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Hieronder treft u een mondelinge vraag aan de Commissie aan overeenkomstig artikel 187 
van het Reglement: 
 
 
Betreft:  Financiering van ECVAM-werkzaamheden voor validatie van 

alternatieve testen 
 
 
In haar antwoord op een mondelinge vraag over de financiering van alternatieve methoden 
(mondelinge vraag 05/2003) verklaarde de Commissie dat de begroting van ECVAM voor 
validatie van nieuwe methoden €12 miljoen gedurende het zesde kaderprogramma bedroeg. 
Verder verklaarde zij dat deze begroting niet als een beperkende factor werd beschouwd bij 
de validatie van alternatieve methoden, maar dat de noodzakelijke flexibiliteit om rekening te 
houden met de variabele behoeften aan wetenschappelijke en technische ondersteuning voor 
de ontwikkeling en uitvoering van communautair beleid was ingebouwd in de toewijzing van 
middelen aan het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, aangezien het werkelijke 
werkprogramma van deze instantie jaarlijks werd herzien in nauwe samenwerking met de 
directoraten-generaal die er gebruik van maakten. De jaarlijkse begrotingsbeslissingen 
worden in november genomen. 
 
In de zevende wijziging van de cosmetica-richtlijn is voorzien in duidelijke termijnen voor het 
gebruik van alternatieve methoden voor het testen van ingrediënten van cosmetische 
producten. 
 
De wetgeving inzake chemische stoffen van de EG doorloopt een algeheel herzieningsproces. 
Volgens het voorstel van de Commissie COM(2003) 644 def. zal een gedifferentieerd pakket 
gegevens moeten worden voorgelegd voor bestaande chemicaliën waarvan de jaarlijkse 
productie meer dan één ton bedraagt. Voor de meeste bestaande chemische stoffen ontbreken 
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de noodzakelijke gegevens. De herziening van de wetgeving inzake chemische stoffen zal tot 
een aanzienlijke stijging van dierproeven leiden tenzij nieuwe proeven, waarbij geen gebruik 
van dieren wordt gemaakt, snel gevalideerd en toegepast worden. Er bestaat een sterke 
politieke consensus dat er meer middelen ter beschikking moeten worden gesteld om een 
snelle validatie te waarborgen van nieuwe alternatieve methoden om deze een plaats in de 
nieuwe wetgeving inzake chemische stoffen te geven. 
 
Hoe is de huidige stand van de financiering van het Europees Centrum voor de Validatie van 
Alternatieve Methoden (ECVAM) op het punt van de financiering van studies naar de 
validatie van niet op dierproeven gebaseerde testmethoden in het zesde kaderprogramma voor 
onderzoek? Is het bedrag van €12 miljoen dat voor het zesde kaderprogramma werd beoogd, 
gehandhaafd gebleven? 
 
Acht de Commissie deze specifieke begrotingsomvang toereikend om tegemoet te komen aan 
de politieke eis van alle instellingen om de validatie van alternatieve methoden te 
bespoedigen, met name tegen de achtergrond van de groeiende vraag naar dergelijke 
methoden als gevolg van de zevende wijziging van de cosmetica-richtlijn en de herziening 
van de wetgeving inzake chemische stoffen? 
 
Heeft de Commissie al gebruik gemaakt van de flexibiliteit in de toewijzing van middelen aan 
het GCO teneinde de validatie van alternatieve methoden te bevorderen door het gebruik van 
aanvullende bedragen die nog niet waren toegewezen? 
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