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P5_TA(2002)0594 

Beskyttelse af forsøgsdyr  

Europa-Parlamentets beslutning om Rådets direktiv 86/609/EØF om beskyttelse af dyr, 
der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål (2001/2259(INI)) 
 
Europa-Parlamentet, 
 
- der henviser til Rådets direktiv 86/609/EØF af 24. november 1986 om indbyrdes 

tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om beskyttelse af 
dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål1, 

 
- der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, især protokollen 

om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd, hvori det kræves, at Den Europæiske Union og 
medlemsstaterne tager fuldt hensyn til dyrs velfærd, når EU's politikker inden for 
landbrug, transport, det indre marked og forskning fastlægges, 

 
- der henviser til Europarådets konvention (ETS 123) af 18. marts 1986 om beskyttelse af 

hvirveldyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål, som Fællesskabet har 
undertegnet, 

 
- der henviser til Rådets afgørelse 1999/575/EF af 23. marts 1998 om indgåelse på 

Fællesskabets vegne af den europæiske konvention om beskyttelse af hvirveldyr, der 
anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål2, 

 
- der henviser til det sjette miljøhandlingsprogram3, som sigter imod at tage positive skridt 

hen imod udviklingen af et sammenhængende system, som mindsker behovet for 
dyreforsøg og udvikler alternative forsøgsmetoder, 

 
- der henviser til forretningsordenens artikel 163, 
 
- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og 

Forbrugerpolitik (A5-0387/2002), 
 
A. der henviser til, at der i 2000 indledtes en traktatbrudsprocedure mod Østrig, fordi staten 

ikke på fyldestgørende vis havde gennemført direktivet, 
 
B. der henviser til, at der i 1998 blev afsagt dom mod Belgien, fordi staten ikke på 

fyldestgørende vis havde gennemført direktivet - især fordi det ikke i tilstrækkelig grad 
havde anerkendt data fra eksperimenter i andre medlemsstater; som endvidere henviser 
til, at der i 2001 blev fremsendt en begrundet udtalelse til Belgien for udbredt brug af 
herreløse katte og hunde til forskning, 

 

                                                 
1  EFT L 358 af 18.12.1986, s. 1. 
2  EFT L 222 af 24.8.1999, s. 29. 
3  EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1. 
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C. der henviser til, at en begrundet udtalelse blev fremsendt til Frankrig for ukorrekt 
gennemførelse af artikel 4, artikel 7, stk. 3, artikel 12, stk. 2, artikel 18, stk. 3, og artikel 
22, stk. 1, 

 
D. der henviser til, at der i 2001 blev afsagt dom mod Irland for manglende gennemførelse af 

direktivet, især artikel 2, litra d), artikel 11 og 12, samt at der er blevet fremsendt en 
åbningsskrivelse, fordi staten har gennemført en alt for snæver definition af "forsøg", 

 
E. der henviser til, at Kommissionen har truffet forholdsregler over for Luxembourg, fordi 

staten ikke på fyldestgørende vis har gennemført direktivet, 
 
F. der henviser til, at der er anlagt sag mod Nederlandene ved De Europæiske Fællesskabers 

Domstol den 18. maj 2001, 
 
G. der henviser til, at der formelt er indledt procedure mod Portugal for ukorrekt 

gennemførelse af direktivet – især anvendelse af herreløse katte og hunde til forskning, 
 
H. der henviser til, at der er blevet fremsendt en begrundet udtalelse til Spanien for ukorrekt 

gennemførelse af direktivet i Andalusien, 
 
I. der henviser til, at en sag mod Det Forenede Kongerige blev afsluttet i august 1998, da 

loven om videnskabelige procedurer, der indebærer brug af dyr, blev ændret, 
 
J. der henviser til, at der foreligger bevis for mindst ét tilfælde i Det Forenede Kongerige, 

hvor forskningsvirksomheder har fået licens til eksperimenter, der var langt mindre 
omfattende og smertefulde end de forsøg, der rent faktisk blev foretaget, 

