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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/569 

av 16. april 2020 

om fastsettelse av et felles format og innhold for framlegging av opplysninger som skal innrapporteres av 

medlemsstatene i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU om vern av dyr som brukes 

til vitenskapelige formål, og om oppheving av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU 

[meddelt under nummer C(2020) 2179](*) 

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 43 nr. 4 og artikkel 54 nr. 4, og, 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Som følge av endringene fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1010(2) skal medlemsstatene nå i 

henhold til direktiv 2010/63/EU framlegge ikke-tekniske prosjektsammendrag for godkjente prosjekter, samt eventuelle 

oppdateringer av dem, ved elektronisk overføring til Kommisjonen. For at Kommisjonen skal kunne opprette og 

vedlikeholde en sentral database med disse sammendragene og oppdateringene, og for å sikre at det kan foretas 

meningsfulle søk i dataene, er det behov for at sammendragene og oppdateringene presenteres på en ensartet måte. Det 

bør derfor utarbeides maler for framlegging av ikke-tekniske prosjektsammendrag samt eventuelle oppdateringer av 

dem, og medlemsstatene bør pålegges å overføre slike sammendrag og oppdateringer til databasen som Kommisjonens 

har opprettet. 

2) Etter direktiv 2010/63/EU skal medlemsstatene også framlegge elektronisk overførte opplysninger for Kommisjonen om 

gjennomføringen av det nevnte direktivet, samt statistiske opplysninger om bruk av dyr i forsøk. 

3) På grunnlag av opplysningene som medlemsstatene framlegger om gjennomføringen av direktiv 2010/63/EU, skal 

Kommisjonens kontorer offentliggjøre og regelmessig oppdatere en oversikt for Unionen. Etter direktiv 2010/63/EU 

skal også Kommisjonens kontorer hvert år offentliggjøre de statistiske opplysningene fra medlemsstatene og en 

sammendragsrapport om disse opplysningene. For at Kommisjonen skal kunne oppfylle begge disse kravene, bør 

innholdet i disse opplysningene fastsettes ved at de inndeles i forskjellige kategorier. 

4) Når det gjelder opplysninger om gjennomføringen bør kategoriene av opplysninger som skal innrapporteres, stemme 

overens med de relevante kravene i direktiv 2010/63/EU. Når det gjelder statistiske opplysninger må det angis hvilke 

statistiske datakategorier som er tilgjengelige i den søkbare og allment tilgjengelige databasen som Kommisjonen har 

opprettet i henhold til direktiv 2010/63/EU. 

5) For å øke gjennomsiktigheten og redusere den administrative byrden bør medlemsstatene pålegges å bruke databasen 

som Kommisjonen har opprettet for å registrere opplysninger om gjennomføringen av direktiv 2010/63/EU samt 

statistiske opplysninger om bruk av dyr i forsøk.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 129 av 24.4.2020, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 135/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 276 av 20.10. 2010, s. 33. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1010 av 5. juni 2019 om tilpasning av rapporteringsplikter knyttet til miljøregelverk, og 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010, europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 2010/63/EU, rådsforordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005 og rådsdirektiv 

86/278/EØF (EUT L 170 av 25.6.2019, s. 115). 
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6) Innholdet i og formatet til de nærmere opplysningene som medlemsstatene skal framlegge om hvilke metoder som 

regnes for å være minst like humane som dem som er oppført i vedlegg IV til direktiv 2010/63/EU, bør angis på en måte 

som gjør det mulig å holde det nevnte vedleggets liste over metoder for avliving av dyr oppdatert. Det et derfor 

hensiktsmessig å fastsette en mal som gjør det mulig å framlegge opplysninger om metode, hvilken art det gjelder og 

begrunnelsen for å gi unntak, og å kreve at medlemsstatene benytter denne malen. 

7) Fullmaktene som denne beslutningen bygger på, er nært forbundet med hverandre, ettersom de begge omhandler 

medlemsstatenes rapportering av opplysninger i henhold til direktiv 2010/63/EU. Med tanke på denne konkrete 

forbindelsen, og for å sikre en konsekvent og enhetlig tilnærming, er det hensiktsmessig å vedta en felles beslutning som 

omfatter alle kravene som hører inn under disse fullmaktene. Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU(3), 

der det er fastsatt et felles format for framlegging av opplysninger omhandlet i artikkel 54 i direktiv 2010/63/EU, bør 

derfor erstattes med en ny gjennomføringsbeslutning som bygger på både artikkel 43 nr. 4 og artikkel 54 nr. 4 i direktiv 

2010/63/EU. Gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU bør derfor oppheves. 

