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Om:  Finansiering af ECVAM-arbejde med henblik på validering af alternativ 
testning 

Kommissionen konstaterede i sit svar på et spørgsmål om finansiering af alternative metoder 
(spørgsmål 05/2003), at ECVAM's budget til validering af nye metoder er på 12 mio. euro 
under hele det sjette rammeprogram. Endvidere blev det anført, at dette budget ikke blev 
betragtet som en begrænsende faktor for valideringen af alternative metoder, men at den 
nødvendige fleksibilitet til at tackle de skiftende behov for videnskabelig og teknisk støtte til 
Fællesskabets politikudvikling og -implementering var indbygget i FFC's ressourceallokering, 
da FFC's nuværende arbejdsprogram årligt blev taget op til fornyet overvejelse i nært 
samarbejde med bruger-generaldirektoraterne. De årlige budgetafgørelser træffes i november 
måned. 

Den 7. ændring af kosmetikdirektivet forudser klare tidsgrænser for anvendelsen af 
alternative metoder til testning af ingredienser i kosmetiske produkter.  

Der er en fuldstændig revision af EF-kemikalielovgivningen i gang. I henhold til 
Kommissionens forslag KOM(2003) 644 skal der gives differentierede oplysninger 
vedrørende eksisterende kemikalier, som på årsbasis produceres i en mængde på 1 ton eller 
derover. For de fleste eksisterende kemikalier mangler de nødvendige oplysninger. 
Revisionen af kemikalielovgivningen vil medføre en betydelig stigning i test med brug af 
forsøgsdyr, medmindre testene valideres hurtigt og benyttes. Der er stærk politisk konsensus 
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med hensyn til, at der skal tildeles flere ressourcer for at sikre en hurtig validering af nye 
alternative metoder med henblik på at etablere dem inden for den nye kemikalielovgivning. 

Hvorledes er den nuværende status med hensyn til finansiering af Det Europæiske Center for 
Validering af Alternative Metoder (ECVAM), for så vidt angår finansiering af undersøgelser 
om validering af test uden brug af dyreforsøg inden for det sjette rammeprogram for 
forskning? Er beløbet på 12 mio. euro, som var forudset til det sjette rammeprogram, blevet 
opretholdt? 

Mener Kommissionen, at dette specifikke budget er tilstrækkelig stort til at opfylde alle 
institutioners anmodninger om at fremskynde validering af alternative metoder, navnlig på 
baggrund af det stigende krav om sådanne metoder som følge af den 7. ændring af 
kosmetikdirektivet og revisionen af kemikalielovgivningen? 

Har Kommissionen allerede gjort brug af fleksibiliteten i forbindelse med FFC-
ressourceallokeringen til at fremskynde valideringen af alternative metoder ved at anvende 
supplerende beløb, som endnu ikke var blevet allokeret? 

_____________ 
16. november 2004 
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