 
K. der henviser til, at der foreligger bevis for mindst ét tilfælde i Det Forenede Kongerige, 

hvor forskere havde flere dyr, end de havde licens til, men ikke havde indberettet det, 
 
L. der henviser til, at der i mindst ét tilfælde i Det Forenede Kongerige foreligger bevis for, 

at dyr efterlades uden tilsyn i lange tidsrum, selv når de er ved at komme sig efter 
traumatiske forsøg, og at de unddrages føde og/eller vand, 

 
M. der henviser til, at direktiv 86/609/EØF ikke er blevet gennemført tilfredsstillende i 

samtlige medlemsstater, og at gennemførelsen af kravene og de langfristede mål i bedste 
fald har været en langsommelig procedure, 

 
N. der henviser til, at fem medlemsstater (Østrig, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal) 

endnu ikke har underskrevet eller ratificeret konventionen, 
 
O. der henviser til, at indsamlingen og sammenligningen af statistiske oplysninger om brug 

af dyr til forsøg stadig er problematisk, 
 
P. der henviser til, at de krævede statistiske data ikke indeholder de detaljerede oplysninger, 

der er nødvendige for at kontrollere gennemførelsen af direktivets artikel 7, 
 
Q. der henviser til, at medlemsstaterne stadig anvender forskellige standarder, for så vidt 

angår tilladelse til, kontrol og revision af eksperimentelle projekter, og at et formelt 
system med henblik på en kritisk etisk vurdering i mange tilfælde ikke findes, 
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R. der henviser til, at kontrollens effektivitet varierer mellem medlemsstaterne, 
 
S. der henviser til, at forskningscentre i stærkt varieret grad erstatter dyreforsøg med andre 

metoder, skærer ned på antallet af og foretager forbedringer i dyreforsøgene, 
 
T. der henviser til, at kravet om, at unødvendig gentagelse af eksperimenter skal undgås, 

ikke håndhæves i tilstrækkelig grad, 
 
U. der henviser til, at selv om der er sket fremskridt som følge af det arbejde, der er udført af 

Det Europæiske Center for Validering af Alternative metoder (ECVAM) er udviklingen 
og gennemførelsen af alternative metoder ikke blevet fremmet i tilstrækkelig grad i 
medlemsstaterne, 

 
V. der henviser til, at ny viden om laboratoriedyrs fysiske, adfærdsmæssige og psykologiske 

behov nødvendiggør forbedringer i forbindelse med deres opdræt og pasning, hvorfor en 
forbedring af normerne i bilag II til direktiv 86/609/EØF er påkrævet, 

 
W. der henviser til, at udviklingen inden for videnskab og teknologi og de deraf følgende nye 

former for anvendelse af dyr gør en revision af direktiv 86/609/EØF påkrævet hurtigst 
muligt, 

 
X. der henviser til, at ikke alle dyr, der bruges til videnskabelige formål, er omfattet af 

direktivet, og især at det temmelig store antal dyr, der anvendes inden for 
grundforskningen, ikke er omfattet, 

 
Y. der henviser til, at de mange forskellige mulige anvendelser af genmanipulation ikke var 

kendt i fuldt omfang i 1986, men statistikken viser en betydelig stigning i antallet af dyr, 
der anvendes i disse forsøg, og der påregnes en årlig stigning, 

 
Z. der henviser til, at der har været en hurtig vækst i forskningen vedrørende udviklingen af 

xenotransplantation, og at denne teknologi rejser spørgsmål om dyrenes status, 
 
AA. der henviser til, at den fortsatte brug af ikke-menneskelige primater til forsøg og andre 

videnskabelige formål giver anledning til stor bekymring, og til, at brugen af sådanne 
væsener/dyr bør reduceres som allerede fastsat i Rådets afgørelse 1999/575/EF, 

 
BB. der henviser til, at mange forskningsvirksomheder hverken har den tilstrækkelige teknik 

til at registrere dyrs smerte, angst og kvaler eller tilfredsstillende smertestyringssystemer, 
 