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for beskyttelse av forsøksdyr. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Med henblikk på artikkel 43 nr. 3 andre punktum i direktiv 2010/63/EU skal medlemsstatene framlegge opplysningene angitt i 

vedlegg I til denne beslutningen ved bruk av databasen som Kommisjonen har opprettet i samsvar med artikkel 43 nr. 4 tredje 

punktum i det nevnte direktivet. De ikke-tekniske prosjektsammendragene samt oppdateringer av dem skal være i samsvar med 

malene fastsatt i vedlegg I til denne beslutningen. 

Artikkel 2 

Med henblikk på artikkel 54 nr. 1 i direktiv 2010/63/EU skal medlemsstatene framlegge opplysningene angitt i vedlegg II til 

denne beslutningen ved bruk av databasen som Kommisjonen har opprettet i samsvar med artikkel 54 nr. 2 tredje ledd første 

punktum i det nevnte direktivet. 

Artikkel 3 

Med henblikk på artikkel 54 nr. 2 i direktiv 2010/63/EU skal medlemsstatene framlegge opplysningene angitt i vedlegg III til 

denne beslutningen ved bruk av databasen som Kommisjonen har opprettet i samsvar med artikkel 54 nr. 2 tredje ledd første 

punktum i det nevnte direktivet. 

Artikkel 4 

Med henblikk på artikkel 54 nr. 3 i direktiv 2010/63/EU skal medlemsstatene framlegge opplysningene angitt i vedlegg IV til 

denne beslutningen ved bruk av malen fastsatt i det nevnte vedlegget. 

Artikkel 5 

Gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU oppheves med virkning fra 17. april 2020. Henvisninger til den opphevede beslutnin-

gen skal forstås som henvisninger til denne beslutningen og leses som angitt i sammenligningstabellen i vedlegg V. 

  

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU av 14. november 2012 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 (EUT L 320 

av 17.11.2012, s. 33). 
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Artikkel 6 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 16. april 2020. 

 For Kommisjonen 

Virginijus SINKEVIČIUS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG I 

DEL A 

Mal for framlegging av ikke-tekniske prosjektsammendrag som nevnt i artikkel 43 nr. 1 i direktiv 2010/63/EU 

Prosjektets tittel  

Prosjektets varighet 

(antall måneder) 

 

Nøkkelord (opptil 5)(1)  

Prosjektets formål(2) 

(flere valg er mulig) 

— Grunnforskning(3) 

— Translasjonsforskning og anvendt forskning(3) 

— Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon: 

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

— Andre tester for å kartlegge virkning og toleranse 

— Toksisitets- og andre sikkerhetstester, herunder farmakologi 

— Rutineproduksjon 

— Vern av naturmiljøet av hensyn til menneskers eller dyrs helse eller velferd 

— Artsbevaring 

— Høyere utdanning 

— Opplæring 

— Rettsmedisinske undersøkelser 

— Bevaring av kolonier av genetisk endrede dyr som ikke brukes i andre forsøk 

Prosjektets formål og forventede nytte 

Beskriv prosjektets formål (for 

eksempel undersøkelse av nye 

vitenskapelige temaer, eller 

vitenskapelige eller kliniske behov). 

 

Hvilke nytteverdier kan dette 

prosjektet gi? Beskriv hvordan det 

kan fremme vitenskapen, eller 

hvordan mennesker, dyr eller miljø 

på sikt kan dra nytte av prosjektet. 

Skill eventuelt mellom kortsiktig 

nytte (under prosjektets varighet) og 

langsiktig nytte (som kan oppstå etter 

at prosjektet er avsluttet). 

 

Forventede skadevirkninger 

I hvilke forsøk vil dyrene vanligvis 

bli brukt (for eksempel injeksjoner, 

kirurgiske inngrep)? Angi antall 

forsøk og deres varighet. 
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Angi forventede 

virkninger/skadevirkninger på 

dyrene, for eksempel smerte, vekttap, 

inaktivitet / redusert mobilitet, stress 

og unormal atferd, samt disse 

virkningenes varighet. 

 

Hvilke arter og hvor mange dyr 

forventes brukt? Hvilke 

belastningsgrader forventes, og hvor 

mange dyr er omfattet av hver 

belastningsgrad (per dyreart)? 

Art(4) 
Anslått 

samlet antall 

Anslått antall per belastningsgrad 

Terminal 
Lett 

belastende 

Moderat 

belastende 

Betydelig 

belastende 

      

      

      

      

      

Hva vil skje med gjenlevende dyr 

etter at forsøket er avsluttet?(5)(6) 
Anslått antall som kan 

gjenbrukes i nytt forsøk 

Anslått antall som kan 

returneres til leveområde 

eller husdyrhold 

Anslått antall som kan 

omplasseres 

Begrunn dyrenes planlagte skjebne 

etter forsøket. 

 

Anvendelse av prinsippene om erstatning, begrensning og forbedring (3R-kravene) 

1. Erstatning 

Opplys om hvilke dyrefrie alternati-

ver som finnes på dette området, og 

hvorfor de ikke kan brukes i dette 

prosjektet. 

