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Skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål  

Europaparlamentets resolution om rådets direktiv 86/609/EEG om skydd av djur som 
används för försök och andra vetenskapliga ändamål (2001/2259(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av rådets direktiv 86/609/EEG av den 24 november 1986 om tillnärmning 
av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skydd av djur som används för 
försök och andra vetenskapliga ändamål1, 

– med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt den 
ändring som gjordes i och med Fördraget om Europeiska unionen, i vilket ingår ett 
protokoll där Europeiska unionen och medlemsstaterna åläggs att vid utformningen av 
gemenskapens politik i fråga om jordbruk, transport, inre marknad och forskning i full 
utsträckning ta hänsyn till djurens behov av välbefinnande, 

– med beaktande av Europarådets konvention (ETS nr 123) av den 18 mars 1986 om skydd 
av ryggradsdjur som används för försöks- och annat vetenskapligt ändamål, vilken 
gemenskapen biträtt, 

– med beaktande av rådets beslut 1999/575/EG av den 23 mars 1998 om att gemenskapen 
skall ingå den europeiska konventionen om skydd av ryggradsdjur som används för 
försöks- och annat vetenskapligt ändamål2, 

– med beaktande av sjätte miljöhandlingsprogrammet3 som syftar till att vidta positiva 
åtgärder för att utveckla ett enhetligt system där behovet av djurförsök nedbringas till 
minsta möjliga och alternativa testmetoder utvecklas, 

– med beaktande av artikel 163 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 
(A5-0387/2002), och av följande skäl: 

A. Fördragsbrottsförfarande inleddes 2000 mot Österrike för att landet inte fullständigt 
införlivat direktivet med sin nationella lagstiftning. 

 
B. Belgien fälldes inför domstolen 1998 för att landet inte fullständigt införlivat direktivet 

med sin nationella lagstiftning – framför allt för att landet inte i tillräcklig utsträckning 
erkände uppgifter från experiment i andra medlemsstater. Ett motiverat yttrande 
tillställdes Belgien 2001 för att landet tillät att herrelösa katter och hundar i stor skala 
användes för forskningsändamål. 

 
                                                 
1 EGT L 358, 18.12.1986, s. 1. 
2 EGT L 222, 24.8.1999, s. 29. 
3  EGT L 242, 10.9.2002, s. 1. 



C. Frankrike tillställdes ett motiverat yttrande för att landet inte korrekt genomfört artiklarna 
4, 7.3, 12.2, 18.1, 18.3 och 22.1. 

 
D. Irland fälldes inför domstolen 2001 för att landet inte genomfört direktivet – framför allt 

inte artiklarna 2 d), 11 och 12 – och landet tillställdes likaså en formell underrättelse för 
att det haft en alltför inskränkt definition av begreppet ”försök”. 

 
E. Kommissionen har vidtagit åtgärder mot Luxemburg för att landet inte adekvat införlivat 

direktivet med sin nationella lagstiftning. 
 
F. Nederländerna anmäldes för Europeiska domstolen den 18 maj 2001. 
 
G. Mot Portugal inleddes formella rättegångsförfaranden för att landet inte genomfört 

direktivet korrekt – framför allt inte i fråga om användningen av herrelösa katter och 
hundar för forskningsändamål. 

 
H. Spanien tillställdes ett motiverat yttrande för att landet inte korrekt genomfört direktivet i 

Andalusien. 
 
I. Förfarandena mot Förenade kungariket avslutades i augusti 1998 när lagen om 

vetenskapliga förfaranden som berör djur ändrades. 
 
J. Det finns tecken som tyder på att forskningsanläggningarna, vid åtminstone ett tillfälle i 

Förenade kungariket, fått tillstånd till avsevärt mindre omfattande och smärtsamma 
djurförsök än till dem som i själva verket genomförts. 