CC. der henviser til, at Parlamentet i sin holdning af 11. juni 2002 med henblik på vedtagelse 

af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler1 fandt, at et 
forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetiske midler er vigtigt, 

 
DD. der henviser til, at det i den britiske lov "Guidance on the Operation of Animals" (lov om 

videnskabelige procedurer) fra 1986 allerede hedder, at en procedure bør betragtes som 
hård, hvis der er forventning om, at blot ét dyr lider meget, 

                                                 
1  P5_TA(2002)0292. 
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EE. der henviser til, at der stadig ikke er noget krav om at tage højde for dyrenes 

adfærdsmæssige behov, 
 
FF. der henviser til, at der stadig ikke er fastsat noget krav om minimumsnormer for opdræt 

og pasning, 
 
1. kræver, at Kommissionen i forbindelse med revision af dyreforsøgslovgivning tager 

hensyn til Europarådets henstillinger og sikrer forsøgsdyrs fysiologiske og 
adfærdsmæssige behov bedst muligt; 

 
2. opfordrer Kommissionen til at opfylde sine forpligtelser i henhold til ændringsprotokollen 

til den ovennævnte europæiske konvention1 og inden udgangen af 2003 at forelægge et 
forslag om at tilpasse bestemmelserne i direktiv 86/609/EØF samt indføje nedenstående 
ændringer og procedureregler; 

 
3. mener, at direktivets anvendelsesområde bør rettes ind efter Europarådets konvention, 

som også omfatter dyr, der anvendes til uddannelses- og undervisningsformål; 
 
4. mener, at medlemsstaterne bør være forpligtet til at etablere en etisk revisionsprocedure 

som led i proceduren for godkendelse af dyreforsøg; 
 
5. mener, at dyreforsøg er et omstridt spørgsmål, der giver anledning til etiske problemer, og 

at der på behørig vis bør tages hensyn til, under hvilke omstændigheder det er 
hensigtsmæssigt at gøre brug af dette middel; 

 
6. mener, at visse etisk uacceptable formål med dyreforsøg ikke bør tillades, f.eks.: 
 

- udvikling og afprøvning af våben, herunder kemiske stoffer, på dyr 
 
 - udvikling og afprøvning af kosmetiske midler, herunder ingredienser til kosmetiske 

midler 
 
 - anvendelsen af vilde indfangede primater; 
 
7. mener, at tilladelse til at udføre dyreforsøg forudsætter, at ansøger klart kan dokumentere 

og begrunde forsøgets formål i henhold til kriteriet om, at forsøgene skal være til gavn for 
dyr eller mennesker; mener, at tilladelse endvidere kun kan udstedes, hvis ansøger kan 
dokumentere, at de ønskede resultater kun kan opnås ved brug af levende dyr, og at der 
ikke findes nogle alternative testmetoder; er af den opfattelse, at der før en tilladelse 
udstedes, skal foretages en etisk og dyrevelfærdsmæssig vurdering, hvor der fastsættes 
grænser for, hvor stor en belastning dyrene må udsættes for; finder, at selvom det kan 
dokumenteres, at nogle forsøg kan være til gavn for dyr eller mennesker, bør de ikke 
tillades, hvis belastningen af forsøgsdyrene overskrider den maksimale 
belastningsgrænse; 

 
8. mener, at forsøg på dyr, der anses for at være truede i henhold til bilag 1 i CITES og bilag 

C, del 1, til Rådets forordning (EØF) nr. 3626/82 af 3. december 1982 om gennemførelse 
                                                 
1  Se KOM(2001) 704 og P5_TA(2002)0340. 
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i Fællesskabet af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr 
og planter1, bør forbydes; 

 
9. mener, at behovet for vedvarende brug af ikke-menneskelige primater til forskning og 

forsøg bør tages op til revision i lyset af videnskabelige erfaringer med henblik på at 
reducere og i sidste instans bringe denne brug til ophør; 

 
10. mener, at definitionen af et dyr bør udvides til at omfatte blæksprutter og tibenede krebs; 
 
