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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1117/2007 af Stephanie Johanna Goldbach, tysk statsborger, om 
REACH og dyreforsøg

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at direktiv 86/609/EØF, som hun mener sigter mod at halvere antallet af 
dyreforsøg inden 2000, ikke er gennemført i nogen af medlemsstaterne.  Hun klager desuden 
over den nye Reach-lovgivning om kemikalier og den deraf følgende væsentlige stigning i 
antallet af dyreforsøg. Hun betragter dem som værende utilladelige, navnlig "LD-50-testen". 
Ifølge andrageren anslås det, at mellem 20 og 45 mio. forsøgsdyr vil blive slået ihjel under 
Reach-relaterede forsøg, uden at forbrugersikkerheden forbedres. Videnskabsfolk anfægter 
pålideligheden af dyreforsøg, fordi forskellen mellem mennesker og dyr er for stor, og fordi 
mange andre faktorer (livsstil osv.) spiller en rolle.

Selv om de fleste EU-borgere er imod dyreforsøg, tvinges de som skatteydere og forbrugere 
til at finansiere noget, de ikke ønsker. Desuden forhindrer dette ikke skadelige og giftige 
produkter i at komme på markedet, idet testresultaterne, som medfører stor lidelse hos dyrene, 
kan manipuleres og ikke medfører større sikkerhed. Mange stoffer har gennem lang tid været 
kendt for at være giftige, og dyrebeskyttelsesorganisationer hævder, at det er bedre at forbyde 
eller begrænse dem kraftigt frem for at udføre omfattende tests af almindelige kemikalier. 
Andrageren anmoder derfor om et moratorium for dyreforsøg på mindst tre år med henblik på 
at finde frem til og validere nye testmetoder (som ikke omfatter dyr); obligatorisk udveksling 
af kemiske oplysninger på internationalt plan; anvendelse af tests, der giver bedre oplysninger 
og ikke er baseret på dyreforsøg, samt umiddelbar restriktion eller tilbagetrækning af alle 
kemikalier, som vides potentielt farlige for menneskers og dyrs sundhed og miljøet. 
Andrageren foreslår biobanker som alternativ til dyreforsøg.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling
Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. marts 2008). 
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Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"Andrageren hævder, at direktiv 86/609/EØF, som hun mener sigter mod at halvere antallet af 
dyreforsøg inden 2000, ikke er gennemført i nogen af medlemsstaterne. Hun klager desuden 
over den nye Reach-lovgivning om kemikalier og den deraf følgende væsentlige stigning i 
antallet af dyreforsøg.  Hun betragter dem som værende utilladelige, navnlig "LD-50-testen".  
Ifølge andrageren anslås det, at mellem 20 og 45 mio. forsøgsdyr vil blive slået ihjel under 
Reach-relaterede forsøg, uden at forbrugersikkerheden forbedres. Videnskabsfolk anfægter 
pålideligheden af dyreforsøg, fordi forskellen mellem mennesker og dyr er for stor, og fordi 
mange andre faktorer (livsstil osv.) spiller en rolle.

Selv om de fleste EU-borgere er imod dyreforsøg, tvinges de som skatteydere og forbrugere 
til at finansiere noget, de ikke ønsker.  Desuden forhindrer dette ikke skadelige og giftige 
produkter i at komme på markedet, idet testresultaterne, som medfører stor lidelse hos dyrene, 
kan manipuleres og ikke medfører større sikkerhed. Mange stoffer har gennem lang tid været 
kendt for at være giftige, og dyrebeskyttelsesorganisationer hævder, at det er bedre at forbyde 
eller begrænse dem kraftigt frem for at udføre omfattende tests af almindelige kemikalier.  
Andrageren anmoder derfor om et moratorium for dyreforsøg på mindst tre år med henblik på 
at finde frem til og validere nye testmetoder (som ikke omfatter dyr), obligatorisk udveksling 
af kemiske oplysninger på internationalt plan; anvendelse af tests, der giver bedre oplysninger 
og ikke er baseret på dyreforsøg, samt umiddelbar restriktion eller tilbagetrækning af alle 
kemikalier, som anses for potentielt farlige for menneskers og dyrs sundhed og miljøet.  
Andrageren foreslår biobanker som alternativ til dyreforsøg.

