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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 20. desember 2013 

om retting av vedlegg II til gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU om fastsettelse av et felles format 

for framlegging av opplysninger i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU om 

vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål 

[meddelt under nummer K(2013) 9220] 

(2014/11/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/63/EU av 22. september 2010 om vern av dyr som brukes 

til vitenskapelige formål(1), særlig artikkel 54 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) En kontroll har avdekket feil i vedlegg II til Kommi-

sjonens gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU(2). 

Flytskjemaet i vedlegget angir feilaktig at kategoriene 

«Lovgivningsmessige krav til giftighetstester og andre 

sikkerhetsmessige tester» og «Lovgivningsmessige 

krav» gjelder bare for «Giftighetstester og andre sik-

kerhetstester, herunder farmakologi», og ikke for alle 

andre underkategorier av «Regelverksbasert bruk og 

rutineproduksjon etter type». For at dette skal bli 

klarere, bør flytskjemaets utforming endres. For å 

understreke dette ytterligere bør tittelen på kategorien 

«Lovgivningsmessige krav til giftighetstester og andre 

sikkerhetstester» endres til «Tester i henhold til lov». 

Det bør foretas andre, mindre endringer av flytskjemaets 

utforming for å skape større klarhet. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 10 av 15.1.2014, s. 18, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 150/2015 av  

11. juni 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 44. 

(1) EUT L 276 av 20.10.2010, s. 33. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU av 

14. november 2012 om fastsettelse av et felles format for fram-

legging av opplysninger i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2010/63/EU om vern av dyr som brukes til 

vitenskapelige formål (EUT L 320 av 17.11.2012, s. 33). 

2) Endringene i flytskjemaet bør avspeiles i annen del av 

vedlegg II til gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU, 

som inneholder utførlige anvisninger. 

3) Gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU bør derfor 

rettes i samsvar med dette. 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 56 nr. 1 i 

direktiv 2010/63/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU 

erstattes med vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 20. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

2020/EØS/18/26 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG II 

DEL A 

FLYTSKJEMA FOR KATEGORIER AV STATISTISKE OPPLYSNINGER I HENHOLD TIL ARTIKKEL 

54 NR. 2  
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Type dyr 

 

 

Husmus (Mus musculus)     

Brunrotte (Rattus norvegicus) 

Marsvin (Cavia porcellus) 

Syrisk hamster (Mesocricetus auratus) 

Kinesisk hamster (Cricetulus griseus) 

Mongolsk ørkenrotte (Meriones unguiculatus) 

Andre gnagere (andre Rodentia) 

Kanin (Oryctolagus cuniculus) 

Katt (Felis catus) 

Hund (Canis familiaris) 

Frett (Mustela putorius furo) 

Andre rovdyr (andre Carnivora) 

Dyr av hestefamilien (Equidea) 

Svin (sus scrofa domesticus) 

Geit (Capra aegagrus hircus) 

Sau (Ovis aries) 

Storfe (Bos primigenius) 

Halvape (Prosimia) 

Silkeape og tamarin (f.eks. Callithrix jacchus) 

Krabbemakak (Macaca fascicularis) 

Rhesusape (Macaca mulatta) 

Grønn marekatt (vanligvis enten pygerythrus eller sabaeus) 

Bavian (Papio spp.) 

 

Ekornape (f.eks. Saimiri sciureus) 

Andre arter av primater (bortsett fra mennesker) (andre arter av Ceboidea og 

Cercopithecoidea) 

Menneskeaper (Hominoidea) 

Andre pattedyr (andre Mammalia) 

Tamhøns (Gallus gallus domesticus) 

Andre fugler (andre Aves) 

Krypdyr (Reptilia) 

Frosk (Rana temporaria og Rana pipiens) 

Klofrosk (Xenopus laevis og Xenopus tropicalis) 

Andre amfibier (andre Amphibia) 

Sebrafisk (Danio rerio) 

Andre fisker (andre Pisces) 

Blekksprut (Cephalopoda) 

    

 
Ombruk 

 
Ombruk 

     

 
 

JA 
      Primater (bortsett fra 

mennesker)? 

      
NEI 

  
 

   

               

   

 

 

      

Primater (bortsett fra mennesker) – kilde 

Dyr født hos en registrert oppdretter i EU 

Dyr født i resten av Europa 

Dyr født i Asia Fødested 

Dyr født i Amerika Dyr født i EU hos en registrert oppdretter 

Dyr født i Afrika Dyr født i EU, men ikke hos en registrert oppdretter 

Dyr født andre steder Dyr født i resten av Europa 

 Dyr født i resten av verden 
   

 

Primater (bortsett fra mennesker) – generasjon 

 

 

F0 

F1 

F2 eller høyere 

Selvoppholdende koloni 

 
 

  

 

Genetisk status 

 

Ikke genmodifisert 

Genmodifisert uten skadelig fenotype 

Genmodifisert med skadelig fenotype 

 

Utvikling av en ny genmodifisert linje 

Dyr som brukes til å utvikle en ny genmodifisert linje / stamme 

 

Alvorlighetsgrad 

Med dødelig utgang 

Lav grad(høyst) 

Moderat grad 

Høy grad 

 

Formål 

Grunnforskning 
    

Translasjonsforskning og anvendt forskning  
   

Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon  
 

 

Vern av det naturlige miljø av hensyn til menneskers og dyrs helse eller velferd SLUTT 

 

Artsbevaring SLUTT 

Høyere utdanning eller opplæring med sikte på tilegning, opprettholdelse eller 

forbedring av yrkeskompetanse 
SLUTT 

Rettsmedisinske undersøkelser SLUTT 

Bevaring av kolonier av etablerte genmodifiserte dyr som ikke brukes i andre 

forsøk 
SLUTT 

  



