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Angående: Framställning 1117/2007 ingiven av Stephanie Johanna Goldbach (tysk 
medborgare), om REACH och djurförsök

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att direktiv 86/609/EEG, vars syfte enligt henne var att halvera antalet 
djurförsök senast år 2000, inte har tillämpats i någon av medlemsstaterna. Hon motsätter sig 
också den nya kemikalielagstiftningen REACH och den kraftiga ökningen av antalet 
djurförsök till följd av denna, vilka hon anser är oacceptabla, i synnerhet ”LD50-testet”. 
Enligt framställaren uppskattar man att mellan 20 och 45 miljoner försöksdjur kommer att dö 
på grund av REACH när testen utförs, utan att konsumentsäkerheten kommer att förbättras. 
Forskare ifrågasätter tillförlitligheten hos djurförsök eftersom skillnaderna mellan djur och 
människor är för stora och eftersom många andra faktorer spelar in, till exempel livsstil.

De flesta EU-medborgare är emot djurförsök, men som skattebetalare och konsumenter 
tvingas de ändå bekosta något som de inte vill ha. Dessutom hindrar inte detta att skadliga och 
giftiga produkter kommer ut på marknaden, eftersom resultaten av de försök som innebär stort 
lidande för djuren kan manipuleras och inte leder till ökad säkerhet. Att många ämnen är 
giftiga har varit känt sedan länge och djurskyddsorganisationer menar att det är bättre att 
förbjuda eller kraftigt begränsa användningen av dessa ämnen än att utföra omfattande tester 
av vanliga kemikalier. Därför kräver framställaren ett tillfälligt moratorium för djurförsök på 
minst tre år för att hitta och godkänna nya testmetoder (som inte omfattar djur), till exempel 
obligatoriskt utbyte av kemikaliedata på internationell nivå, användning av tester som ger 
bättre information och inte bygger på djurförsök och omedelbara restriktioner för eller 
tillbakadragande av alla kemikalier som kan vara skadliga för människor, djur och miljön. 
Framställaren föreslår biodatabanker som ett alternativ till djurförsök.
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2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 18 mars 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008

Framställaren hävdar att direktiv 86/609/EEG, vars syfte enligt henne var att halvera antalet 
djurförsök senast år 2000, inte har tillämpats i någon av medlemsstaterna. Hon motsätter sig 
också den nya kemikalielagstiftningen REACH och den kraftiga ökningen av antalet 
djurförsök till följd av denna, vilka hon anser är oacceptabla, i synnerhet ”LD50-testet”. 
Enligt framställaren uppskattar man att mellan 20 och 45 miljoner försöksdjur kommer att dö 
på grund av REACH när testen utförs, utan att konsumentsäkerheten kommer att förbättras. 
Forskare ifrågasätter tillförlitligheten hos djurförsök eftersom skillnaderna mellan djur och 
människor är för stora och eftersom många andra faktorer spelar in, till exempel livsstil.

De flesta EU-medborgare är emot djurförsök, men som skattebetalare och konsumenter 
tvingas de ändå bekosta något som de inte vill ha. Dessutom hindrar inte detta att skadliga och 
giftiga produkter kommer ut på marknaden, eftersom resultaten av de försök som innebär stort 
lidande för djuren kan manipuleras och inte leder till ökad säkerhet. Att många ämnen är 
giftiga har varit känt sedan länge och djurskyddsorganisationer menar att det är bättre att 
förbjuda eller kraftigt begränsa användningen av dessa ämnen än att utföra omfattande tester 
av vanliga kemikalier. Därför kräver framställaren ett tillfälligt moratorium för djurförsök på 
minst tre år för att hitta och godkänna nya testmetoder (som inte omfattar djur), till exempel 
obligatoriskt utbyte av kemikaliedata på internationell nivå, användning av tester som ger 
bättre information och inte bygger på djurförsök och omedelbara restriktioner för eller 
tillbakadragande av alla kemikalier som kan vara skadliga för människor, djur och miljön. 
Framställaren föreslår biodatabanker som ett alternativ till djurförsök.

Direktiv 86/609/EEG om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga 
ändamål 

Direktiv 86/609/EEG skulle införas i nationell lagstiftning 1989. De behöriga nationella 
myndigheterna har ansvaret för införlivandet av lagstiftningen och för kontrollen av att dess 
bestämmelser tillämpas på rätt sätt. Direktivet har införts korrekt i medlemsstaternas 
nationella lagstiftning. 1997 genomfördes en övergripande översyn i medlemsstaterna för att 
se till att införlivandet var korrekt. Eftersom nya länder gått med i EU införlivades direktivet 
under medlemskapsförhandlingarna (antagande av gemenskapens regelverk). Kommissionen 
har ingen anledning att tro att direktivet inte har införlivats i alla 27 medlemsstaterna. 