 

2. Begrensning 

Beskriv hvordan antallet dyr i dette 

prosjektet ble fastsatt. Beskriv hvilke 

tiltak som er gjort for å redusere 

antallet dyr som skal brukes, og 

prinsippene for å utarbeide studier. 

Beskriv eventuelt hvilke metoder som 

skal brukes i gjennom hele prosjektet 

for i størst mulig grad å redusere 

antallet dyr i samsvar med 

vitenskapelige mål. Disse metodene 

kan for eksempel omfatte forunder-

søkelser, datamodellering, deling av 

vev og gjenbruk. 
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3. Forbedring 

Gi eksempler på de særlige tiltakene 

(for eksempel bedre overvåking, 

postoperativt stell, smertelindring, 

trening av dyr) som skal treffes i 

forbindelse med forsøkene, for å 

redusere dyrenes velferds-

omkostninger (skader) mest mulig. 

Beskriv de mekanismene som vil bli 

brukt til å utnytte nye forbedrings-

teknikker som utvikles i løpet av 

prosjektet. 

 

Forklar valget av art og de tilhørende 

utviklingsstadiene. 

 

Prosjekt som velges ut til 

etterfølgende vurdering(7) Frist 
Omfatter betydelig 

belastende forsøk 

Bruker ikke-

menneskelige 

primater 

Annen 

årsak 

(1) Inneholder vitenskapelige termer som kan bestå av minst fem enkeltord og utelater arter og forsøk som er oppført andre steder i 

dokumentet. 

(2) Skal oppføres via en nedtrekksmeny. 

(3) Liste over formål i samsvar med kategorier og underkategorier for statistisk rapportering i vedlegg II til denne beslutningen. 

(4) Arter i samsvar med kategorier for statistisk rapportering i vedlegg III til denne beslutningen, med tilleggsvalget «ikke-angitt pattedyr» for 

å sikre anonymitet i unntakstilfeller. 

(5) Arter som utfylles automatisk fra tidligere svar og velges fra den relevante kategorien (proporsjoner). 

(6) Flere valg per art er mulig. 

(7) Flere valg er mulig. Gjelder for medlemsstater der disse opplysningene kreves etter lovgivningen. 
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DEL B 

Mal for framlegging av et oppdatert ikke-teknisk prosjektsammendrag som nevnt i artikkel 43 nr. 2 i direktiv 2010/63/EU 

Tittel (i samsvar med det ikke-tekniske prosjektsammendraget)  

Begrunnelse for bruk av etterfølgende vurdering(1) Bruk av ikke-

menneskelige 

primater 

Omfatter 

betydelig 

belastende forsøk 

Annen årsak 

Forklar «Annen årsak»  

Måloppnåelse 

Beskriv kort hvorvidt og i hvilken grad målene som er fastsatt for 

det godkjente prosjektet, er nådd. Grunngi eventuelt hvorfor målene 

ikke er nådd. 

Finnes det eventuelle andre betydelige resultater? 

Hvilken nytte har arbeidet hatt hittil, og forventes ytterligere nytte? 

Er resultatene fra dette prosjektet blitt formidlet, også i tilfeller der 

hypoteser ikke er bekreftet? Dersom svaret er ja, beskriv hvordan. 

Dersom svaret er nei, angi hvordan og når resultatene forventes 

offentliggjort. 

 

Skader 

Art(2) 
Antall dyr som 

brukes i alt 

Antall dyr per faktisk belastningsgrad 

Terminal Lett belastende 
Moderat 

belastende 

Betydelig 

belastende 

      

      

      

      

      

Hvordan stemmer antallet dyr som brukes og faktiske 

belastningsgrader overens med det som er anslått? Forklar eventuelt 

hvorfor det faktiske antallet er høyere enn det anslåtte antallet. 

Forklar eventuelt hvorfor det faktiske antallet er lavere, med mindre 

forskjellen er et resultat av begrensning eller forbedring. 

 

Hvordan er de gjenlevende dyrenes skjebne ved forsøkets slutt, 

sammenlignet med dyrenes anslåtte skjebne? Gi nærmere 

forklaring. 

 

Faktorer som kan bidra til ytterligere gjennomføring av prinsippene om erstatning, begrensning og forbedring (3R-

kravene): 

1. Erstatning 

Ut ifra kunnskapen som dette prosjektet har gitt, er det 

påvist/utviklet nye metoder som delvis eller helt kan erstatte bruk 

av dyr i lignende prosjekter (blant annet utvikling/validering av nye 

in vitro- eller in silico-teknikker)? 
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2. Begrensning 

Ut ifra kunnskapen som dette prosjektet har gitt, kan undersøkel-

sens utforming forbedres slik at det blir mulig å begrense bruken av 

dyr ytterligere, og i så fall, hvordan? 