Nr. 18/494 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.3.2020 

 

  Grunnforskningsstudier     Kvalitetskontroll (herunder testing av sikkerheten til og 

virkningen av partier) 

  

    

Onkologi Testing av partiers sikkerhet 

Hjerte- og karsystemet, blodet og lymfesystemet Tester for å kartlegge pyrogen virkning 

Nervesystemet Styrkebestemmelse av partier 

Åndedrettsorganene Andre kvalitetskontroller 

Mage- og tarmsystemet, herunder leveren   

Muskel- og skjelettsystemet  

Immunsystemet  

Det urogenitale system / forplantningssystemet  

Sanseorganer (hud, øyne og ører)  

Det endokrine system / stoffskifte   Tester for giftighet og andre sikkerhetstester etter type 

 

Multisystemiske  Metoder for testing av akutt giftighet (enkeltdose) (herunder grense-

test)    

Etologi / dyreatferd / dyrebiologi Hudirritasjon/-korrosjon 

Annet Hudsensibilisering 
 

SLUTT Øyeirritasjon/-korrosjon 

 Giftighet ved gjentatt dosering 

   

 Kreftframkallende egenskaper   

 Genotoksisitet 

  Translasjonsforskning og anvendt forskning Reproduksjonstoksisitet 

  

Kreft hos mennesker Utviklingstoksisitet 

Infeksjonssykdommer hos mennesker Nevrotoksisitet 

Hjerte- og karsykdommer hos mennesker Kinetikk (farmakokinetikk, toksikokinetikk, nedbryting av 

restmengder) 

Nervøse og psykiske lidelser hos mennesker Farmakodynamikk (herunder sikkerhetsfarmakologi) 

Lidelser i åndedrettsorganene hos mennesker Fototoksisitet 

Lidelser i mage- og tarmsystemet (herunder leveren) hos mennesker Økotoksisitet 

  

Lidelser i muskel- og skjelettsystemet hos mennesker Trygghetstester på næringsmiddel- og fôrområdet 

Forstyrrelser i immunsystemet hos mennesker Sikkerhet for måldyr 

Lidelser i urogenital- / forplantningssystemet hos mennesker Annet 

Lidelser i sanseorganene (hud, øyne og ører) hos mennesker  

Lidelser i det endokrine system / stoffskiftet hos mennesker  

Andre lidelser hos mennesker  

Dyresykdommer og -lidelser  

Dyrevelferd Økotoksisitet 

  

Diagnostisering av sykdommer Akutt giftighet 

Plantesykdommer Kronisk giftighet 

Ikke-regelverksbasert toksikologi og økotoksikologi Reproduksjonstoksisitet 
 

SLUTT Virkning på hormonsystemet 

 Bioakkumulering 

 Annet 

  Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon etter type  

  

Kvalitetskontroll (herunder testing av sikkerheten til og virkningen av partier)  

  

Andre tester for å kartlegge virkning og toleranse  

Tester for giftighet og andre sikkerhetstester, herunder farmakologi  

  

Rutineproduksjon Giftighet ved gjentatt dosering 

    

 < og 28 dager 

 29-90 dager 

Testing i henhold til lov > 90 dager 

Lovgivning om legemidler for mennesker  

Lovgivning om veterinærpreparater og restmengder av disse  

Lovgivning om medisinsk utstyr  

Lovgivning om industrikjemikalier Metoder for testing av akutt og subakutt giftighet 

  

Lovgivning om plantevernmidler LD50, LC50 

Lovgivning om biocider Andre metoder som medfører død 

Lovgivning om næringsmidler, herunder om materialer beregnet på å komme i 

kontakt med næringsmidler 

Metoder som ikke medfører død 

Lovgivning om fôr, herunder lovgivning om sikkerheten for måldyr, 

arbeidstakere og miljø 

 

Lovgivning om kosmetikk  

Annet  

  

  

Lovgivningsmessige krav  

Lovgivning som oppfyller EU-krav Bruk av dyr til regulert produksjon etter produkttype 

  

Lovgivning som bare oppfyller nasjonale krav (i EU) Blodprodukter 

Lovgivning som bare oppfyller krav i tredjestater Monoklonale antistoffer 
 

Annet SLUTT 
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DEL B 

UTFØRLIGE ANVISNINGER FOR FRAMLEGGING AV STATISTISKE OPPLYSNINGER OM BRUK AV 

DYR TIL VITENSKAPELIGE FORMÅL I HENHOLD TIL ARTIKKEL 54 NR. 2 

FORMAT FOR FRAMLEGGING AV OPPLYSNINGER SOM NEVNT I ARTIKKEL 54 NR. 2 I DIREKTIV 

2010/63/EU 

1  Opplysningene skal legges inn hver gang et dyr blir brukt. 

2.  Når opplysninger om et dyr legges inn, kan det bare velges ett alternativ innenfor en kategori. 

3.  Dyr som avlives for organene og vevet, og kontrolldyr, tas ikke med i de statistiske opplysningene, med mindre 

avlivingen skjer i henhold til en prosjektgodkjenning der det benyttes en metode som ikke er oppført i vedlegg IV, eller når 

dyret har gjennomgått et inngrep før avlivingen der terskelen for minst mulig smerte, lidelse, angst og varige men er 

overskredet. 

4.  Overskytende dyr som avlives, tas ikke med i de statistiske opplysningene, bortsett fra genmodifiserte dyr med 

tilsiktet og påvist skadelig fenotype. 

5.  Larveformer av dyr skal tas med fra de blir i stand til å innta føde selv. 

6.  Fostre og embryoer av pattedyr skal ikke tas med. Bare dyr som er født, herunder ved keisersnitt, og som er i live, 

skal tas med. 