Direktiv 86/609/EØF om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige 
formål

Direktiv 86/609/EØF skulle omsættes i national lovgivning i 1989. De nationale 
myndigheder, som har kompetencen i forhold til dette direktiv, er ansvarlige for 
gennemførelsen af denne lovgivning og for at kontrollere den korrekte anvendelse af dens 
bestemmelser. Medlemsstaterne har gennemført direktivet korrekt i deres nationale 
lovgivning. I 1997 blev der gennemført en horisontal revision blandt medlemsstaterne for at 
sikre, at en ordentlig gennemførelse havde fundet sted. Efterhånden som nye lande tiltrådte 
EU, blev direktivet gennemført under tiltrædelsesforhandlingerne (vedtagelse af gældende 
fællesskabsret). Kommissionen har ingen grund til at tro, at direktivet ikke er blevet 
gennemført i alle 27 medlemsstater. 

Henvisningen til at halvere det antal dyr, der blev brugt i eksperimenter, inden år 2000 var 
med i det femte handlingsprogram på miljøområdet, afgørelse 2179/98/EF om "revisionen af 
Det Europæiske Fællesskabs program for politik og handling i forbindelse med miljøet og 
bæredygtig udvikling "Mod en bæredygtig udvikling"" i 1998, og ikke i direktiv 86/609/EØF. 
Heri anføres det, at "i henhold til programmet vil Fællesskabet sigte på at tage positive skridt 
for at reducere det antal hvirveldyr, der anvendes til forsøg, med 50 % inden år 2000", idet det 
anerkender, at målet på 50 % ikke er nået. I overensstemmelse hermed har Fællesskabet taget 
positive skridt og gjort betydelige bestræbelser. Arbejdet med at nedbringe det antal dyr, der 
er behov for i videnskabelige procedurer, er i gang, og det står stadig højt på Kommissionens 
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dagsorden. 

Endelig er Kommissionen begyndt at revidere direktiv 86/609/EØF om beskyttelse af 
forsøgsdyr for at forbedre beskyttelsen af dyr, der stadig er brug for i eksperimenter.

Kemikalietestning

Generelt

Hvad angår pålidelighed i de forsøgsmetoder, der bruger dyr, er det vigtigt at henvise til 
udtalelsen fra Den Videnskabelige Komité for Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø (CSTEE) af 
8. januar 2004 (Udtalelse om BUAV-ECEAE-rapporten om "The way forward - action to end 
animal toxicity testing"). CSTEE mener, at der i den videnskabelige litteratur er utallige 
eksempler, der viser, at dyremodeller er gode til at forudse kemisk bestemte lidelser hos 
mennesker. Komitéen mener desuden, at der kan være forskelle i reaktioner mellem dyr og 
mennesker, men at de ofte er mere af kvantitativ end af kvalitativ art. CSTEE fastslår 
ligeledes, at nogle kemikalier har giftige virkninger på dyr, som ikke ses hos mennesker, og at 
nogle kemisk bestemte sygdomme hos mennesker ikke er blevet udviklet i dyr. Det er 
imidlertid mere undtagelsen end reglen. Hvad angår sporing af akut oral toksicitet, erstattede 
metode B.1.a og B.1.tris brugen af LD-50-test (B.1.) i EU fra og med 2000. I 2001 blev den 
oprindelige LD-50-test (eller B.1.) desuden slettet fra bilag V til direktiv 67/548/EØF om 
klassificering og etikettering af farlige stoffer, der omfatter de testmetoder, der skal bruges i 
EU. Derfor er brugen af LD-50-test (B.1.) ikke længere tilladt i EU.