Gi en forklaring dersom det ble brukt færre dyr enn det som 

opprinnelig var anslått. 

 

3. Forbedring 

Gi en forklaring dersom de faktiske belastningsgradene var lavere 

enn det som opprinnelig var anslått. 

Ut ifra kunnskapen som dette prosjektet har gitt, er modellene med 

bruk av dyr fremdeles de best egnede? Gi eventuelt en forklaring 

per art/modell. 

Før opp eventuelle nye forbedringer som ble innført i løpet av 

prosjektet for å redusere skader på dyr eller forbedre dyrenes 

velferd. 

Hvordan er mulighetene for ytterligere forbedringer i framtiden, for 

eksempel i form av ny teknologi, nye teknikker, bedre metoder for 

velferdsvurdering, tidligere endepunkter, oppstalling/husdyrhold? 

 

4. Annet 

Hvordan formidles resultatene for den videre gjennomføringen av 

prinsippene om erstatning, begrensning og forbedring (3R-

kravene)?  

 

Ytterligere merknader  

(1) Flere valg er mulig. 

(2) Arter i samsvar med kategorier for statistisk rapportering i vedlegg III til denne beslutningen, med tilleggsvalget «ikke-angitt pattedyr» for å 

sikre anonymitet i unntakstilfeller. 
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VEDLEGG II 

OPPLYSNINGER NEVNT I ARTIKKEL 54 NR. 1 I DIREKTIV 2010/63/EU 

A. NASJONALE TILTAK FOR GJENNOMFØRINGEN AV DIREKTIV 2010/63/EU 

Gi opplysninger om endringer som er gjort i de nasjonale tiltakene med tanke på gjennomføringen av direktiv 

2010/63/EU siden forrige rapport. 

B. STRUKTURER OG RAMMER 

1. Vedkommende myndigheter (artikkel 59 i direktiv 2010/63/EU) 

Beskriv rammene for de vedkommende myndighetene, herunder antallet og typen myndigheter samt deres respektive 

oppgaver, og hvilke tiltak som er truffet for å sikre at kravene i artikkel 59 nr. 1 i direktiv 2010/63/EU overholdes. 

2. Nasjonal komité (artikkel 49 i direktiv 2010/63/EU) 

Beskriv den nasjonale komiteens struktur og virkemåte, og beskriv hvilke tiltak som er truffet for å sikre at kravene i 

artikkel 59 nr. 1 i direktiv 2010/63/EU overholdes. 

3. Utdanning og opplæring av personale (artikkel 23 i direktiv 2010/63/EU) 

Gi opplysninger om minstekravene omhandlet i artikkel 23 nr. 3 i direktiv 2010/63/EU, og beskriv eventuelle 

ytterligere krav til utdanning og opplæring for personale fra andre medlemsstater. 

4. Prosjektevaluering og -godkjenning (artikkel 38 og 40 i direktiv 2010/63/EU) 

Beskriv prosessene for prosjektevaluering og -godkjenning, og beskriv hvilke tiltak som er truffet for å sikre at kravene 

i artikkel 59 nr. 1 i direktiv 2010/63/EU overholdes. 

C. DRIFT 

1. Prosjekter 

1.1. Tildeling av prosjektgodkjenning (artikkel 40 og 41 i direktiv 2010/63/EU) 

1.1.1. Angi følgende for hvert år, i tall: 

a) Alle beslutninger om vedtak og godkjente prosjekter. 

b) Flere generiske prosjekter, som fastsatt i artikkel 40 nr. 4 i direktiv 2010/63/EU, kategorisert som en av følgende 

typer: 

— Prosjekter som skal oppfylle lovfestede krav. 

— Prosjekter som benytter dyr til produksjonsformål. 

— Prosjekter som benytter dyr til diagnostisering. 

c) Beslutninger om vedtak der fristen på 40 dager er blitt forlenget i samsvar med artikkel 41 nr. 2 i direktiv 

2010/63/EU. 

1.1.2. Med henblikk på bokstav c), gi et sammendrag som omfatter den femårige rapporteringssyklusen, med en begrunnelse 

for hvorfor fristen på 40 dager er blitt forlenget. 