7.  Når klassifiseringen «Høy grad» overskrides, med eller uten godkjenning på forhånd, skal disse dyrene og bruken av 

dem innrapporteres som vanlig, som all annen bruk, og i kategorien «Høy grad». I avsnittet for merknader fra 

medlemsstaten skal det opplyses om arter, antall dyr, hvorvidt det er gitt unntak på forhånd, nærmere opplysninger om 

bruken og grunnene til at klassifiseringen «høy» ble overskredet. 

8.  Opplysningene skal gis for det år forsøket avsluttes. For studier som går over to kalenderår, kan det redegjøres for 

samtlige dyr det år det siste forsøket avsluttes dersom dette unntaket fra årlig rapportering er godkjent av vedkommende 

myndighet. For studier som går over mer enn to kalenderår, skal dyrene innrapporteres det år de avlives eller dør. 

9.  Dersom kategorien «Annet» benyttes, skal det gis nærmere opplysninger i avsnittet for merknader. 

A.  GENMODIFISERTE DYR 

1.  Med henblikk på rapportering av statistiske opplysninger omfatter «genmodifiserte dyr» genmodifiserte 

(transgene, «knockout» og med andre former for genmodifisering) dyr og mutanter som forekommer naturlig eller er 

induserte mutanter. 

2.  Genmodifiserte dyr innrapporteres enten: 

a) når de brukes til å utvikle en ny linje, 

b) når de brukes til å bevare en etablert linje med en tilsiktet og påvist skadelig fenotype, eller 

c) når de brukes i andre (vitenskapelige) forsøk (dvs. ikke til å utvikle eller bevare en linje). 

3.  Alle dyr som er genmodifisert, skal innrapporteres når det utvikles en ny linje. I tillegg skal dyr som brukes til 

superovulasjon, vasektomi og embryoimplantering, også innrapporteres (uavhengig av om de selv er genmodifisert eller 

ikke). Genetisk normale dyr (avkom av villtype) som er et resultat av utvikling av en ny genmodifisert linje, skal ikke 

innrapporteres. 

4.  I kategorien «Formål» skal dyr som brukes til utvikling av en ny, genmodifisert linje, innrapporteres under 

«Grunnforskning» eller «Translasjonsforskning og anvendt forskning» i den kategori som linjen utvikles for. 

5. En ny stamme eller linje genmodifiserte dyr anses som «etablert» når genmodifiseringen er stabil, noe som 

innebærer minst to generasjoner, og det er gjennomført en velferdsvurdering. 

6.  Velferdsvurderingen vil avgjøre om den nyutviklede linjen forventes å ha en tilsiktet skadelig fenotype, og om dette 

er tilfellet, skal dyrene fra det tidspunktet innrapporteres under kategorien «Bevaring av kolonier av etablerte 

genmodifiserte dyr som ikke brukes i andre forsøk» — eller eventuelt i de øvrige forsøk der de brukes. Dersom det fastslås 

i velferdsvurderingen at linjen ikke forventes å ha en skadelig fenotype, er oppdrett av den ikke en del av et forsøk og 

trenger dermed ikke å innrapporteres.  
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7. Kategorien «Bevaring av kolonier av etablerte genmodifiserte dyr som ikke brukes i andre forsøk» inneholder 

dyr som kreves for å kunne bevare kolonier av genmodifiserte dyr fra etablerte linjer med en tilsiktet skadelig fenotype og 

som har oppvist smerte, lidelse, angst eller varig mén som en følge av den skadelige genotypen. Det tiltenkte formålet med 

å bevare linjen registreres ikke. 

8. Alle genmodifiserte dyr som brukes i andre forsøk (ikke til utvikling eller bevaring av en genmodifisert linje) 

skal innrapporteres under sine respektive formål (på samme måte som ethvert dyr som ikke er genmodifisert). Disse 

dyrene kan framvise en skadelig fenotype eller ikke. 

9.  Genmodifiserte dyr som framviser en skadelig fenotype, og som avlives for organene og vevet, skal innrapporteres 

under de primære formål som organene/vevet er brukt til. 

B. DATAKATEGORIER 

Avsnittene nedenfor har samme rekkefølge som kategoriene og de tilhørende avsnittene i flytskjemaet. 

1. Type dyr 

i) Alle blekksprutarter skal innrapporteres i rubrikken for blekksprut fra det stadiet da dyret blir i stand til å innta 

føde selv, dvs. umiddelbart etter klekking for åttearmet og tiarmet blekksprut, og om lag sju dager etter klekking 

for tiarmede blekkspruter. 

ii) Fisk skal telles fra det stadiet da de blir i stand til å innta føde selv. Zebrafisk som holdes under optimale 

oppdrettsvilkår (om lag + 28 °C), skal telles fem dager etter befruktning. 

iii) Enkelte fiske- og blekksprutarter er små, og derfor kan tellingen foretas i form av et overslag. 

2. Ombruk 

i) Hver bruk av et dyr skal innrapporteres ved avslutningen av hvert forsøk. 

ii) I statistikken skal antallet dyr som ikke er brukt tidligere, bare presenteres i forbindelse med art og fødested. 

For dyr som er brukt om igjen, skal «fødested» derfor ikke registreres. 

iii) I alle etterfølgende kategorier vises antall ganger et dyr er brukt i forsøk. Det kan derfor ikke foretas krysshen-

visninger mellom disse tallene og det totale antall dyr som ikke er brukt tidligere. 

iv) Antallet dyr som er brukt om igjen, kan ikke utledes av opplysningene, ettersom visse dyr kan brukes om igjen 

flere ganger. 

v) Dyrets faktiske lidelser under forsøket skal innrapporteres. I noen tilfeller vil dyrets lidelse kunne påvirkes av tidligere 

bruk av dyret. Alvorlighetsgraden vil imidlertid ikke alltid øke ved etterfølgende bruk, og i noen tilfeller kan den til og 

med minske (tilvenning). Alvorlighetsgraden bør derfor ikke automatisk legges sammen med alvorlighetsgraden ved 

tidligere bruk. Dette skal alltid vurderes fra tilfelle til tilfelle. 