Formålet med forordning 1907/2006 ("Reach") fastlægges i artikel 1, stk. 1 "at sikre såvel et 
højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet, herunder fremme af alternative 
metoder til vurdering af stoffers farlighed […]". Hele systemet med registrering, vurdering, 
godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier er udarbejdet for at nå dette mål.2

I Reach forsøger man at skabe en balance mellem hensynet til dyrevelfærden og 
utilstrækkeligt testede kemikaliers potentielt alvorlige trusler mod menneskers sundhed og 
miljøet. Det foreslås ikke blot at teste eller omprøve kemikalier, men i stedet at indsamle alle 
tilgængelige informationer. Testning skal kun være nødvendig, når der er brug for yderligere 
information om de farlige egenskaber for at vurdere stoffernes risici. Reach har til formål i 
sidste ende at skabe bæredygtig udvikling inden for området kemikaliepolitik. Som sådan 
søger man ikke alene at beskytte menneskers sundhed, men ligeledes miljøet, herunder vilde 
dyr.

Reach blev udløst af den generelle mangel på information om de farlige egenskaber i de 
kemikalier, der var på markedet. Over 99 % af hele tonnagen af sådanne kemikalier, de 
såkaldt "eksisterende" stoffer, er ikke underkastet de standardinformationskrav, der 
foreskrives for "nye" stoffer. Nye stoffer er kemikalier, der er markedsført for første gang i 
1981 eller senere; eksisterende stoffer er anmeldt som værende på markedet inden den dato.  
Prøvningskravene for nye stoffer giver et passende billede af deres farlige egenskaber, og 
således kan deres risici blive vurderet pålideligt ved at undersøge menneskers og miljøets 

                                               
1 http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm
2 For yderligere oplysninger, se: http://europa.eu.int/comm/environment/ chemicals/reach.htm
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eksponering for sådanne stoffer. Men for eksisterende stoffer er kendskabet til de farlige 
egenskaber imidlertid meget begrænset. Derfor er det nærmest umuligt at vide, om sådanne 
stoffer kan udgøre alvorlige risici for mennesker og miljøet, herunder for dyr. Derfor er der 
brug for et betydeligt forbedret kendskab til de farlige egenskaber i sådanne kemikalier. 

At holde dyreforsøg på et minimum

For at afhjælpe denne videnskløft foreslås det i Reach at offentliggøre tilgængelig information 
om stoffers farlige egenskaber (eller risici). Følgende elementer er blevet udviklet med 
henblik på at holde dyreforsøg på et minimum:

Der vil blive taget hensyn til eksisterende oplysninger om toksiciteten og økotoksiciteten i 
stoffer, herunder epidemiologiske undersøgelser, resultater fra edb-udregninger og 
internationale kilder, før der træffes beslutning om, hvorvidt der er brug for yderligere tests; 
De generelle testkrav omfatter eksponeringsstyret testning, hvor det er nødvendigt, for at 
begrænse testning; 
Stoffer, der ligner hinanden, kan grupperes, hvis det er hensigtsmæssigt, for at begrænse 
testning;
For stoffer, der fremstilles/importeres i mængder på mellem 1-10 tons pr. år og pr. 
producent/importør, skal testning generelt begrænses til in vitro-metoder; 
For testning af kemikalier, der fremstilles i store mængder, vil der blive udviklet 
skræddersyede testprogrammer under kontrolmyndighederne; 
Udviklingen af nye alternative testmetoder, der bruger færre eller ingen dyr, vil ske under 
Fællesskabets rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. Forskere, der indsender 
relevante projekter for sådanne metoder, vil kunne modtage finansiering fra programmet.
Desværre kan risici ved kemikalier ikke klarlægges tilstrækkeligt med de tilgængelige in 
vitro-testmetoder (der ikke bruger forsøgsdyr). Dette er noteret i en rapport, der er 
offentliggjort af Europæisk Center for Validering af Alternative Metoder, ECVAM. Brugen af 
in vitro-metoder alene ville derfor undervurdere risiciene ved kemikalier, som kunne være 
skadelige for menneskers sundhed og miljøet.