1.2. Etterfølgende vurdering, ikke-tekniske prosjektsammendrag (artikkel 38, 39 og 43 i direktiv 2010/63/EU) 

1.2.1. Beskriv hvilke tiltak som er truffet for å sikre for å sikre at kravene i artikkel 43 nr. 1 i direktiv 2010/63/EU overholdes, 

og angi om det kreves at ikke-tekniske prosjektsammendrag skal spesifisere at et prosjekt skal gjennomgå en 

etterfølgende vurdering (artikkel 43 nr. 2 i direktiv 2010/63/EU).  
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1.2.2. Angi for hver år hvor mange godkjente prosjekter som skal gjennomgå en etterfølgende vurdering i samsvar med 

artikkel 39 nr. 2 i direktiv 2010/63/EU, og hvor mange godkjente prosjekter som skal gjennomgå en etterfølgende 

vurdering i henhold til artikkel 38 nr. 2 bokstav f) i det nevnte direktivet. Kategoriser hvert av disse prosjektene som en 

av følgende typer: 

a) Prosjekter der det brukes ikke-menneskelige primater. 

b) Prosjekter som omfatter forsøk klassifisert i kategorien «betydelig belastende». 

c) Prosjekter der det brukes ikke-menneskelige primater og som omfatter forsøk klassifisert i kategorien «betydelig 

belastende». 

d) Andre prosjekter som skal gjennomgå en etterfølgende vurdering. 

1.2.3. Gi et sammendrag som omfatter den femårige rapporteringssyklusen, med opplysninger om hvilken type prosjekter 

som er valgt ut for etterfølgende vurdering i samsvar med artikkel 38 nr. 2 bokstav f) i direktiv 2010/63/EU, men som 

ikke automatisk skal gjennomgå en etterfølgende vurdering i samsvar med artikkel 39 nr. 2. 

2. Dyr oppdrettet for bruk i forsøk (artikkel 10, 28 og 30 i direktiv 2010/63/EU) 

2.1. Angi hvilke arter og hvor mange dyr som er oppdrettet og født (også ved keisersnitt) til bruk i forsøk, og som aldri er 

blitt brukt i forsøk, men som ble avlivet i løpet av kalenderåret umiddelbart før året da den femårige rapporten ble 

framlagt. 

2.1.1. Ta med dyr som er avlivet for å bruke organer eller vev fra dem, og dyr som stammer fra utvikling og bevaring av 

genetisk endrede linjer, og som ikke er omfattet av den årlige statistikken i henhold til artikkel 54 nr. 2 i direktiv 

2010/63/EU. 

2.1.2. Kategoriser disse dyrene som en av følgende typer: 

a) Genetisk normale dyr som ikke avgir organer og/eller vev. 

b) Genetisk normale dyr som avgir organer og/eller vev. 

c) Genmodifiserte dyr som avgir organer og/eller vev. 

d) Genetisk normale dyr (avkom av villtype) som stammer fra utvikling av en ny genmodifisert linje. 

e) Dyr fra bevaring av en genmodifisert linje som omfatter alle genmodifiserte dyr og avkom av villtype, med både 

skadelig og ikke-skadelig fenotype. 

2.1.3. Kategorien nevnt i bokstav a) omfatter ikke dyr som stammer fra utvikling av en ny genmodifisert linje og fra bevaring 

av en genmodifisert linje; disse skal innrapporteres i kategoriene nevnt i henholdsvis bokstav d) og e). 

2.1.4. Kategoriene nevnt i bokstav b) og c) omfatter dyr som stammer fra utvikling av en ny genmodifisert linje og fra 

bevaring av en genmodifisert linje, når dyrene avgir organer og/eller vev. 

2.1.5. Kategoriene nevnt i nr. 2.1.2 bokstav d) og e) omfatter ikke følgende dyr, som skal innrapporteres i den årlige 

statistikken i henhold til artikkel 54 nr. 2 i direktiv 2010/63/EU: 

a) Dyr som ble genotypebestemt ved bruk av invasive metoder. 

b) Dyr fra en skadelig fenotypelinje som har fått skadevirkning. 

2.2. Beskriv hvilke tiltak som er truffet for å sikre at kravene i artikkel 10 og 28 i direktiv 2010/63/EU overholdes når det 

brukes ikke-menneskelige primater. 

3. Unntak 

3.1. Gi et sammendrag som omfatter den femårige rapporteringssyklusen, med opplysninger om hvilke omstendigheter som 

har gjort at det er gitt unntak i samsvar med artikkel 10 nr. 3, artikkel 12 nr. 1 andre ledd og artikkel 33 nr. 3 i direktiv 

2010/63/EU.  
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3.2. Gi opplysninger for den samme perioden om eventuelle særlige omstendigheter som nevnt i artikkel 16 nr. 2 i det 

nevnte direktivet, når det ble gitt tillatelse til gjenbruk av et dyr etter et forsøk der dyrets lidelser ble vurdert til å være 

betydelig belastende. 

4. Dyrevelferdsorgan (artikkel 26 og 27 i direktiv 2010/63/EU) 

Beskriv hvilke tiltak som er truffet for å sikre at kravene til dyrevelferdsorganers struktur og virkemåte i artikkel 26 og 

27 i direktiv 2010/63/EU overholdes. 