 
K. Det finns tecken som tyder på att forskarna, i åtminstone ett fall i Förenade kungariket, 

använder flera försöksdjur än vad de fått tillstånd till, dock utan att anmäla detta. 
 
L. Enligt vad som belagts i åtminstone ett fall i Förenade kungariket lämnas djuren långa 

tider utan tillsyn – också i de fall när de håller på att återhämta sig efter plågsamma 
djurförsök – och det förekommer också att de får klara sig utan foder och/eller vatten. 

 
M. Direktiv 86/609/EEG har inte genomförts på ett tillfredsställande sätt i alla medlemsstater 

och i bästa fall har det gått trögt med att uppfylla kraven och nå de långsiktiga målen. 
 
N. Fem medlemsstater (Irland, Italien, Luxemburg, Portugal och Österrike) har ännu inte 

ratificerat konventionen eller biträtt den. 
 
O. Insamlandet och sammanställandet av statistik om användningen av djur för 

försöksändamål är fortfarande ett problem. 
 
P. De statistiska uppgifterna som krävs ger inte tillräckligt ingående upplysningar för att 

genomförandet av artikel 7 i direktivet skulle kunna övervakas. 
 
Q. Medlemsstaterna tillämpar fortfarande olika normer för tillstånd till samt övervakning och 

översyn av försöksprojekt och ofta saknas ett formellt system för kritisk etisk översyn. 
 
R. Övervakningen är olika effektiv i olika medlemsstater. 
 



S. Forskningsanstalterna har i synnerligen olika grad gått in för att ersätta djurförsöken, 
minska antalet djurförsök och vidareutveckla dem. 

 
T. Övervakningen av att kravet på att onödig dubblering av försök skall undvikas fungerar 

inte tillräckligt bra i praktiken. 
 
U. Trots de framsteg som Europacentrum för validering av alternativa metoder (Ecvam) gjort 

i sitt arbete har utvecklingen och tillämpningen av alternativa metoder i medlemsstaterna 
inte uppmuntrats tillräckligt. 

 
V. Nya rön om försöksdjurens fysiska, beteendebetingade och psykologiska behov gör det 

akut påkallat med bättre skötsel och vård av dem och följaktligen också med bättre 
normer i bilaga II i direktiv 86/609/EEG. 

 
W. Vetenskapens och teknikens utveckling har fört med sig nya användningsområden för 

djur och därför är det akut påkallat med en revision av direktiv 86/609/EEG. 
 
X. Direktivet omfattar inte alla djur som används för vetenskapliga ändamål, framför allt inte 

det synnerligen stora antalet djur som används för den grundläggande forskningens 
behov. 

 
Y. 1986 kände man inte fullständigt till på hur många olika sätt genetisk manipulation kunde 

användas, men statistiken visar att antalet försöksdjur som används vid 
genmanipulationsexperiment kraftigt ökat och detta antal förutsägs öka år för år. 

 
Z. Xenotransplantationsforskningen (transplantationer från djur till människa) har kraftigt 

ökat och dessa transplantationer är en teknik som ger upphov till frågor om djurens 
ställning. 

 
AA. Det är en källa till stor oro att primater av andra arter än människan fortfarande används 

som försöksdjur och för andra ändamål inom vetenskapen. Erinras bör att det redan i 
rådets beslut 1999/575/EG slagits fast att användningen av sådana primater/djur måste 
inskränkas. 

 
BB. Många forskningsanläggningar har inte tillräckligt bra teknik för att djurens smärta, 

lidande och ångest skall kunna identifieras. 
 
CC. I sin gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 

om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG av den 11 juni 2002 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter1 anser Europaparlamentet att 
djurförsök vid utveckling av kosmetika absolut skall förbjudas. 

 
DD. Förenade kungarikets lag om en handledning för vetenskapliga rutiner vid ingrepp på djur 

av 1986 föreskriver att ett ingrepp skall anses som svårt ”om det kan förväntas att ens ett 
enda av försöksdjuren därvid kommer att röna kännbar påverkan”. 