Endelig kræves det i forordningen om forsøgsmetoder2, at der fuldt ud skal tages hensyn til 
principperne for erstatning, begrænsning og forfining af dyreforsøg i udformningen af 
testmetoder, navnlig når der kommer passende valideringsmetoder, der kan erstatte, begrænse 
eller forfine dyreforsøg.
Det er vigtigt at notere sig, at de dyrearter, der oftest bruges til kemikalietestning, er mus, 
rotter, fisk og daphnia. Marsvin eller kaniner bruges i mindre omfang. Andre dyr som f.eks. 
hunde bruges under yderst sjældne omstændigheder.

Datadeling i henhold til Reach

                                               
1 A. P. Worth, M. Balls (ed.), alternative (Non-animal) Methods for chemicals test Ing: Current status and Future 

Prospects - En rapport udarbejdet af ECVAM og ECVAM-arbejdsgruppen om kemikalier. ATLA 30, 
Supplement 1, juli 2002.

2 Forordning (EF) nr. 440/2008 af 30. maj 2008, der fastlægger testmetoder til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier (Reach)
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Fra og med 1. juni 2008 skal virksomheder, der i EU fremstiller eller importerer kemiske 
stoffer i en mængde på et ton eller derover pr. år, registrere dem i henhold til Reach.
Registrering gælder også for virksomheder, der fremstiller eller importerer artikler, der 
indeholder stoffer, der er til stede i mængder på et ton eller derover pr. år, som skal frigives.
Registrering kræver indsendelse af relevante og tilgængelige oplysninger om stoffernes 
iboende egenskaber, som minimum kravene i de relevante bilag i Reach, og når dette ikke er 
tilgængeligt, generering af oplysninger, herunder testning. For stoffer, der fremstilles eller 
importeres i mængder på 10 tons eller derover, skal der ligeledes indsendes en kemisk 
sikkerhedsrapport. Reach introducerer særlige mekanismer og procedurer, for at 
virksomhederne kan dele eksisterende oplysninger, før de indsender en registrering for at øge 
effektiviteten i registreringssystemet, nedbringe omkostninger og reducere testning på 
hvirveldyr.  Dette system hedder SIEF, Substance Information Exchange Forum (forum til 
udveksling af oplysninger om stoffer).

En anden bestemmelse under Reach med henblik på at nedbringe tests på navnlig hvirveldyr 
er muligheden for, at tredjeparter kan bidrage med oplysninger inden for en vis tidsramme. 
(artikel 40, stk. 2 i Reach). Det europæiske kemikalieagentur (Echa) skal på sin hjemmeside 
offentliggøre navnet på stoffet, risikogrænseværdien, hvortil der foreslås forsøg på hvirveldyr, 
samt datoen, inden for hvilken tredjepartsinformation kræves. Agenturet skal opfordre 
tredjeparter til at bruge agenturets eget format og indgive gyldige videnskabelige oplysninger 
og undersøgelser, der behandler de relevante stoffer og risikogrænseværdien, som 
testforslaget drejer sig om, inden 45 dage fra datoen for offentliggørelsen. Agenturet skal tage 
hensyn til alle de videnskabeligt gyldige informationer og undersøgelser, der modtages, når 
det træffer sin beslutning i henhold til stk. 3.