Målet att halvera antalet djurförsök senast år 2000 togs med i det femte
miljöhandlingsprogrammet, beslut nr 2179/98/EG av den 24 september 1998 ”om en översyn 
av Europeiska gemenskapens åtgärdsprogram för miljön och en hållbar utveckling kallat 'Mot 
en hållbar utveckling'” 1998, men inte i direktiv 86/609/EEG. I beslutet fastställs att 
”gemenskapen kommer, i enlighet med programmet, att sträva efter att göra framsteg för att 
minska antalet ryggradsdjur som används i djurförsök med 50 procent år 2000”. Samtidigt 
erkänner man att målet på 50 procent inte har uppnåtts. Man har gjort framsteg och 
kommissionen har verkligen ansträngt sig för att målet ska kunna uppnås. Man håller på att 
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arbeta med att minska antalet djur som behövs för vetenskapliga syften och detta står högt upp
på kommissionens dagordning. 

Slutligen har kommissionen påbörjat översynen av direktiv 86/609/EEG om skydd av djur 
som används för försök och andra vetenskapliga ändamål för att förbättra skyddet av de djur 
som fortfarande behövs i experiment1.

Kemiska tester

Allmänt

För att de testmetoder som innebär djurförsök ska vara tillförlitliga är det viktigt att man 
hänvisar till yttrandet från Vetenskapliga kommittén för toxicitet, ekotoxicitet och miljö 
(SCTEE) den 8 januari 2004 (yttrande om BUAV-ECEAE-rapporten om ”Vägen framåt –
åtgärder för att få ett slut på toxicitetstester på djur”). CSTEE anser att den vetenskapliga
litteraturen svämmar över av exempel på att djurförsök är goda indikatorer på kemiskt 
framkallade skador hos människan. CSTEE medger att reaktionerna kan skilja sig åt mellan 
människor och djur, men menar att skillnaderna snarare är kvantitativa än kvalitativa. CSTEE
påstår också att vissa kemikalier förgiftar djur men inte människor och att vissa sjukdomar 
hos människor inte har påträffats hos djur. Detta är dock snarare undantag än regel. När det 
gäller att upptäcka akut toxicitet(inandning) ersattes LD-50-testerna (B.1) med metoderna 
B.1.bis och B.1.tris i EU år 2000. 2001 togs dessutom det ursprungliga LD-50-testet
(eller B.1) bort från bilaga 4 i direktiv 67/548/EEG om klassificering, förpackning och 
märkning av farliga ämnen. I bilagan tar man upp vilka testmetoder som får användas i EU. 
Därmed är det inte längre tillåtet att använda LD-50-testet (B.1) i EU.

Målet med förordning 1907/2006 (”REACH”) är, som framgår av artikel 1.1, att ”säkerställa 
en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön” samt att ”främja alternativa metoder för 
att bedöma hur farliga ämnen är.” Hela systemet med registrering, utvärdering, godkännande 
och begränsning av kemikalier är utformat så att detta mål2 ska kunna uppnås.

I REACH försöker man att balansera djurens välbefinnande mot potentiellt allvarliga hot mot 
den mänskliga hälsan och miljön från de kemikalier som inte testats tillräckligt. I 
förordningen föreslås inte att man ska testa eller testa om kemikalier, utan snarare att man ska 
samla all tillgänglig information. Tester ska bara genomföras om det krävs ytterligare 
information om ämnens farliga egenskaper för att man ska kunna göra en riskbedömning. 
Syftet med REACH är att man slutligen ska uppnå hållbar utveckling inom 
kemikaliepolitiken. Därför är inte syftet enbart att skydda den mänskliga hälsan, utan också 
miljön och de vilda djuren.

REACH uppkom på grund av den saknades information om de farliga egenskaperna hos 
kemikalier på marknaden. Mer än 99 procent av alla kemikalier, de så kallade ”existerande” 
ämnena, omfattas inte av de krav på standardinformation som gäller ”nya” ämnen. Nya ämnen 
är de kemikalier som släpptes på marknaden 1981 eller senare, medan existerande ämnen 
fanns på marknaden innan dess. Eftersom nya ämnen måste testas får vi en sann bild av deras 

                                               
1 http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm.
2 För ytterligare detaljer se: http://europa.eu.int/comm/environment/ chemicals/reach.htm.
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farliga egenskaper och därför kan vi bedöma deras risker på ett tillförlitligt sätt genom att 
studera människans och miljöns exponering för sådana ämnen. Kunskapen om existerande 
ämnens farliga egenskaper är däremot mycket begränsad. Därför är det nästan omöjligt att 
veta om de utgör en allvarlig risk för människan, miljön och djuren. Följaktligen är det 
nödvändigt att öka kunskapen om sådana kemikaliers farliga egenskaper. 