11. mener, at der bør oprettes en central database for godkendte dyreforsøg med information 

om alle igangværende og alle afsluttede dyreforsøg; mener endvidere, at databasen også 
skal indeholde oplysninger om dyreforsøg uden noget direkte anvendeligt resultat således, 
at det ikke kun er publicerede undersøgelser, der registreres; er endelig af den opfattelse, 
at databasen også skal indeholde information om alternative testmetoder, der kan erstatte 
eller reducere brugen af forsøgsdyr; 

 
12. mener, at de data, der skal indsamles i henhold til direktiv 86/609/EØF, bør være mere 

detaljerede og omfatte antallet af transgene dyr, der anvendes, såvel som tage hensyn til 
smerteniveauet; 

 
13. mener, at det bør gøres obligatorisk at anvende et ensartet format for de data, der 

indsamles fra medlemsstaterne, og der bør forelægges data hvert år i stedet for hvert 
tredje år; 

 
14. mener, at artikel 22 i direktiv 86/609/EØF bør gennemføres bedre, så der ikke sker unødig 

gentagelse af forsøg, og at der heller ikke bør være noget juridisk krav om at gentage 
forsøg, for at et produkt kan markedsføres i et bestemt land; 

 
15. mener, at transgene dyr skal være omfattet af direktivet og være fuldstændig registrerede 

og kunne spores gennem hele deres liv; 
 
16. mener, at genmodificerede dyr og dyr, der fødes med svækkende misdannelser som 

resultat af tidligere forsøg, der får dyret til at lide af sporadiske eller konstante smerter 
eller angst, skal dræbes humant ved første givne lejlighed; 

 
17. mener, at licensprocedurerne bør være strengere end i direktiv 86/609/EØF, og at 

licensansøgningerne bør omfatte en costbenefitanalyse og angive, hvilken grad af smerte 
forsøgene vil forårsage; 

 
18. mener, at et centralt EU-inspektorat bør oprettes med henblik på at vejlede inspektørerne i 

medlemsstaterne og med beføjelse til uden varsel at besøge de faciliteter, hvor der 
foretages dyreforsøg - både private og offentlige - og med beføjelse til at tage enhver 
licens tilbage, hvis de fastsatte betingelser ikke bliver overholdt; 

 
19. mener, at der bør indføres et obligatorisk EU-omfattende uddannelseskursus for dem, der 

foretager forskning med dyr såvel som for dem, der er ansvarlige for pasningen af de dyr, 
der anvendes til forsøg; mener endvidere, at uddannelseskurset også skal garantere, at 
forskere og dyrepassere sikrer og gennemfører træning og socialisering af forsøgsdyr, 

                                                 
1  EFT L 384 af 31.12.1982, s. 1. 
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således at forsøgsdyrene er fortrolige med andre dyr, mennesker og den aktuelle 
forsøgsprocedure; 

 
20. mener, at kun kvalificerede eksperter bør have lov til at passe dyr, der anvendes til forsøg, 

og et minimumsforhold mellem personale og dyr skal overholdes, især når et dyr er ved at 
komme sig efter forsøg og/eller bedøvelse; 

 
21. mener, at analgetiske eller andre passende smertestyringsmetoder bør anvendes for at 

sikre, at et dyr hverken påføres moderate eller sågar svage smerter eller lidelse eller 
stærke smerter, lidelse eller angst undtagen i tilfælde af testning af nye analgesika, der 
udgør et betydeligt medicinsk fremskridt, for så vidt angår sikkerhed, kvalitet og 
effektivitet, efter at ansøgeren har forelagt beviser for, at sådanne forsøg er af afgørende 
betydning for beskyttelsen af menneskers helbred, at  der ikke findes nogen alternativer 
og under forbehold af forudgående godkendelse fra de kompetente myndigheder; 

 
22. mener, at de mindstestandarder for opdræt og pasning, der er nævnt i bilag II, skal gøres 

obligatoriske; 
 
23. mener i lyset af, at der fødes og aflives op til 9 millioner "overskuds"-dyr i EU hvert år, at 

en revision og forbedring af avlsprocedurerne er påkrævet; 
 
24. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 
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