Ombruk i forhold til fortsatt bruk 

Med «forsøk» menes bruk av ett dyr til ett enkelt forsknings-, forsøks-, undervisnings- eller opplæringsformål. Én enkelt 

bruk regnes fra tidspunktet da den første teknikken brukes på dyret, og til datainnsamlingen er avsluttet, observasjoner er 

gjort eller opplæringen er fullført. Dette er vanligvis ett enkelt forsøk, én enkelt test eller én enkelt opplæring i en teknikk. 

Ett enkelt forsøk kan bestå av flere trinn (teknikker) som alle er nødvendige for å oppnå ett enkelt resultat, og som krever at 

det samme dyret brukes. 

Sluttbrukeren skal innrapportere hele forsøket, herunder eventuelle forberedelser (uansett hvor de har funnet sted), og ta 

hensyn til alvorlighetsgraden knyttet til forberedelsene. 

Eksempler på forberedelser er kirurgiske forsøk (for eksempel innføring av kanyle, implantasjon av telemetri, ovariektomi, 

kastrasjon, hypofysektomi, osv.) og forsøk som ikke er kirurgiske (for eksempel endring av fôret som gis, framkalling av 

diabetes, osv.). Det samme gjelder ved oppdrett av genmodifiserte dyr, dvs. at når dyret brukes i det planlagte forsøket skal 

sluttbrukeren innrapportere hele forsøket, og ta hensyn til alvorlighetsgraden som er knyttet til fenotypen. Avsnittet om 

genmodifiserte dyr inneholder flere opplysninger om dette. 

Dersom et forberedt dyr unntaksvis ikke brukes til et vitenskapelig formål, skal virksomheten som har forberedt dyret, 

innrapportere nærmere opplysninger om forberedelsen som et eget forsøk i statistikken, alt etter det planlagte formålet, 

forutsatt at forberedelsen av dyret har medført at terskelen for minst mulig smerte, lidelse, angst og varige men er 

overskredet. 
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3. Fødested 

Dyr født i EU hos en registrert oppdretter 

Dyr født i EU, men ikke hos en registrert oppdretter 

Dyr født i resten av Europa 

Dyr født i resten av verden 

i) Opprinnelsen er basert på fødestedet, dvs. «født i», og ikke stedet dyret er levert fra. 

ii) «Dyr født i EU hos en registrert oppdretter» omfatter dyr født hos en oppdretter som er godkjent og registrert i 

henhold til artikkel 20 i direktiv 2010/63/EU. 

iii) «Dyr født i EU, men ikke hos en registrert oppdretter» omfatter dyr som ikke er født hos en registrert oppdretter, 

for eksempel ville dyr, landbruksdyr (med mindre oppdretteren er godkjent og registrert), samt alle unntak som er 

gitt i henhold til artikkel 10 nr. 3 i direktiv 2010/63/EU. 

iv) «Dyr født i resten av Europa» og «Dyr født i resten av verden» omfatter alle dyr, uansett om de er oppdrettet i en 

registrert oppdrettsvirksomhet eller i en annen virksomhet samt dyr som er fanget i naturen. 

4. Primater (bortsett fra mennesker) – kilde 

Dyr født hos en registrert oppdretter i EU 

Dyr født i resten av Europa 

Dyr født i Asia 

Dyr født i Amerika 

Dyr født i Afrika 

Dyr født andre steder 

I forbindelse med denne rapporteringen skal: 

i) «Dyr født i resten av Europa» omfatte dyr født i Tyrkia, Russland og Israel, 

ii) «Dyr født i Asia» omfatte dyr født i Kina, 

iii) «Dyr født i Amerika» omfatte dyr født i Nord-, Sentral- og Sør-Amerika, 

iv) «Dyr født i Afrika» omfatte dyr født i Mauritius, 

v) «Dyr født andre steder» omfatte dyr født i Australasia. 

Når opplysningene sendes inn, skal vedkommende myndighet gis nærmere opplysninger om opprinnelsen til dyr som 

er registrert under «Dyr født andre steder». 

5. Primater (bortsett fra mennesker) – generasjon 

F0 

F1 

F2 eller høyere 

Selvoppholdende koloni 

i) Så lenge en koloni ikke er selvoppholdende, skal dyr som er født i denne kolonien, innrapporteres under F0, F1, F2 

eller høyere ut fra den generasjon i morslinjen de tilhører. 

ii) Så snart hele kolonien er selvoppholdende, skal alle dyr som er født i denne kolonien, innrapporteres under 

«Selvoppholdende koloni» uavhengig av den generasjon i morslinjen de tilhører. 

6. Genetisk status 

Ikke genmodifisert 

Genmodifisert uten skadelig fenotype 

Genmodifisert med skadelig fenotype 
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i) «Ikke genmodifisert» omfatter alle dyr som ikke er blitt genmodifisert, herunder genetisk normale foreldredyr som 

brukes til å utvikle en ny genmodifisert dyrelinje/-stamme. 

ii) «Genmodifisert uten skadelig fenotype» omfatter dyr som brukes til utvikling av en ny linje, og som er bærere av 

genmodifiseringen men uten å framvise en skadelig fenotype, og genmodifiserte dyr som brukes i andre forsøk 

(ikke til utvikling eller bevaring) men som ikke framviser en skadelig fenotype. 

iii) «Genmodifisert med skadelig fenotype» omfatter: 

a) dyr som brukes til utvikling av en ny linje, og som framviser en skadelig fenotype, 

b) dyr som brukes til bevaring av en etablert linje med en tilsiktet skadelig fenotype, og som framviser en 

skadelig fenotype, og 

c) genmodifiserte dyr som brukes i andre forsøk (ikke til utvikling eller bevaring), og som framviser en skadelig 

fenotype. 

