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Om: Planer og tiltag med henblik på at fremskynde overgangen til innovation uden brug af dyr 
inden for forskning, lovmæssige forsøg og uddannelse

Siden 1993 har Den Europæiske Union klart forpligtet sig til proaktivt at reducere og erstatte 
anvendelsen af dyr inden for videnskabelig forskning1. Alligevel er antallet af dyr, der anvendes til 
videnskabelige formål, kun faldet meget langsomt. Direktiv 2010/63/EU2 fastsætter grundlæggende 
regler for beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål, men det indeholder ikke en 
strategi for reduktion og erstatning af disse dyr.

I lyset af den europæiske grønne pagt, Next Generation EU, og de sundheds- og miljømæssige 
udfordringer, vi står over for, samt den voksende bekymring i offentligheden over anvendelsen af dyr 
til forsøg er det afgørende, at EU handler for at fremskynde overgangen fra afhængighed af den 
forældede dyrebaserede model til moderne, humanrelevant, ikke-dyrebaseret videnskab inden for 
forskning, lovmæssige forsøg og uddannelse.

1. Hvilke sektorspecifikke planer har Kommissionen til at sætte en stopper for afhængigheden af 
anvendelsen af dyr og identificere innovative og humanrelevante modeller som vejen frem til at 
bekæmpe sygdomme hos mennesker?

2. Hvilke tværfaglige og synergistiske planer har Kommissionen til at sætte en stopper for 
afhængigheden af anvendelsen af dyr på tværs af alle politikområder?

3. Vil Kommissionen udarbejde en omfattende handlingsplan med forslag og mål for udfasning af 
afhængigheden af anvendelsen af dyr til forskning, lovmæssige forsøg og uddannelse i EU?
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1 På vej mod bæredygtighed: Det Europæiske Fællesskabs program for politik og handling i forbindelse med 
miljøet og bæredygtig udvikling (EUT C 138 af 17.5.1993, s. 5).

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU af 22. september 2010 om beskyttelse af dyr, der 
anvendes til videnskabelige formål (EUT L 276 af 20.10.2010, s. 33).