 
EE. Det föreligger ingen skyldighet att ta hänsyn till djurens beteendebetingade behov. 
 
                                                 
1  P5_TA(2002)0292. 



FF. Miniminormerna för inhysning och skötsel är fortfarande inte obligatoriska. 
 
1. Europaparlamentet kräver att kommissionen vid sin översyn av lagstiftningen om 

djurförsök skall ta hänsyn till Europarådets rekommendationer och på bästa möjliga sätt 
tillgodose försöksdjurens fysiologiska och beteendebetingade behov. 

 
2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullgöra sina åtaganden i enlighet med 

ändringsprotokollet till den europeiska konventionen1 och att före utgången av 2003 
framlägga ett förslag om ändring av stadgandena i direktiv 86/609/EEG och därvid låta 
nedanstående ändringar och föreskrifter ingå. 

 
3. Europaparlamentet anser att direktivets räckvidd bör utvidgas så det kommer att 

motsvara räckvidden för Europarådets konvention som också omfattar djur som används 
vid utbildning och yrkesutbildning. 

 
4. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör förständigas att införa rutiner för etisk 

prövning såsom ett led i tillståndssystemet för godkännande av djurförsök. 
 
5. Europaparlamentet anser att djurförsök är kontroversiella och ger upphov till etiska 

problem och frågan om när sådana försök skall anses lämpliga bör ägnas vederbörlig 
uppmärksamhet. 

 
6. Europaparlamentet anser att djurförsök inte bör tillåtas för vissa etiskt oacceptabla 

ändamål. Bland dem bör ingå: 
 

- utveckling och utprovning av vapen, också kemiska substanser, på djur, 
- utveckling och utprovning av kosmetika, också ingredienser i kosmetika, 
- användning av primater som fångats i vilt tillstånd. 

 
7. Europaparlamentet anser att tillstånd till djurförsök skall förutsätta att ansökaren klart kan 

styrka och motivera ändamålet med försöket utgående från kriteriet om att försöken skall 
vara till nytta för djur eller människor. Tillstånd får dessutom ges bara om ansökaren kan 
styrka att de önskade resultaten kan åstadkommas endast om det används levande djur 
och att det inte finns några alternativa testmetoder. Innan tillstånd beviljas skall det göras 
en etisk värdering och en bedömning utgående från djurens välbefinnande, vid vilka det 
skall fastställas gränser för hur stor belastning djuren får utsättas för. Även om det kan 
styrkas att några försök kan vara till nytta för djur eller människor bör försöken inte 
tillåtas om belastning av försöksdjuren överskrider den maximala belastningsgränsen. 

 
8. Europaparlamentet anser att försök på djur som enligt bilaga 1 till Cites och bilaga C. I , i 

förordning (EEG) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande i gemenskapen 
av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och 
växter2, är utrotningshotade bör vara förbjudna. 

 
9. Europaparlamentet anser att användningen av primater av annat slag än människan för 

forsknings- och utprovningsändamål bör utvärderas kritiskt, utgående från vetenskapliga 
rön, varvid syftet bör vara att denna användning skall minska och slutligen upphöra. 

                                                 
1 Jfr KOM(2001) 704 och P5_TA(2002)0340. 
2  EGT L 384, 31.12.1982, s. 1. 



 
10. Europaparlamentet anser att definitionen på begreppet ”djur” skall utvidgas till att omfatta 

åtta- och tioarmade bläckfiskar (cephalopoder och dekapoder). 
 
11. Europaparlamentet vill att det upprättas en central databas med upplysningar om alla 

pågående och avslutade djurförsök, för att det skall kunna garanteras att upprepningar av 
försöken inte kommer i fråga. Databasen skall också innehålla upplysningar om 
djurförsök utan några direkt användbara resultat så att inte bara offentliggjorda 
undersökningar registreras i den. Slutligen skall databasen också innehålla upplysningar 
om alternativa testmetoder som kan ersätta eller minska användningen av försöksdjur. 