7. Utvikling av en ny genmodifisert linje 

Dyr som brukes til å utvikle en ny genmodifisert linje / stamme 

Dyr som brukes til å utvikle en ny genmodifisert linje/stamme, omfatter dyr som brukes til å utvikle en ny genmodifisert 

linje/stamme, til forskjell fra andre dyr, som brukes til «grunnforskning» eller «translasjonsforskning og anvendt 

forskning». 

8. Alvorlighetsgrad 

i) Med dødelig utgang— Dyr som har gjennomgått et forsøk som utelukkende er utført under generell anestesi, og 

uten at dyret er kommet til bevissthet igjen, skal innrapporteres under kategorien «Med dødelig utgang». 

ii) Lav grad(høyst) — Dyr som har gjennomgått et forsøk som høyst har gitt dem kortvarig, lav grad av smerte, 

lidelse eller angst, samt et forsøk som ikke har medført vesentlig svekkelse av dyrets velvære eller allmenntilstand, 

skal innrapporteres under kategorien «Lav grad». NB: Dette skal også omfatte dyr som er brukt i et godkjent 

prosjekt der det i siste instans ikke er observert et nivå av smerte, lidelse, angst eller varig men tilsvarende det som 

oppleves når en nål innføres i samsvar med god veterinærpraksis, med unntak av dyr som kreves for å bevare 

kolonier av genmodifiserte dyr fra etablerte linjer med en tilsiktet skadelig fenotype og som ikke har framvist 

smerte, lidelse, angst eller varig men som en følge av den skadelige genotypen. 

iii) Moderat grad — Dyr som har gjennomgått et forsøk som har gitt dem kortvarig, moderat grad av smerte, lidelse 

eller angst, eller langvarig lav grad av smerte, lidelse eller angst, samt forsøk som har medført moderat svekkelse 

av dyrets velvære eller allmenntilstand, skal innrapporteres under kategorien «Moderat grad». 

iv) Høy grad — Dyr som har gjennomgått et forsøk som har gitt dem høy grad av smerte, lidelse eller angst, eller 

langvarig moderat grad av smerte, lidelse eller angst samt forsøk som har medført sterk svekkelse av dyrets 

velvære eller allmenntilstand, skal innrapporteres under kategorien «Høy grad». 

v) Dersom klassifiseringen «Høy grad» overskrides, med eller uten godkjenning på forhånd, skal disse dyrene og 

bruken av dem innrapporteres under kategorien «Høy grad». I avsnittet for merknader fra medlemsstaten skal det 

opplyses om arter, antall dyr, hvorvidt det er gitt unntak på forhånd, nærmere opplysninger om bruken og 

grunnene til at klassifiseringen «høy grad» ble overskredet. 

9. Formål 

Grunnforskning 

Translasjonsforskning og anvendt forskning 

Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon 

Vern av det naturlige miljø av hensyn til menneskers og dyrs helse eller velferd 

Artsbevaring 

Høyere utdanning eller opplæring med sikte på tilegning, opprettholdelse eller forbedring av yrkeskompetanse 

Rettsmedisinske undersøkelser 

Bevaring av kolonier av etablerte genmodifiserte dyr som ikke brukes i andre forsøk 
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i) Grunnforskning 

Grunnforskning omfatter grunnleggende studier, herunder fysiologi, studier som har som formål å gi kunnskap om 

normale og unormale strukturer, virkemåter og atferd hos levende organismer og i miljøet, herunder grunnleggende 

toksikologiske studier. Dette omfatter også undersøkelser og analyser med sikte mer på å få en bedre eller dypere 

forståelse av et emne, et fenomen eller en naturlov enn på en bestemt praktisk anvendelse av resultatene. 

Dyr som brukes til å utvikle en ny genmodifisert dyrelinje (herunder krysning av to linjer) beregnet på bruk i 

grunnforskning (for eksempel utviklingsbiologi og immunologi), skal registreres i samsvar med det formål de 

utvikles for. De skal også innrapporteres under «Utvikling av en ny genetisk linje — Dyr som brukes til å utvikle 

en ny genmodifisert linje/stamme». 

Alle dyr som er bærere av genmodifiseringen, skal innrapporteres når det utvikles en ny linje. Også dyr som 

brukes ved utviklingen, for eksempel til superovulasjon, vasektomi og embryoimplantasjon, skal innrapporteres 

her. Avkom som ikke er genmodifisert (villtype) skal ikke innrapporteres. 

En ny stamme eller linje genmodifiserte dyr anses som «etablert» når genmodifiseringen er stabil, noe som 

innebærer minst to generasjoner, og det er gjennomført en velferdsvurdering. 

ii) Translasjonsforskning og anvendt forskning 

Translasjonsforskning og anvendt forskning omfatter dyr som brukes til de formål som er omhandlet i artikkel 5 

bokstav b) og c), med unntak av regelverksbasert bruk av dyr. 

Dette omfatter også forskningsorientert toksikologi og undersøkelser med sikte på utarbeiding av en regelverksbasert 

søknad og utvikling av metoder. Det omfatter ikke studier som kreves i forbindelse med regelverksbaserte søknader. 

Dyr som brukes til å utvikle en ny genmodifisert dyrelinje (herunder krysning av to linjer) beregnet på bruk i 

translasjonsforskning eller anvendt forskning (for eksempel kreftforskning og utvikling av vaksiner), skal registreres 

i samsvar med det formål de utvikles for. De skal også innrapporteres under «Utvikling av en ny genetisk linje — Dyr 

som brukes til å utvikle en ny genmodifisert linje/stamme». 