Særligt problematiske stoffer

Et andet krav i Reach er, at farlige stoffer skal erstattes med mindre farlige stoffer. De stoffer, 
der identificeres som særligt problematiske ("SVHC") vil kræve tilladelse, når de er medtaget 
i bilag XIV i Reach. Ansøgere vil skulle vise, at risici forbundet med anvendelsen af disse 
stoffer, styres tilfredsstillende, eller at samfundsøkonomiske fordele ved deres anvendelse 
opvejer risiciene, og at der ikke findes passende alternative stoffer eller teknologier.  Hvis der 
er sikrere og mere egnede alternative stoffer eller teknologier, skal de forberede 
substitutionsplaner. De skal også give oplysninger om relevant forskning og udvikling, hvis 
det er hensigtsmæssigt. Kommissionen kan tilbagetrække eller ændre en tilladelse til 
nyvurdering, hvis passende erstatningsstoffer bliver tilgængelige. 
Kræftfremkaldende (C), mutagene (M), reproduktionstoksiske (R) stoffer; persistente, 
bioakkumulerende og giftige stoffer; meget persistente og meget bioakkumulerende stoffer 
tillige med stoffer som f.eks. dem, der har hormonforstyrrende egenskaber, som er lige så 
problematiske som de foregående kategorier, kan identificeres som SVHC. Når først de er 
identificeret, skal de medtages i bilag XIV i Reach, og der skal søges om tilladelse. 
Medlemsstaterne, Kommissionen og det europæiske kemikalieagentur (Echa) spiller en vigtig 
rolle i tilladelsesprocessen ved at udpege kræftfremkaldende SVHC, der skal medtages i bilag 
XIV i Reach. 
Reach-forordningen har også en mekanisme til at begrænse eller endog forbyde brugen af 
stoffer, der kan forårsage en uacceptabel risiko for mennesker eller miljøet, og for hvilke det 
er bevist, at risiciene skal behandles på EU-plan. Disse bestemmelser kunne også bruges til at 
forbyde brugen af visse kræftfremkaldende stoffer, hvis det anses for at være nødvendigt, i 
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lyset af de oplysninger, der bliver tilgængelige gennem registreringsprocessen eller på anden 
vis.

Alternative testmetoder

Europa-Kommissionen henstiller til en mere intens udvikling af alternative testmetoder. I det 
femte rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (1998 - 2002), blev mere end 43 
forskningsprojekter for in vitro-metoder således finansieret med ca. 65 millioner euro. I det 
nuværende sjette rammeprogram anmodes forskere mere end nogensinde før om at indsende 
egnede projekter. Dette burde med tiden føre til internationalt godkendte alternative 
testmetoder, der producerer resultater, der kan accepters af de regulerende myndigheder i hele 
verden.
Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter spiller en ledende rolle inden for et OECD-
initiativ for godkendelse af computermetoder. Efterhånden som flere af disse såkaldte 
QSAR1-metoder bliver tilgængelige til at vurdere kemikaliernes risici, vil antallet af 
dyreforsøg falde yderligere.

Konklusion

Kommissionen udtrykker tilfredshed med forslag, der kan reducere dyreforsøg, forudsat at 
beskyttelsesniveauet for sundheden og miljøet ikke svækkes.  På denne måde er det ikke 
muligt for Kommissionen at støtte et moratorium på EU-plan om dyreforsøg, som andrageren 
foreslog. Som det klart fremgår af ovenstående, støtter Kommissionen alle andre praktisk 
mulige og alternative tilgange. Hvad angår andragerens andet forslag, kan det nye 
obligatoriske datadelingssystem, som er ved at blive bygget op under Reach, og som er uden 
fortilfælde, meget vel føre til, at flere virksomheder bestemmer sig for at gennemføre selv et 
moratorium for dyreforsøg, mens systemets overordnede mål er at reducere dyreforsøg. I 
forordningen om forsøgsmetoder kræves det, at der fuldt ud skal tages hensyn til principperne 
om erstatning, begrænsning og forfining af dyreforsøg i udformningen af testmetoder, navnlig 
når der kommer passende valideringsmetoder, der kan erstatte, begrænse eller forfine 
dyreforsøg. Endelig med hensyn til fjernelse af alle de stoffer, som vides potentielt farlige for 
menneskers og dyrs sundhed og miljøet, stiller Reach mekanismer til rådighed for at begrænse 
brugen og markedsføringen af disse stoffer – i proceduren for godkendelse og begrænsning.   
Reach blev operationel den 1. juni 2008, og i de kommende ti år vil vi se oprettelsen af en 
database med omkring 30.000 kemiske stoffer og disses egenskaber."

                                               
1 Kvantitative strukturaktivitetsrelationer (QSAR) er den proces, hvorefter kemisk struktur kvantitativt er i 
overensstemmelse med en veldefineret proces, som f.eks. biologisk aktivitet eller kemisk reaktivitet.
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