D. PRINSIPPENE OM ERSTATNING, BEGRENSNING OG FORBEDRING 

1. Prinsippene om erstatning, begrensning og forbedring (artikkel 4 og 13 og vedlegg VI til direktiv 2010/63/EU) 

1.1. Gi opplysninger om hvilke tiltak som er truffet for å sikre at prinsippene om a) erstatning, b) begrensning og c) 

forbedring er håndtert på en tilfredsstillende måte i godkjente prosjekter i samsvar med artikkel 4 og 13 i direktiv 

2010/63/EU. 

1.2. Gi opplysninger om hvilke tiltak som er truffet for å sikre at prinsippene om a) erstatning, b) begrensning og c) 

forbedring er håndtert på en tilfredsstillende måte når det gjelder oppstalling og stell i oppdretts- og leverandør-

virksomheter i samsvar med artikkel 4 i direktiv 2010/63/EU. 

2. Unngåelse av at forsøk gjentas (artikkel 46 i direktiv 2010/63/EU) 

Beskriv hvordan det kan unngås at forsøk gjentas, i samsvar med artikkel 46 i direktiv 2010/63/EU. 

3. Vevsprøvetaking av genetisk endrede dyr (artikkel 4, 30 og 38 i direktiv 2010/63/EU) 

3.1. Med hensyn til vevsprøvetaking med sikte på genetisk karakterisering som utføres med eller uten prosjektgodkjenning, 

gi representative opplysninger og antall når det gjelder arter, metoder og tilhørende faktisk belastningsgrad. Disse 

opplysningene skal gis bare for kalenderåret umiddelbart før året da den femårige rapporten ble framlagt. 

3.2. Før opp kriteriene som er benyttet for å sikre at opplysningene i nr. 3.1 er representative. 

3.3. Gi opplysninger om hva som er gjort for å forbedre metodene for vevsprøvetaking. 

E. HÅNDHEVING 

1. Godkjenning av oppdrettere, leverandører og brukere (artikkel 20 og 21 i direktiv 2010/63/EU) 

1.1. Angi for hvert år hvor mange aktive godkjente oppdrettere, leverandører og brukere det finnes i hver enkelt av disse 

gruppene. 

1.2. Gi et sammendrag som omfatter den femårige rapporteringssyklusen, med opplysninger om hvorfor oppdrettere, 

leverandører og brukere har fått suspendert eller trukket sine godkjenninger. 

2. Inspeksjoner (artikkel 34 i direktiv 2010/63/EU) 

2.1. Angi for hvert år hvor mange inspeksjoner som er gjort, fordelt på anmeldte og uanmeldte. 

2.2. Gi et sammendrag som omfatter den femårige rapporteringssyklusen, med opplysninger om inspeksjonenes viktigste 

funn. 

2.3. Beskriv hvilke tiltak som er truffet for å sikre at kravene i artikkel 34 nr. 2 i direktiv 2010/63/EU overholdes. 

3. Tilbakekalling av en prosjektgodkjenning (artikkel 44 i direktiv 2010/63/EU) 

Gi et sammendrag som omfatter den femårige rapporteringssyklusen, med opplysninger om hvorfor prosjektgod-

kjenninger er tilbakekalt. 
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4. Sanksjoner (artikkel 60 i direktiv 2010/63/EU) 

4.1. Gi et sammendrag som omfatter den femårige rapporteringssyklusen, med opplysninger om følgende: 

a) Overtredelser. 

b) Forvaltningsmessige tiltak som reaksjon på overtredelser. 

c) Rettslige skritt som reaksjon på overtredelser. 

 _____  
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VEDLEGG III 

DEL A 

Flytskjema for kategorier av statistiske opplysninger i henhold til artikkel 54 nr. 2 i direktiv 2010/63/EU 
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Mus (Mus musculus) 

Grunnforskning 

Translasjonsforskning og anvendt forskning 

Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon 

Vern av naturmiljøet av hensyn til menneskers eller dyrs helse eller velferd 

Artsbevaring 

Opplæring med sikte på tilegning, bevaring eller forbedring av yrkeskompetanse 

Rettsmedisinske undersøkelser 

Bevaring av kolonier av etablerte genetisk endrede dyr som ikke brukes i andre forsøk 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

Rotte (Rattus norvegicus) 

Marsvin (Cavia porcellus) 

Gullhamster (Mesocricetus auratus) 

Kinesisk hamster (Cricetulus griseus) 

Ørkenrotte (Meriones unguiculatus) 

Andre gnagere (andre Rodentia) 

Kanin (Oryctolagus cuniculus) 

Katt (Felis catus) 

Hund (Canis familiaris) 

Ilder (Mustela putorius furo) 

Andre kjøttetere (andre Carnivora) 

Hester, esler og krysningsavkom (Equidae) 

Svin (Sus scrofa domesticus) 

Geit (Capra aegagrus hircus) 

Sau (Ovis aries) 

Storfe (Bos taurus) 

Halvaper (Prosimia) 

Silkeaper og tamariner (f.eks. Callithrix jacchus) 

Krabbemakak (Macaca fascicularis) 

Rhesusape (Macaca mulatta) 

Vervetaper (Chlorocebus spp.) (vanligvis enten pygerythrus eller sabaeus) 

Bavianer (Papio spp.) 