Alle dyr som er bærere av genmodifiseringen, skal innrapporteres når det utvikles en ny linje. Også dyr som brukes 

ved utviklingen, for eksempel til superovulasjon, vasektomi og embryoimplantasjon, skal innrapporteres her. Avkom 

som ikke er genmodifisert (villtype) skal ikke innrapporteres. 

En ny stamme eller linje genmodifiserte dyr anses som «etablert» når genmodifiseringen er stabil, noe som innebærer 

minst to generasjoner, og det er gjennomført en velferdsvurdering. 

iii) Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon etter type 

Bruk av dyr i forsøk som gjennomføres for å oppfylle lovfestede krav til produksjon av produkter/stoffer og til å 

bringe slike produkter/stoffer i omsetning og opprettholde dem på markedet, herunder sikkerhets- og risikovurde-

ringer av næringsmidler og fôr. Dette omfatter tester utført på produkter/stoffer som skal være gjenstand for en 

regelverksbasert søknad, men som det i siste instans ikke inngis en regelverksbasert søknad om (dvs. tester utført på 

produkter/stoffer som ikke når siste trinn i utviklingsprosessen). 

Dette omfatter også dyr som brukes i forbindelse med produksjonen av produkter dersom produksjonsprosessen 

krever regelverksbasert godkjenning (for eksempel skal dyr som brukes i produksjonen av serumbaserte legemidler, 

tas med i denne kategorien). 

Tester for å kartlegge virkning under utviklingen av nye legemidler omfattes ikke, og skal innrapporteres under 

kategorien «Translasjonsforskning og anvendt forskning». 

iv) Vern av det naturlige miljø av hensyn til menneskers og dyrs helse eller velferd 

Dette omfatter studier med sikte på å undersøke og forstå fenomener som miljøforurensning og tap av biologisk 

mangfold samt epidemiologiske studier av ville dyr. 

Det omfatter ikke regelverksbasert bruk av dyr for økotoksikologiske formål. 

v) Høyere utdanning eller opplæring med sikte på tilegning, opprettholdelse eller forbedring av yrkeskompetanse 
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Dette omfatter opplæring med sikte på tilegning og opprettholdelse av praktisk kompetanse i teknikker som fastsatt i 

artikkel 23 nr. 2. 

vi) Bevaring av kolonier av etablerte genmodifiserte dyr som ikke brukes i andre forsøk 

Dette omfatter antallet dyr som er nødvendig for å bevare kolonier av genmodifiserte dyr fra etablerte linjer med en 

tilsiktet skadelig fenotype, og som har framvist smerte, lidelse, angst eller varige men som følge av den skadelige 

genotypen. Det tiltenkte formålet med å oppdrette linjen registreres ikke. 

Dette omfatter ikke dyr som er nødvendige for å utvikle en ny genmodifisert linje, og dyr som brukes i andre 

forsøk (til annet enn utvikling/oppdrett). 

10. Grunnforskningsstudier 

Onkologi 

Hjerte- og karsystemet, blodet og lymfesystemet 

Nervesystemet 

Åndedrettsorganene 

Mage- og tarmsystemet, herunder leveren 

Muskel- og skjelettsystemet 

Immunsystemet 

Det urogenitale system / forplantningssystemet 

Sanseorganer (hud, øyne og ører) 

Det endokrine system / stoffskifte 

Multisystemiske 

Etologi/dyreatferd/dyrebiologi 

Annet 

i) Onkologi 

 All forskning innen onkologi, uansett målsystem, skal tas med i denne kategorien. 

ii) Nervesystemet 

 Denne kategorien omfatter nevrovitenskap, det perifere eller sentrale nervesystemet og psykologi. 

iii) Sanseorganene (hud, øyne og ører) 

 Studier av nesen skal innrapporteres under «Åndedrettsorganene», og studier av tungen skal innrapporteres under 

«Mage- og tarmsystemet, herunder leveren». 

iv) Multisystemiske 

 Denne kategorien skal bare omfatte forskning der mer enn ett system er av primær interesse, for eksempel 

forskning på enkelte infeksjonssykdommer, og onkologi inngår ikke. 

v) Etologi/dyreatferd/dyrebiologi omfatter både dyr i naturen og dyr i fangenskap, der målet først og fremst er å lære 

mer om en bestemt art. 

vi) Annet 

 Forskning som ikke er knyttet til et organ/system oppført ovenfor, eller som ikke er organ-/systemspesifikk. 

vii) Merknader 

Dyr som brukes til produksjon og bevaring av smittsomme agens, vektorer og neoplasmer, dyr som brukes til annet 

biologisk materiale og dyr som brukes til produksjon av polyklonale antistoffer i forbindelse med translasjons-

forskning / anvendt forskning, men ikke til produksjon av monoklonale antistoffer ved hjelp av ascites-metoden (som 

hører under kategorien «Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon etter type»), skal innrapporteres i de relevante 

feltene under kategoriene «Grunnforskningsstudier» eller «Translasjonsforskning og anvendt forskning». Formålet 

med studiene må fastlegges med nøyaktighet, ettersom oppføringer i begge kategorier i visse tilfeller er mulig, og 

bare hovedformålet skal innrapporteres.  
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11. Translasjonsforskning og anvendt forskning 

