
 

CM\547471SV.doc  PE 350.008v01-00 
  Or. en 

SV SV 

EUROPAPARLAMENTET 
2004 2009 

GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK 
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA 

Muntlig fråga nr. 10/6/2004 från Caroline Lucas, Dagmar Roth-Behrendt, 
Ria Oomen-Ruijten och Chris Davies 
 
I enlighet med artikel 187 i den nya arbetsordningen översänds härmed en muntlig fråga till 
kommissionen. 
 
 
Angående: Stöd till ECVAM:s (Europacentrum för validering av alternativa 

metoder) verksamhet för validering av alternativa provmetoder 
  
 
I sitt svar på den muntliga frågan om stöd till alternativa metoder (O.Q. 05/2003) meddelade 
kommissionen att budgeten för ECVAM för validering av nya metoder är 12 miljoner euro för 
hela sjätte ramprogrammet. Vidare konstaterade man att budgeten inte betraktades som en 
begränsande faktor i samband med valideringen av alternativa metoder, och att det 
Gemensamma forskningscentrets system för resursfördelning har den flexibilitet som krävs 
för att klara de varierande behoven av vetenskapligt och tekniskt stöd till utvecklingen och 
genomförandet av EU:s politik, eftersom det Gemensamma forskningscentrets budget för 
arbetsprogrammet varje år granskas i nära samarbete med berörda generaldirektorat. De 
årliga budgetbesluten fattas i november. 
 
I sjunde ändringen till kosmetikadirektivet föreskrivs tydliga tidsbegränsningar för 
användningen av alternativa metoder vid tester av beståndsdelar i kosmetiska produkter. 
 
Gemenskapens lagstiftning om kemikalier genomgår för närvarande en fullständig revidering. 
Enligt kommissionens förslag KOM(2003)0644, skall det finnas varierande information om 
befintliga kemikalier som har en årlig produktion på över ett ton. För de flesta befintliga 
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kemikalier saknas nödvändig information. Revideringen av lagstiftningen om kemikalier 
kommer att innebära fler djurförsök om inte nya metoder utan djurförsök snabbt valideras 
och börjar användas. Det finns ett brett politiskt samförstånd om att mer resurser behövs för 
att nya alternativa metoder snabbt skall kunna valideras och införas i den nya lagstiftningen 
om kemikalier. 
 
Hur ser för närvarande stödet till ECVAM ut när det gäller finansieringen av studier om 
validering av alternativa metoder utan djurförsök i det sjätte ramprogrammet för forskning? 
Gäller fortfarande summan på 12 miljoner euro som avsatts för sjätte ramprogrammet? 
 
Tror kommissionen att denna särskilda budget räcker för att uppfylla de politiska kraven från 
alla institutioner om att påskynda valideringen av alternativa metoder, särskilt med tanke på 
det ökade kravet på sådana metoder genom sjunde ändringen till kosmetikadirektivet och 
revideringen av lagstiftningen om kemikalier? 
 
Har kommissionen redan utnyttjat flexibiliteten i det Gemensamma forskningscentrets system 
för resursfördelning så att valideringen av alternativa metoder kan gå snabbare genom att 
använda extra resurser som ännu inte hade fördelats? 
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