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Europa-Parlamentets beslutning om udkast til Kommissionens forordning EF) nr.  … 
om fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets forordning og 
Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering 
og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) 
(C6-0000/2008)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. 
december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af 
direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og 
Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF 1, særlig 
artikel 13,

– der henviser til udkast til Kommissionens forordning EF) nr.  … om fastlæggelse af 
forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets forordning og Rådets forordning (EF) 
nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt 
begrænsninger for kemikalier (REACH) (C6-0000/2008),

– der henviser til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i ovennævnte 
forordning,

– der henviser til artikel 5a, stk. 3, litra b, i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 
om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der 
tillægges Kommissionen2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 81, stk. 4, litra b,

A. der henviser til, at udkast til Kommissionens forordning (EF) nr.  … om fastlæggelse af 
forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets forordning og Rådets forordning (EF) 
nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt 
begrænsninger for kemikalier (REACH) har til formål at

 flytte forsøgsmetoder, som på nuværende tidspunkt er placeret i bilag V til direktiv 
67/548/EØF, til en ny kommissionsforordning og

 indføje nye eller reviderede forsøgsmetoder, som ikke på nuværende tidspunkt findes i 
bilag V til direktiv 67/548/EØF, men skulle indføjes deri i henhold til den 30. 
tilpasning til den teknologiske udvikling,

med virkning fra den 1. juni 2008,

                                               
1 EUT L 396 af 30.124.2006, s. 1.
2 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Senest ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).
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B. der henviser til, at udkastet til kommissionsforordning også er af særlig interesse for 
anden sektorlovgivning, bl.a. på områderne kosmetiske midler1 og 
plantebeskyttelsesmidler2, eftersom disse retsakter refererer til forsøgsmetoder anvendt 
inden for kemikalielovgivningen,

C. der henviser til, at det samlede antal dyr, der 2005 anvendtes til forsøg og andre 
videnskabelige formål i EU's medlemsstater, udgjorde ca. 12 millioner3, hvoraf en 
væsentlig procentdel anvendes til forsøg omfattet af lovkrav,

D. der henviser til, at Fællesskabet og dets medlemsstater i henhold til protokollen om 
dyrebeskyttelse og dyrevelfærd, der knyttedes som bilag til Amsterdam-traktaten, ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af Fællesskabets politikker inden for landbrug, transport, 
det indre marked og forskning skal tage fuldt hensyn til dyrs velfærd, samtidig med at de 
respekterer medlemsstaternes love og administrative bestemmelser samt deres skikke, 
navnlig med hensyn til religiøse ritualer, kulturelle traditioner og regionale skikke, 

E. der henviser til Reach-forordningens bestemmelser om, at dyreforsøg bør undgås, og at 
forsøg med hvirveldyr i forbindelse med denne forordning derfor kun bør udføres som en 
sidste løsningsmulighed, og at navnlig oplysninger om toksicitet for mennesker så vidt 
muligt skal fremskaffes ved alternative metoder, der ikke omfatter forsøg med hvirveldyr, 
f.eks. in vitro-metoder eller modeller for kvantitative eller kvalitative struktur-aktivitets-
relationer, eller på grundlag af oplysninger om strukturelt beslægtede stoffer (gruppering 
eller analogislutning),

F. der henviser til bestemmelserne i 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 formål 4, ifølge hvilke 
forsøg må ikke udføres, hvis der på rimelig og praktisk måde kan benyttes en anden 
videnskabeligt tilfredsstillende metode, som ikke medfører anvendelse af dyr, for at opnå 
de tilstræbte resultater, ligesom der ved valget af forsøgsformer skal vælges sådanne, 
hvortil der anvendes så få dyr som muligt, hvortil der anvendes dyr med laveste 
neurofysiologiske følsomhed, samt former, som forårsager mindst smerte, lidelse, angst 
eller varigt men, og som giver størst sandsynlighed for tilfredsstillende resultater

G. der henviser til, at Det Europæiske Center for Validering af Alternative Metoder
(ECVAM) i 2006/20075 har valideret en række alternative metoder, som imidlertid ikke er 
taget med i udkastet til kommissionsforordning,

                                               
1 Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om 
kosmetiske midler, EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169.
2 Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, EFT L 230 af 
19.8.1991, s. 1
3 Femte rapport om de statistiske oplysninger om antallet af dyr anvendt til forsøg og andre videnskabelige 
formål i EU's medlemsstater, KOM(2007)675.
4 OJ L 358, 18.12.1986, s. 1
5 EpiDERM and EPISKIN (ECVAM/ESAC statement on 27 April 2007), Reduced Local Lymph Node Assay 
(ECVAM/ESAC statement on 27 April 2007), Bovine Corneal Opacity and Permeability (BCOP) and Isolated 
Chicken Eye (ICE) Tests (ECVAM/ESAC statement on 27 April 2007), Acute Toxicity for Fish 
(ECVAM/ESAC statement of 21 March 2006)
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H. der henviser til, at udkastet til kommissionsforordning desuden omfatter en 
dyreforsøgsmetode, som er forældet, ligesom det indeholder en alternativ metode for 
samme effektparameter,

