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Om: Samordnede planer og tiltag med henblik på at sikre en overgang til innovation uden 
brug af forsøgsdyr i EU

Siden 1993 har Kommissionen givet tilsagn om at reducere og erstatte anvendelsen af forsøgsdyr. De 
seneste statistikker, som Kommissionen har offentliggjort, viser imidlertid kun et lille fald i antallet af 
forsøgsdyr. Dette fald overskygges under alle omstændigheder af de ekstra 12 mio. dyr, der 
opdrættes med henblik på videnskabelig forskning, men som aflives uden at blive anvendt. Selv om 
direktiv 2010/63/EU fastsætter grundlæggende regler for beskyttelse af forsøgsdyr indeholder det 
ingen strategi for reduktion af og erstatning for disse dyr.

Omvendt har det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (EPA) forpligtet sig til "offensivt" at reducere 
antallet af dyreforsøg, herunder at fjerne krav om og finansiering af forsøg på pattedyr inden 2035. 
Selv om EU tidligere var førende i verden med hensyn til at fremme videnskab uden brug af 
forsøgsdyr, er der nu dokumentation for, at EU er begyndt at sakke bagud i forhold til flere landes 
ambitioner om at udvikle og gennemføre køreplaner for at udfase anvendelsen af forsøgsdyr ved at 
udnytte innovative teknologier uden brug af dyr, revolutionere toksicitetsprøvning og biomedicinsk 
forskning og forbedre resultaterne for menneskers sundhed og miljøet.

Samtidig gives der i Next Generation EU et stærkere tilsagn end nogensinde før om styrkelse af 
innovation og fornyelse inden for uddannelse. I lyset af dette tilsagn og de hidtil usete sundheds- og 
miljømæssige udfordringer, som EU står over for, synes det altafgørende at styrke Kommissionens 
tilsagn om at investere i innovativ, humanrelevant videnskab uden brug af forsøgsdyr på alle områder, 
herunder forskning, uddannelse og lovmæssige forsøg.

Arbejdet i EU-referencelaboratoriet for alternativer til dyreforsøg viser f.eks., at investeringer i 
innovative teknologier uden brug af forsøgsdyr kan føre til de bedste modeller for undersøgelse af 
sygdomsmekanismer og potentielle behandlingsformer.

Kemikaliestrategien for bæredygtighed, der blev lanceret som led i den europæiske grønne pagt, 
fastsætter ambitiøse mål for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet mod kemiske stoffers 
skadelige virkninger. Tilgange til forsøgsmetoder uden brug af dyr vil være afgørende for at nå 
Kommissionens ambitiøse mål for toksikologiske prognoseundersøgelser.

Hvordan vil Kommissionen sikre, at dens FoI- og uddannelsesinitiativer vil være i overensstemmelse 
med Kommissionens og medlemsstaternes tilsagn om at fremskynde overgangen til videnskab uden 
brug af forsøgsdyr med det endelige mål helt at erstatte anvendelsen af dyr til forskning, forsøg og 
uddannelse?

Hvordan agter Kommissionen i væsentlig grad at reducere anvendelsen af forsøgsdyr i henhold til 
REACH-forordningen, navnlig i lyset af den nye kemikaliestrategi for bæredygtighed?
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