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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over het verbieden van dierproeven1

1. Het verbod op het testen van cosmetica op dieren is op 11 maart 2013 in werking getreden 
en heeft sindsdien elk jaar 240 000 dieren van de dood gered.

2. Desalniettemin worden uit hoofde van 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 gebruikt, jaarlijks nog altijd meer dan 
12 miljoen dieren opgeofferd voor onderzoeksdoeleinden en ten behoeve van onder meer 
de wapen- en farmaceuticasector.

3. Talrijke wetenschappers hebben nochtans aangetoond dat dierproeven vanuit 
wetenschappelijk oogpunt onbetrouwbaar zijn en uiterst duur, aangezien één bepaalde 
soort niet als model kan dienen voor een andere soort.

4. De Commissie wordt bijgevolg verzocht al het nodige te doen om de lidstaten ertoe aan te 
sporen dierproeven te verbieden en de aanzet te geven tot een proactief beleid voor het 
vinden en toepassen van alternatieve methoden.

5. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en 
de Commissie.

1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


