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SKRIFTLIG FRÅGA E-4366/07
från Nicole Fontaine (PPE-DE)
till kommissionen

Angående: Lägesrapport avseende gemenskapens forskningsprogram om utveckling av 
alternativa metoder och strategier för att fullt ut ersätta djurförsök i syfte att beakta de förbud som 
föreskrivs i den sjunde ändringen av det s.k. kosmetikadirektivet

Enligt de etiska principer som fastställs i det protokoll som fogats till Amsterdamfördraget och som 
syftar till bättre djurskydd och större hänsyn till djurens välfärd i deras egenskap av kännande varelser 
föreskrivs i den sjunde ändringen av det s.k. kosmetikadirektivet (direktiv 2003/15/EG av den 23 
februari 2003)1 ett totalförbud inom hela EU mot försäljning av kosmetiska produkter som testats på 
djur.

Detta förbud kommer att gälla fullt ut 2009 med undantag för tre toxicitetsområden som beviljats 
uppskov fram till 2013.

Kosmetikaindustrin står enbart för en liten bråkdel av alla djurförsök som utförs i Europa. När det 
gäller djurförsök som tillämpas inom andra områden, exempelvis i medicinska syften och i 
forskningssyfte, försöker man aktivt att hitta alternativa testmetoder.

Europaparlamentets ledamöter bör begära, nu när det enbart återstår två år kvar fram till 2009 då 
tidsfristen löper ut och för att stödja utvecklingen, att kommissionen gör en översyn av hur forskningen 
framskridit.

 Vilka pågående program syftar till att inom utsatt tid ersätta djurförsök med andra alternativa 
testmetoder eller strategier?

 Utöver de alternativa testmetoder som industrin tillämpar framför allt i samband med fototoxicitet, 
korrosivitet och hudirritation, och som godkänts av ECVAM och varav en del redan godkänts av 
kommissionen och OECD, vilka metoder har gemenskapens forskningsprogram kommit fram till 
för att 2009 och 2013 ersätta nuvarande utvärderingsmetoder för hälsoskyddet?

 När det gäller särskilt komplicerade och viktiga områden som akut systemisk toxicitet, som kräver 
upptäckt av eventuella toxiska indikationer i hela organismen efter oral- eller hudexponering eller 
exponering av andningsvägarna och som idag omfattas av det förbud som gäller från 2009, vilka 
föreslagna alternativ för att ersätta dessa metoder understöds av kommissionen för att vid 
fastställd tidpunkt kunna garantera ett fullgott hälsoskydd för konsumenterna?
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