 
12. Europaparlamentet anser att de uppgifter som enligt direktiv 86/609/EEG skall samlas in 

bör vara mera ingående och också omfatta antalet transgena djur samt beakta hur mycket 
smärta djuren utsatts för. 

 
13. Europaparlamentet anser att det bör införas krav på att de uppgifter som samlats in i 

medlemsstaterna skall framläggas i enhetlig form och uppgifterna bör framläggas årligen 
och inte vart tredje år. 

 
14. Europaparlamentet anser att artikel 22 i direktiv 86/609/EEG måste genomföras bättre så 

att inga djurförsök upprepas i onödan samt att det inte heller skall finnas några juridiska 
krav på att djurförsök som redan utförts skall behöva upprepas för att någon produkt skall 
kunna saluföras i något visst land. 

 
15. Europaparlamentet anser att transgena djur måste tas med i direktivet, varjämte de skall 

vara fullständigt bokförda och spårbara så länge de lever. 
 
16. Europaparlamentet anser att transgena djur och sådana djur som föds med svåra 

missbildningar som ett resultat av tidigare försök och därför tillfälligt eller fortgående 
lider av smärta eller obehag så snabbt som möjligt måste avlivas humant. 

 
17. Europaparlamentet anser att villkoren för tillståndsbeviljande bör skärpas i jämförelse 

med direktiv 86/609/EEG – i tillståndsansökningarna skall det ingå en kostnads-
nyttoanalys och ett omnämnande av hur mycket smärta djurförsöken kommer att vålla. 

 
18. Europaparlamentet anser att det bör inrättas en central inspektionsmyndighet för EU med 

uppgift att vägleda medlemsstaternas inspektörer som har behörighet att utan förvarning 
besöka anläggningar där djurförsök utförs – antingen dessa anläggningar är privat- eller 
offentligägda – samt dra in tillståndet i samtliga fall där tillståndsvillkoren inte följs. 

 
19. Europaparlamentet anser att det bör införas en obligatorisk EU-omfattande kurs för 

personer som utför djurförsök samt för dem som ansvarar för skötseln av försöksdjuren, 
Kursen skall också ge garantier för att forskarna och djurskötarna vid behov ser till att 
försöksdjuren tränas och socialiseras så att de blir bekanta med andra djur, människor och 
den aktuella försöksprocessen. 

 
20. Europaparlamentet anser att endast behöriga tekniker bör ha rätt att sköta försöksdjur 

samt att det måste finnas ett visst minimiantal personal per försöksdjur – framför allt i 
sådana fall när ett djur är i färd med att återhämta sig efter försök och/eller efter att ha 
varit bedövat. 



 
21. Europaparlamentet anser att smärtstillande medel eller andra lämpliga metoder för 

hantering av smärta bör användas för att djuren inte skall behöva lida av måttliga eller ens 
lindriga smärtor och inte heller känna svåra smärtor, ångest och lidanden, med undantag 
för testning av nya smärtstillande medel som innebär avsevärda medicinska framsteg i 
fråga om säkerhet, kvalitet och verkning efter att ansökanden har lagt fram bevis för att 
denna testning är absolut nödvändig för skyddet av människors hälsa och att inga 
alternativ är tillgängliga, samt under förbehåll för att de behöriga myndigheterna i förväg 
gett sitt tillstånd. 

 
22. Europaparlamentet anser att de minimikrav för inhysande och vård av djur som ingår i 

bilaga II måste göras obligatoriska. 
 
23. Europaparlamentet anser att rutinerna för uppfödning av djur måste ses över och 

förbättras, med tanke på att uppemot 9 miljoner ”överskottsdjur” varje år föds och avlivas 
i EU. 

 
24. Europaparlamentet uppdrar åt sin talman att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 
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