inzake de 
statistische gegevens over het gebruik van dieren voor wetenschappelijke doeleinden in 
de lidstaten van de Europese Unie tijdens de jaren 2015-2017 (COM(2020)0016),

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat artikel 13 VWEU bepaalt dat wanneer het Uniebeleid wordt 
geformuleerd en uitgevoerd, ten volle rekening moet worden gehouden met de eisen in 
verband met het welzijn van dieren, aangezien dieren wezens met gevoel zijn;

B. overwegende dat Richtlijn 2010/63/EU betreffende de bescherming van dieren die voor 
wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, bepaalt dat het weliswaar wenselijk is 
het gebruik van levende dieren in procedures te vervangen door andere methoden 
waarbij geen levende dieren worden gebruikt, maar dat het gebruik van levende dieren 
vandaag noodzakelijk blijft om de gezondheid van mens en dier en het milieu te 
beschermen;

C. overwegende dat de richtlijn regelmatig moet worden herzien in het licht van de 
ontwikkeling van de wetenschap en de maatregelen inzake dierenbescherming;

D. overwegende dat de EU zich ertoe heeft verbonden dierenwelzijn te bevorderen en de 
volksgezondheid en het milieu te beschermen;

E. overwegende dat volgens de speciale Eurobarometer-enquête nr. 442 van maart 2016 
89 % van de EU-burgers vindt dat de EU meer zou moeten doen om het belang van 
dierenwelzijn internationaal onder de aandacht te brengen, en dat 90 % van de EU-
burgers vindt dat het belangrijk is dat er strenge normen inzake dierenwelzijn worden 

1 PB L 276 van 20.10.2010, blz. 33.
2 PB L 342 van 22.12.2009, blz. 59.
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vastgesteld die wereldwijd worden erkend;

F. overwegende dat de EU binnen de Verenigde Naties een belangrijke speler is; 
overwegende dat de EU-instellingen en de lidstaten zich moeten blijven inzetten voor 
een wereldorde die berust op het internationale recht en op multilaterale samenwerking; 
overwegende dat de EU meer moet doen om hoge dierenwelzijnsnormen in haar externe 
betrekkingen te bevorderen en moet streven naar een gelijk speelveld;

Een overgang naar innovatie met minder gebruik van levende dieren in onderzoek

1. benadrukt dat het gebruik van dieren in onderzoek heeft bijgedragen tot aanzienlijke 
vooruitgang bij de behandeling van aandoeningen zoals borstkanker, hersenletsel, 
kinderleukemie, cystische fibrose, multiple sclerose, tuberculose en nog vele andere 
aandoeningen, en een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van 
pacemakers, hartklepvervangers en anesthesiologie;

2. benadrukt dat dierproeven van cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling van vaccins 
om ervoor te zorgen dat deze veilig zijn; benadrukt dat het testen van 
coronavirusvaccins op dieren absoluut essentieel was in de race om COVID-19-vaccins 
te ontwikkelen;

3. vestigt de aandacht op het feit dat de diergezondheid in de veehouderij ook afhangt van 
toegepast dieronderzoek;

4. constateert dat sommige lidstaten nationale uitvoeringsmaatregelen hebben aangenomen 
die een hoog niveau van bescherming waarborgen voor dieren die voor 
wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, terwijl andere lidstaten slechts de 
minimumeisen van Richtlijn 2010/63/EU toepassen;

5. is van mening dat bepaalde nationale uitvoeringsmaatregelen kunnen dienen als 
inspiratiebron voor een komende herziening van de richtlijn inzake de bescherming van 
dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, zoals een verbod op 
dierproeven voor schoonmaakproducten en afgewerkte biociden of de ingrediënten 
daarvan, zoals vastgesteld in het Decreet betreffende het Waalse Dierenwelzijnwetboek 
van oktober 2018;

6. wijst er nogmaals op dat het verbod op dierproeven voor cosmetica heeft geleid tot 
grotere inspanningen op het gebied van onderzoek naar alternatieve testmethoden met 
gevolgen die veel verder strekken dan de cosmeticasector; benadrukt dat aanzienlijke 
vooruitgang wordt verwacht wanneer er andere verboden worden ingevoerd;

7. benadrukt dat de EU aanzienlijke bedragen heeft geïnvesteerd in 
financieringsprogramma’s die hebben geleid tot de ontdekking van nieuwe 
benaderingsmethodieken, zoals orgaanchiptechnologie, microfysiologische systemen, 
artificiële intelligentie, 3D-bioprinting van weefsels en micro-organen, die dierproeven 
aanzienlijk kunnen verminderen en vervangen wanneer zij worden gevalideerd en 
toegepast voor gebruik op grond van regelgeving, evenals voor fundamenteel onderzoek 
en onderwijs;

8. is van mening dat dierproeven waar mogelijk in het onderzoeksproces moeten worden 



PE696.022v01-00 4/4 RE\1238715NL.docx

NL

vermeden om hen te beschermen tegen onnodig lijden;

9. verzoekt de Commissie, de Raad en de lidstaten om voldoende middellange- en 
langetermijnfinanciering beschikbaar te stellen voor de snelle ontwikkeling, validering 
en invoering van alternatieve testmethoden, ter vervanging van dierproefmethoden voor 
belangrijke toxicologische eindpunten, zoals carcinogeniteit, voortplantingstoxiciteit en 
toxiciteit bij herhaalde toediening; dringt er bij de Commissie op aan financiële 
middelen uit te trekken voor de ontwikkeling van meer wetenschappelijke mechanismen 
om dierproeven te voorkomen;

De rol van onderwijs in de overgang naar innovatie waarbij in onderzoek geen dieren 
worden gebruikt

10. benadrukt dat er veel aandacht moet worden besteed aan opleiding en onderwijs, om 
ervoor te zorgen dat in laboratoria en bij de bevoegde instanties grondige kennis 
aanwezig is over alternatieve methoden en processen;

11. wijst erop dat academische instellingen een cruciale rol moeten spelen bij de 
bevordering van alternatieven voor dierproeven binnen wetenschappelijke disciplines en 
bij het verspreiden van nieuwe kennis en werkmethoden die wel beschikbaar zijn, maar 
nog niet altijd op grote schaal worden gebruikt;

12. benadrukt dat het belangrijk is dat er in internationaal verband gewerkt wordt aan een 
snellere validatie en erkenning van alternatieve methoden, en dat derde landen waar 
wetenschappers onvoldoende op de hoogte zijn van alternatieve methoden en waar de 
testfaciliteiten niet over de nodige onderzoeksinfrastructuur beschikken, gesteund 
worden door middel van kennisoverdracht en beschikbaarstelling van financiële 
middelen;

°

° °

13. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