Kreft hos mennesker 

Infeksjonssykdommer hos mennesker 

Hjerte- og karsykdommer hos mennesker 

Nervøse og psykiske lidelser hos mennesker 

Lidelser i åndedrettsorganene hos mennesker 

Lidelser i mage- og tarmsystemet (herunder leveren) hos mennesker 

Lidelser i muskel- og skjelettsystemet hos mennesker 

Forstyrrelser i immunsystemet hos mennesker 

Lidelser i urogenital- / forplantningssystemet hos mennesker 

Lidelser i sanseorganene (hud, øyne og ører) hos mennesker 

Lidelser i det endokrine system / stoffskiftet hos mennesker 

Andre lidelser hos mennesker 

Dyresykdommer og -lidelser 

Dyrevelferd 

Diagnostisering av sykdommer 

Plantesykdommer 

Ikke-regelverksbasert toksikologi og økotoksikologi 

i) All anvendt forskning på kreft hos mennesker og infeksjonssykdommer hos mennesker skal tas med uansett 

målsystem. 

ii) Enhver regelverksbasert bruk av dyr skal holdes utenfor, som for eksempel regelverksbaserte studier av 

kreftframkallende egenskaper. 

iii) Studier av sykdommer i nesen skal innrapporteres under «Lidelser i åndedrettsorganene hos mennesker», og studier 

av tungen skal innrapporteres under «Lidelser i mage- og tarmsystemet, herunder leveren, hos mennesker». 

iv) «Diagnostisering av sykdommer» omfatter dyr som brukes til direkte diagnostisering av sykdom, for eksempel rabies 

og botulisme, men ikke dem som omfattes av regelverksbasert bruk. 

v) «Ikke-regelverksbasert toksikologi» omfatter forskningsorientert toksikologi og undersøkelser med sikte på 

utarbeiding av en regelverksbasert søknad og utvikling av metoder. Denne kategorien omfatter ikke studier som 

kreves i forbindelse med regelverksbaserte søknader (forstudier og bestemmelse av MTD (høyeste tolererte dose)). 

vi) Dyrevelferd skal omfatte studier i henhold til artikkel 5 bokstav b) iii) i direktiv 2010/63/EU. 

vii) Merknader 

Dyr som brukes til produksjon og bevaring av smittsomme agens, vektorer og neoplasmer, dyr som brukes til annet 

biologisk materiale og dyr som brukes til produksjon av polyklonale antistoffer i forbindelse med translasjons-

forskning / anvendt forskning, men ikke til produksjon av monoklonale antistoffer ved hjelp av ascites-metoden (som 

hører under kategorien «Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon etter type»), skal innrapporteres i de relevante 

feltene under kategoriene «Grunnforskningsstudier» eller «Translasjonsforskning og anvendt forskning». Formålet 

med studiene må fastlegges med nøyaktighet, ettersom oppføringer i begge kategorier i visse tilfeller er mulig, og 

bare hovedformålet skal innrapporteres. 

12. Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon 

i) Bruk av dyr i forsøk som gjennomføres for å oppfylle lovfestede krav til produksjon av produkter/stoffer og til å 

bringe slike produkter/stoffer i omsetning og opprettholde dem på markedet, herunder sikkerhets- og risikovur-

deringer av næringsmidler og fôr. 

ii) Dette omfatter tester som utføres på produkter/stoffer som det ikke inngis en regelverksbasert søknad om (dvs. tester 

som utføres på produkter/stoffer som det var planlagt å inngi en regelverksbasert søknad om), som utvikleren i siste 

instans anser som uegnet for markedet, og som derfor ikke når siste trinn i utviklingsprosessen. 

iii) Denne kategorien omfatter også dyr som brukes i forbindelse med produksjonen av produkter dersom denne 

produksjonsprosessen krever regelverksbasert godkjenning (for eksempel skal dyr som brukes i produksjonen av 

serumbaserte legemidler, tas med i denne kategorien).  
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13. Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon etter type 

Kvalitetskontroll (herunder testing av sikkerheten til og virkningen av partier) 

Andre tester for å kartlegge virkning og toleranse 

Tester for giftighet og andre sikkerhetstester, herunder farmakologi 

Rutineproduksjon 

i) Testing for å kartlegge virkning under utviklingen av nye legemidler inngår ikke her og skal innrapporteres under 

kategorien «Translasjonsforskning og anvendt forskning». 

ii) «Kvalitetskontroll» omfatter dyr som brukes i testing av renhet, stabilitet, virkning, styrke og andre parametrer for 

kvalitetskontroll av sluttproduktet og dets bestanddeler, og i alle kontroller som gjennomføres i løpet av produksjons-

prosessen med sikte på registrering, for å oppfylle andre nasjonale eller internasjonale regelverksbaserte krav, eller for 

å følge produsentens regler. Dette omfatter tester for å kartlegge pyrogen virkning. 

iii) Andre tester for å kartlegge virkning og toleranse: Tester for å kartlegge virkningen av biocider og pesticider omfattes 

av denne kategorien, det samme gjør tester for å kartlegge toleranse for tilsetningsstoffer i fôrvarer. 

iv) Giftighetstester og andre sikkerhetstester (herunder sikkerhetsvurdering av produkter og utstyr til humanmedisinske, 

odontologiske og veterinærmedisinske formål) omfatter studier som utføres på produkter eller stoffer for å bestemme 

om de kan forårsake farlige eller uønskede virkninger hos mennesker eller dyr ved tiltenkt eller feilaktig bruk, eller 

ved produksjonen, eller om de er potensielt eller faktisk miljøforurensende. 

v) «Rutineproduksjon» omfatter produksjon av monoklonale antistoffer (ved hjelp av ascites-metoden) og blod-

produkter, herunder polyklonale antisera ved hjelp av etablerte metoder. Dette omfatter ikke immunisering av dyr til 

produksjon av hybridomer, som skal registreres i relevant kategori under «Grunnforskning» eller «Anvendt 

forskning». 