Ekornaper (f.eks. Saimiri sciureus) 

Andre arter av vestaper (andre arter av Ceboidea) 

Andre arter av østaper (andre arter av Cercopithecoidea) 

Andre pattedyr (andre Mammalia) 

Tamfjørfe (Gallus gallus domesticus) 

Kalkun (Meleagris gallopavo) 

Andre fugler (andre Aves) 

Krypdyr (Reptilia) 

Frosk (Rana temporaria og Rana pipiens) 

Sporefrosk (Xenopus laevis og Xenopus tropicalis) 

Andre amfibier (andre Amphibia) 

Sebrafisk (Danio rerio) 

Havabbor (arter av familier som Serranidae, Moronidae) 

Laks, ørret, røye og harr (Salmonidae) 

Guppy, sverddrager, molly, platy (Poeciliidae) 

Andre fisker (andre Pisces) 

Blekkspruter (Cephalopoda) 

Gjenbruk 

Gjenbruk (Nei/Ja) 

NEI JA 

Ikke-menneskelige primater? 
JA NEI 

Andre arter enn ikke-menneskelige primater – Fødested 

Dyr født hos godkjent oppdretter i Unionen 

Dyr født i Unionen, men ikke hos en godkjent oppdretter 

Dyr født i resten av Europa 

Dyr født andre steder 

Ikke-menneskelige primater – Fødested 

Ikke-menneskelige primater født hos godkjent 
oppdretter i Unionen 

Ikke-menneskelige primater født i Unionen, men 
ikke hos godkjent oppdretter, og ikke-menneskelige 
primater født i resten av Europa 

Ikke-menneskelige primater født i Asia 

Ikke-menneskelige primater født i Afrika 

Ikke-menneskelige primater født i Amerika 

Ikke-menneskelige primater født andre steder 

Ikke-menneskelige primater – Kolonitype 

Type dyr 

Selvoppholdende koloni (Nei/Ja) 

Ikke-menneskelige primater – Generasjon 

eller høyere 

Genetisk status 

Ikke genetisk endret 

Genetisk endret uten skadelig fenotype 

Utvikling av en ny genetisk endret linje 

Belastningsgrad 

Dyr som brukes til å utvikle en ny genetisk endret linje/stamme (Nei/Ja) 

Terminal 

Lett belastende (til og med) 

Moderat belastende 

Betydelig belastende 

Formål 

Undervisning i høyere utdanning 

Genetisk endret med skadelig fenotype 

Aper (Hominoidea) 
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Grunnforskningsstudier 

Onkologi 

Hjerte- og karsystem, blod- og lymfesystem 

Nervesystem 

Åndedrettsorganer 

Mage- og tarmsystem, herunder lever 

Muskel- og skjelettsystem 

Immunsystem 

Sanseorganer (hud, øyne og ører) 

Endokrint system / stoffskifte 

Utviklingsbiologi 

Multisystemisk 

Etologi/dyreatferd/dyrebiologi 

Annen grunnforskning 

Kreft hos mennesker 

Nervøse og psykiske lidelser hos mennesker 

Urogenitalt system / forplantningssystem 

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

SLUTT 

Dyresykdommer og -lidelser 

Fôrvarer 

Dyrevelferd 

Plantesykdommer 

Ikke-regelverksbasert toksikologi og økotoksikologi 

Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon 

Andre tester for å kartlegge virkning og toleranse 

Toksisitets- og andre sikkerhetstester, herunder farmakologi 

Rutineproduksjon etter produkttype 

SLUTT 

Translasjonsforskning og anvendt forskning 

Infeksjonssykdommer hos mennesker 

SLUTT 

Hjerte- og karsykdommer 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 det endokrine system / stoffskiftet hos mennesker 

Andre lidelser hos mennesker 

Diagnostisering av sykdommer 

SLUTT 

SLUTT 

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

Type lovgivning 

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 om sikkerhet for måldyr, for arbeidstakere og miljøet 

Lovgivning om kosmetikk 

Annen lovgivning: 

Lovgivningens opprinnelse 

Lovgivning som oppfyller Unionens krav 

Lovgivning som bare oppfyller nasjonale krav (i Unionen) 

Lovgivning som bare oppfyller krav i tredjeland 

Metoder for testing av akutt toksisitet 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