Minimera antalet djurförsök

För att överbrygga denna kunskapsklyfta föreslås det i REACH att man gör tillgänglig all 
information om ämnenas farliga egenskaper (eller risker). Följande punkter föreslås i syfte att
minimera antalet djurförsök:

Man kommer att beakta existerande information om ämnens toxicitet och ekotoxicitet, 
inklusive epidemilogiska studier, som erhållits genom datorberäkningar och från 
internationella källor innan man bestämmer om det är nödvändigt med ytterligare tester.

För att minska antalet tester inför man exponeringsbaserad testning i de allmänna testkraven 
när så är lämpligt.

För att minska antalet tester kan man också gruppera likartade ämnen när så är lämpligt. 

Man ska i allmänhet begränsa testerna till in vitro-metoder för de ämnen som 
produceras/importeras i mängder mellan 1-10 ton per år och per tillverkare/importörer. 

För de kemikalier som produceras i större mängder kommer man, under myndigheternas 
kontroll, att utveckla skräddarsydda testprogram.

I gemenskapens ramprogram för forskning och teknisk utveckling kommer man att främja 
alternativa testmetoder som baseras på färre eller inga djurförsök. De forskare som lägger 
fram lämpliga projekt för sådana metoder kommer att finansieras genom programmet. 

I dag kan kemikaliers risker tyvärr inte bestämmas helt och hållet genom de tillgängliga 
in vitro-testmetoderna (som inte innebär några djurförsök). Av en rapport som publicerats av 
Europeiskt centrum för validering av alternativa metoder ECVAM1 framgår att om man bara 
använder in vitro-metoder underskattar man kemikaliernas potentiella risker för den 
mänskliga hälsan och miljön.

Slutligen kräver man i förordningen om testmetoder2 att principerna för att ersätta, minska 
och förbättra användningen av djur i provningsförfaranden bör beaktas fullt ut när testmetoder 
utarbetas, särskilt när lämpliga validerade metoder för att ersätta, minska eller förbättra 
djurförsök blir tillgängliga.
                                               
1 A. P. Worth, M. Balls (ed.), alternative (Non-animal) Methods for chemicals test Ing: Current status and Future 
Prospects – A report prepared by ECVAM and the ECVAM Working Group on chemicals. ATLA 30, 
Supplement 1, juli 2002.
2 Förordning (EG) nr 440/2008 av den 30 maj 2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
(REACH).
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Det är viktigt att notera att de djurarter som används för kemikalietester oftast är möss, råttor, 
fiskar och dafnior. Marsvin eller kaniner används i mindre utsträckning. Andra djur som 
hundar används bara i oerhört sällsynta fall.

Gemensamt utnyttjande av data enligt REACH

Den 1 juni 2008 måste de företag i EU som tillverkar eller importerar kemiska ämnen i 
mängder på 1 ton eller mer per år registrera dem enligt REACH. Registreringen gäller också 
företag om ämnet ingår i varor (som ska släppas på marknaden) i mängder som överstiger ett
ton per tillverkare eller importör och år. Registreringen innebär att man ska lägga fram
relevant och tillgänglig information om ämnenas egenskaper. Minimikravet har fastställts i 
bilagor till REACH. Om det saknas tillgänglig information måste man skapa ny information 
vilket innebär tester. För ämnen som tillverkas eller importeras i mängder på 10 ton eller mer 
måste även en kemikaliesäkerhetsrapport läggas fram. I REACH införs också specifika 
mekanismer och förfaranden för att göra det lättare för företag att dela existerande 
information innan de registrerar ett ämne. Syftena är att göra registreringssystemet mer 
effektivt och minska kostnaderna samt att minska antalet försök på ryggradsdjur. 
Registreringssystemet kallas Forumet för informationsutbyte (SIEF).

I REACH ges även tredje parter möjlighet att lämna in information inom en viss tidsram 
(REACH art. 40.2). Syftet är att minska testerna, i synnerhet på ryggradsdjur. Europeiska 
kemikaliemyndigheten (ECHA) ska på sin webbplats publicera ämnets namn, hur hög 
risknivån ska vara för att man ska föreslå tester på ryggradsdjur och vilket datum man kräver 
information från tredje part. Myndigheten ska uppmana tredje parter att lägga fram, i det 
format som myndigheten tillhandahåller, vetenskapligt validerad information och studier om 
ämnet i fråga och vilken risknivå som gäller för testförslaget, inom 45 dagar från 
publikationsdatumet. Myndigheten ska ta hänsyn till all vetenskapligt validerad information 
och alla studier den mottagit när den fattar sitt beslut i enlighet med paragraf 3.