14. Testing i henhold til lov 

Lovgivning om legemidler for mennesker 

Lovgivning om veterinærpreparater og restmengder av disse 

Lovgivning om medisinsk utstyr 

Lovgivning om industrikjemikalier 

Lovgivning om plantevernmidler 

Lovgivning om biocider 

Lovgivning om næringsmidler, herunder om materialer beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler 

Lovgivning om fôr, herunder lovgivning om sikkerheten for måldyr, arbeidstakere og miljø 

Lovgivning om kosmetikk 

Annet 

i) Det lovgivningsmessige kravet skal angis i samsvar med tilsiktet primær bruk. 

ii) Vannkvalitet: For eksempel skal springvann innrapporteres under lovgivning om næringsmidler. 

15. Lovgivningsmessige krav 

Lovgivning som oppfyller EU-krav 

Lovgivning som bare oppfyller nasjonale krav (i EU) 

Lovgivning som bare oppfyller krav i tredjestater 

i) Denne kategorien gjør det mulig å fastslå nivået av harmonisering mellom ulike lovgivningsmessige krav. Den 

avgjørende faktoren er ikke hvem som ber om å få utført testen, men hvilken lovgivning som oppfylles, med 

prioritet for høyest mulig harmoniseringsnivå. 

ii) Når nasjonal lovgivning er basert på EUs regelverk, skal det bare velges lovgivning som oppfyller EU-kravene. 

iii) Lovgivning som oppfyller EU-kravene omfatter ethvert internasjonalt krav som også oppfyller EU-kravene (for 

eksempel testing i samsvar med retningslinjer fra ICH, VICH og OECD og monografier i Den europeiske farmakopé).  
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iv) Lovgivning som bare oppfyller nasjonale krav (i EU) skal velges bare når testen utføres for å oppfylle kravene i én 

eller flere medlemsstater, men ikke nødvendigvis i medlemsstaten der arbeidet utføres. Det finnes imidlertid ikke 

et tilsvarende krav i EU. 

v) Lovgivning som bare oppfyller krav i tredjestater skal velges bare når det ikke finnes noe tilsvarende krav om å 

gjennomføre testen for å oppfylle EU-kravene. 

16. Kvalitetskontroll (herunder testing av sikkerheten til og virkningen av partier) 

Testing av partiers sikkerhet 

Tester for å kartlegge pyrogen virkning 

Styrkebestemmelse av partier 

Andre kvalitetskontroller 

Testing av partiers sikkerhet omfatter ikke testing for å kartlegge pyrogen virkning. Dette innrapporteres under kategorien 

«Testing for å kartlegge pyrogen virkning». 

17. Tester for giftighet og andre sikkerhetstester etter type 

Metoder for testing av akutt giftighet (enkeltdose) (herunder grensetest) 

Hudirritasjon/-korrosjon 

Hudsensibilisering 

Øyeirritasjon/-korrosjon 

Giftighet ved gjentatt dosering 

Kreftframkallende egenskaper 

Genotoksisitet 

Reproduksjonstoksisitet 

Utviklingstoksisitet 

Nevrotoksisitet 

Kinetikk (farmakokinetikk, toksikokinetikk, nedbryting av restmengder) 

Farmakodynamikk (herunder sikkerhetsfarmakologi) 

Fototoksisitet 

Økotoksisitet 

Trygghetstester på næringsmiddel- og fôrområdet 

Sikkerhet for måldyr 

Annet 

i) Immuntoksikologiske studier skal høre under kategorien «Giftighet ved gjentatt dose». 

ii) Kinetikk (farmakokinetikk, toksikokinetikk, nedbryting av restmengder): Dersom toksikokinetikk utføres som en del 

av en regelverksbasert toksikologisk undersøkelse med gjentatt dosering, skal den innrapporteres under kategorien 

«Giftighet ved gjentatt dosering». 

iii) Sikkerhetstesting på næringsmiddel- og fôrområdet omfatter testing av drikkevann (herunder testing av sikkerheten 

for måldyr). 

iv) Sikkerhet for måldyr: Dette er testing som sikrer at et produkt til et bestemt dyr trygt kan brukes på den arten (men 

ikke testing av partiers sikkerhet, som hører under kvalitetskontroll). 

18. Metoder for testing av akutt og subakutt giftighet 

LD50, LC50 

Andre metoder som medfører død 

Metoder som ikke medfører død 

19. Giftighet ved gjentatt dosering 

< og 28 dager 

29-90 dager 

> 90 dager 
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20. Bruk av dyr til regulert produksjon etter produkttype 

Blodprodukter 

Monoklonale antistoffer 

Annet 

21. Økotoksisitet 

Akutt giftighet 

Kronisk giftighet 

Reproduksjonstoksisitet 

Endokrin aktivitet 

Bioakkumulering 

Annet 

C. MERKNADER FRA MEDLEMSSTATEN 

1.  Generelle opplysninger om nye tendenser som er observert siden forrige rapporteringsperiode. 

2.  Opplysninger om betydelig økt eller redusert bruk av forsøksdyr på et bestemt område, og en analyse av 

grunnene til dette. 

3.  Opplysninger om nye tendenser med hensyn til faktisk alvorlighetsgrad, og en analyse av grunnene til dette. 

4.  Særlige tiltak for å fremme prinsippet om erstatning, begrensning og forbedring, og den eventuelle innvirkningen 

dette har på statistikken. 

5.  En ytterligere oppdeling av kategorien «Annet» dersom en betydelig andel av bruken av dyr er innrapportert 

under denne kategorien. 

6.  Nærmere opplysninger om tilfeller der klassifiseringen «Høy grad» er overskredet, med eller uten god-

kjenning på forhånd, herunder arter, antall dyr, hvorvidt det ble gitt unntak på forhånd, nærmere opplysninger om 

bruken og grunnene til at klassifiseringen «Høy grad» ble overskredet. 

 ____________  


