
PE663.518v01-00

Fråga för muntligt besvarande O-000084/2020
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Tilly Metz (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Francisco Guerreiro 
(Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jytte Guteland (S&D), Martin Buschmann (NI), Younous 
Omarjee (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Caroline 
Roose (Verts/ALE), Clare Daly (GUE/NGL), Emil Radev (PPE), Günther Sidl (S&D), Heidi Hautala 
(Verts/ALE), Jiří Pospíšil (PPE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Annika Bruna (ID), Manuel 
Bompard (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marie Toussaint 
(Verts/ALE), Marisa Matias (GUE/NGL), Michal Wiezik (PPE), Mick Wallace (GUE/NGL), Niels 
Fuglsang (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Pär Holmgren (Verts/ALE), Pascal Durand 
(Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), 
Thomas Waitz (Verts/ALE), Tiziana Beghin (NI), Veronika Vrecionová (ECR), Ville Niinistö 
(Verts/ALE)

Angående: Samlade planer och åtgärder för övergången till innovation utan användning av djur i EU

Europeiska kommissionen har sedan 1993 gjort åtaganden om att minska och ersätta användningen 
av djur inom vetenskapen. Den senaste statistiken från kommissionen visar dock endast en liten 
minskning av antalet djur som används för vetenskapliga ändamål. Denna minskning hamnar 
dessutom i skymundan av de ytterligare tolv miljoner djur som föds upp för att användas inom 
vetenskaplig forskning men som avlivas utan att någonsin användas. Även om direktiv 2010/63/EU 
innehåller grundläggande bestämmelser om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål 
innehåller det ingen strategi för minskning och ersättning av dessa djur.

Omvänt har Förenta staternas miljövårdsmyndighet åtagit sig att minska antalet djurförsök radikalt, 
bland annat genom att avskaffa krav på och finansiering av försök på däggdjur senast 2035. EU var 
tidigare världsledande när det gäller att främja djurfri vetenskap, men det finns nu belägg för att man 
börjar halka efter olika länders ambition att utveckla och genomföra färdplaner för att fasa ut 
användningen av djur i vetenskapen genom att utnyttja innovativ teknik utan djurförsök, revolutionera 
toxicitetstester och biomedicinsk forskning och förbättra resultaten för människors hälsa och miljön.

Samtidigt är Next Generation EU mer beslutsamt än någonsin när det gäller att stärka innovationen 
och förnya utbildningen. Mot bakgrund av detta åtagande och de hälso- och miljöutmaningar utan 
motstycke som vår union står inför förefaller det ytterst viktigt att stärka kommissionens åtagande att 
investera i innovativ, människorelevant vetenskap utan djurförsök på alla områden, inbegripet 
forskning, utbildning och lagstadgade tester.

Det arbete som utförs av EU:s referenslaboratorium för alternativ till djurförsök visar exempelvis att 
investeringar i innovativ teknik utan djurförsök kan leda till de bästa modellerna för att undersöka 
sjukdomsmekanismer och potentiella behandlingsmetoder.

Den gröna givens kemikaliestrategi för hållbarhet har ambitiösa mål för att skydda människors hälsa 
och miljön från farliga effekter av kemikalier. Metoder för testning utan djurförsök kommer att vara 
avgörande för att uppnå kommissionens ambitiösa mål för prediktiva toxikologiska tester.

Hur kommer kommissionen att se till att dess initiativ inom forskning och innovation samt utbildning 
kommer att anpassas till kommissionens och medlemsstaternas åtaganden att påskynda övergången 
till forskning utan djurförsök med slutmålet att helt ersätta användningen av djur inom forskning, 
testning och utbildning?

Hur avser kommissionen att avsevärt minska användningen av djur enligt Reach-förordningen, 
särskilt mot bakgrund av den nya kemikaliestrategin för hållbarhet?
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