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Ett annat krav i REACH är att man ersätter farliga ämnen med mindre farliga ämnen. Ämnen 
som klassas som ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) kommer att kräva 
tillstånd, om de är upptagna i bilaga XIV REACH. De ansökande måste visa att de verkligen 
kontrollerar de riskerna med användningen av dessa ämnen eller att de socioekonomiska 
fördelarna överväger riskerna och att det inte finns några lämpliga alternativa ämnen eller 
tekniker. Om det finns lämpliga alternativa ämnen eller tekniker som är säkrare måste de
ansökande utarbeta ersättningsplaner. De bör också tillhandahålla information om all relevant 
forskning och utveckling när så är lämpligt. Kommissionen kan vid översynen dra tillbaka 
eller ändra ett tillstånd om lämpliga substitut blir tillgängliga. Cancerframkallande (C), 
mutagena (M), reproduktionstoxiska (R) ämnen; mycket långlivade och mycket 
bioackumulerande ämnen samt exempelvis hormonstörande ämnen, som ger upphov till 
samma oro som föregående kategorier, kan klassas som ämnen som inger stora 
betänkligheter. När de identifierats bör de föras in i bilaga XIV till REACH och därmed krävs
tillstånd för dem. Medlemsstaterna, kommissionen och Europeiska kemikaliemyndigheten 
spelar en viktig roll i tillståndsförfarandet genom att de identifierar cancerogena ämnen som 
inger stora betänkligheter och för in dem i bilaga XIV i REACH. 
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I REACH-förordningen tillhandahålls också en mekanism för att begränsa eller till och med 
förbjuda användningen av de ämnen som innebär en oacceptabel risk för människor eller för 
miljön och för vilka det är bevisat att riskerna måste hanteras på gemenskapsnivå. Dessa 
mekanismer kan också användas för att förbjuda användning av vissa cancerogena ämnen, om 
det skulle visa sig vara nödvändigt mot bakgrund av den information som tillhandahålls 
genom registreringen eller på annat sätt. 

Alternativa testmetoder

Europeiska kommissionen förespråkar en mer intensiv utveckling av alternativa testmetoder. 
Därför finansierade den, inom femte ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling 
(1998-2002), mer än 43 forskningsprojekt för in vitro-metoder med cirka 65 miljoner euro. I 
det aktuella sjätte ramprogrammet ombeds forskare i större utsträckning än någonsin att lägga 
fram lämpliga program. Detta ska slutligen leda till internationellt validerade testmetoder,
vars resultat enhälligt accepteras av lagstiftarna i hela världen.

Gemensamma forskningscentret vid Europeiska kommissionen har en ledande roll inom ett 
OECD-initiativ för validering av datorbaserade metoder. Eftersom fler av de så kallade 
QSAR-metoderna1 blir tillgängliga för en uppskattning av riskerna med kemikalier kommer 
antalet djurförsök att minska ytterligare.

Slutsats

Kommissionen välkomnar förslag som kan minska djurförsök, förutsatt att skyddet för hälsan 
och miljön inte försvagas. I detta avseende är det inte möjligt för kommissionen att, som 
framställaren föreslår, förespråka ett moratorium för djurförsök i hela EU. Kommissionen 
stöder alla andra genomförbara alternativ, vilket framgår nya obligatoriska systemet för 
gemensamt utnyttjande av data, som håller på att inrättas i enlighet med REACH, leda till att 
fler företag till och med bestämmer sig för att införa ett moratorium för djurförsök, samtidigt 
som det övergripande målet med systemet är att minska antalet djurförsök. I förordningen om 
testmetoder kräver man att principerna om att ersätta, minska och förbättra användningen av 
djur i förfaranden bör tas med fullt ut i beräkningen vid utformningen nya testmetoder, i 
synnerhet när det dyker upp lämpliga validerade metoder för att ersätta, minska eller förbättra 
djurförsöken. När det gäller att dra tillbaka alla kemikalier som kan vara farliga för 
människors och djurs hälsa samt för miljön tillhandahåller man mekanismer i REACH, i syfte 
att minska användningen och införandet på marknaden av dem., i tillstånds- och 
begränsningsförfarandet. REACH trädde i kraft den 1 juni 2008 och under kommande tio åren 
kommer man att inrätta en databas som innehåller 30 000 kemikalier och deras egenskaper.  

                                               
1 Kvantitativa struktur-aktivitetssamband (QSAR) är en process genom vilken kemiska struktur er kvantitativt 
korreleras med en väldefinierad process, såsom biologisk aktivitet eller kemisk reaktionsförmåga.
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