I. der henviser til, at Kommissionen endnu ikke har reageret på denne kritik,

J. der henviser til, at Kommissionen begrunder udeladelsen af de validerede alternative 
forsøgsmetoder med, at de endnu ikke er blevet godkendt til formål, der er omfattet af 
lovkrav,

K. der henviser til, at Kommissionen for tre af de fem forsøgsmetoders vedkommende har 
overdraget opgaven med lovgivningsmæssig godkendelse til OECD,

L. der henviser til, at udviklingen og offentliggørelsen af en OECD-test-guideline (TG) 
normalt tager mindst tre år, eftersom de relevante institutionelle organer kun mødes en 
gang om året, ligesom en OECD-TG ikke altid implementeres på samme måde af alle 
OECD-medlemsstater,

M. der henviser til, at Kommissionen har oplyst, at den altid forsøger først at gå via OECD; 
der påpeger, at dette er i strid med EU-lovgivningen og ånden i kosmetikdirektivet, som 
giver EU-proceduren højeste prioritet,

N. der henviser til, at en sådan forhåndsprioritering af OECD's procedure for 
lovgivningsmæssig godkendelse ikke er acceptabel, eftersom den i bedste fald indebærer 
langvarige forsinkelser og i værste fald kan forhindre en alternativ metode i at blive taget i 
brug,

O. der påpeger, at der ikke synes at være tilstrækkelige regler for en effektiv forudgående 
analyse af lovgivningsmæssig relevans, inden ECVAM går i gang med den 
videnskabelige validering af en alternativ forsøgsmetode,

P. der henviser til, at de grundlæggende begrebet "validering" og "lovgivningsmæssig 
godkendelse" ikke bruges på samme måde på nationalt, europæisk og internationalt plan,
og EU-lovgivningen giver ingen definition af "validering" (eller kriterier for dem, der 
validerer) eller "lovgivningsmæssig godkendelse"1,

Q. der henviser til, at Kommissionen i sin meddelelse SEK(91)1794 kun giver ECVAM et 
temmelig svagt mandat til at validere alternative metoder, selv om det output, ECVAM 
har leveret i de seneste år, har været stærkt værdsat,

R. der påpeger, at validering også udføres af andre nationale og internationale organer, og at 
der derfor er behov for en vurdering og præcisering af behovet for en formel validering og 
for, hvilken type af validering/vurdering, der er den rigtige for hver sektor/hvert formål2,

S. der påpeger, at det ikke forekommer hensigtsmæssigt, at en forsøgsmetode skal gennemgå 
                                               
1 European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing, First Annual Progress Report, December
2006. page 19, http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/conf_2006.htm
2 European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing, First Annual Progress Report, December 
2006. page 19, http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/conf_2006.htm



RE\716819DA.doc 5/5 PE404.645v01-00

DA

en intern procedure for lovgivningsmæssig godkendelse i Det Europæiske 
Kemikaliekontor (ECB) efter at være blevet valideret af ECVAM og forud for 
iværksættelsen af proceduren for en eventuel optagelse af metoden i lovgivningen,

T. der finder, at beslutninger med potentielt vidtrækkende konsekvenser inden for denne 
procedure, såsom beslutninger om at stille spørgsmålstegn ved ECVAM's videnskabelige 
validering eller overlade valideringen og den lovgivningsmæssige godkendelse til OECD, 
bør træffes på enkeltsagsbasis og under gennemsigtige og kontrollerbare forhold på 
politisk plan,

U. der finder det uacceptabelt, at en rettidig optagelse af ECVAM's nye, validerede 
alternative forsøgsmetoder i Kommissionens forslag stadig ikke er mulig på grund af de 
forsinkelser, der skyldes de uigennemsigtige, langsomme, omstændelige og delvis 
uhensigtsmæssige procedurer, der er forbundet med lovgivningsmæssig godkendelse af 
alternativer til dyreforsøg,

V. der henviser til, at de problemer, der er påvist inden for kemikalielovgivningen i relation 
til validering og lovgivningsmæssig godkendelse af alternative forsøgsmetoder, kan have 
en endnu større dimension, når man tager andre industrisektorer med i betragtning,

1. modsætter sig vedtagelsen af udkast til Kommissionens forordning EF) nr.  … om 
fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets forordning og Rådets 
forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og 
godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH),

2. mener, at udkastet til kommissionsforordning ikke er foreneligt med formålet med eller 
indholdet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. 
december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af 
direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og 
Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF;

3. opfordrer Kommissionen til at forelægge udvalget et ændret udkast til foranstaltningen 
eller forelægge et lovgivningsforslag på grundlag af traktaten;

4. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


	716819da.doc