LD50, LC50 

Andre metoder som medfører død 

Ikke-terminale metoder 

Toksisitet ved gjentatt dosering 

28 dager eller mindre 

29–90 dager 

Mer enn 90 dager 

Økotoksisitet 

Akutt toksisitet (økotoksisitet) 

Kronisk toksisitet (økotoksisitet) 

Reproduksjonstoksisitet (økotoksisitet) 

Hormonforstyrrende virkning (økotoksisitet) 

Bioakkumulering (økotoksisitet) 

Annen økotoksisitet 

Toksisitets- og andre sikkerhetstester etter type 

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

Hudirritasjon/-korrosjon 

Hudsensibilisering 

Øyeirritasjon/-korrosjon 

Toksisitet ved gjentatt dosering 

Kreftframkallende egenskaper 

Genotoksisitet 

Reproduksjonstoksisitet 

Utviklingstoksisitet 

Nevrotoksisitet 

Kinetikk (farmakokinetikk, toksikokinetikk, nedbryting av restmengder) 

Fototoksisitet 

Økotoksisitet 

Sikkerhet for måldyr 

Andre toksisitets- eller sikkerhetstester 

Sikkerhetstester på næringsmiddel- og fôrområdet 

Kombinerte endepunkter 

Farmakodynamikk (herunder sikkerhetsfarmakologi) 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

SLUTT 

Tester av partiers sikkerhet 

Tester for å kartlegge pyrogen virkning 

Styrkebestemmelse av partier 

Monoklonale antistoffer utelukkende ved hjelp av ascites-metoden 

Kvalitetskontroll (herunder testing av sikkerheten til 

og virkningen av partier) 

Andre kvalitetskontroller 

Rutineproduksjon etter produkttype 

Blodprodukter 

Monoklonale og polyklonale antistoffer (unntatt ascites-
metoden) 

Andre produkter 
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DEL B 

Opplysninger nevnt i artikkel 54 nr. 2 i direktiv 2010/63/EU 

A. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

1. Opplysningene skal innrapporteres hver gang et dyr blir brukt. 

2. Når opplysninger om et dyr innrapporteres, skal det bare velges ett alternativ innenfor en kategori. 

3. Dyr som avlives for bruk av organer og vev. 

3.1. Dyr som avlives for bruk av organer og vev, samt kontrolldyr, tas ikke med i de årlige statistiske opplysningene, med 

mindre noe av det følgende gjelder: 

a) Avlivingen skjer i henhold til en prosjektgodkjenning der det benyttes en metode som ikke er oppført i vedlegg IV 

til direktiv 2010/63/EU. 

b) Dyret har gjennomgått et inngrep før avlivingen, der terskelen for minst mulig smerte, lidelse, frykt og varige men 

er overskredet. 

c) Dyret stammer fra en ny genetisk endret linje med en tilsiktet skadelig fenotype, og har uttrykt den skadelige 

fenotypen før det ble avlivet for bruk av organer og vev. 

3.2. Andre dyr som avlives for bruk av organer og vev (og ikke innrapporteres i den årlige statistikken), innrapporteres 

som del av den femårige gjennomføringsrapporten i tråd med vedlegg II til denne beslutningen. 

4. Dyr som oppdrettes og avlives uten å bli brukt i et forsøk. 

4.1. Dyr som oppdrettes og avlives uten å bli brukt i et forsøk, skal ikke tas med i de årlige statistiske opplysningene, 

bortsett fra følgende dyr: 

a) Genetisk endrede dyr med en tilsiktet og framvist skadelig fenotype. 

b) Dyr som er genotypebestemt (genetisk karakterisering / vevsprøvetaking) ved bruk av en invasiv metode som ikke 

ble utført for å identifisere/merke dyret. 

4.2. Med henblikk på nr. 4.1 bokstav b) menes med «invasiv metode» en metode som kan forårsake smerte, lidelse, frykt 

eller varige men hos dyr tilsvarende eller i større grad enn det som oppleves når en nål innføres i samsvar med god 

veterinærpraksis. 

4.3. Dyrene som oppdrettes og avlives uten å bli brukt i et forsøk, skal innrapporteres i samsvar med vedlegg II til denne 

beslutningen som del av den femårige gjennomføringsrapporten. 

5. Genetisk normale dyr som er født under utvikling av en ny genetisk linje, skal ikke tas med i utarbeidelsen av de årlige 

statistiske opplysningene, og skal i stedet innrapporteres som del av den femårige gjennomføringsrapporten i tråd med 

vedlegg II til denne beslutningen, med mindre slike dyr er blitt genotypebestemt ved bruk av en invasiv metode. 

6. Larveformer av dyr skal tas med så snart de er i stand til å innta føde på egen hånd. 

7. Fostre og embryoer av pattedyr skal ikke tas med i utarbeidelsen av de årlige statistiske opplysningene. Bare dyr som 

er født, også ved keisersnitt, og som lever, skal telles med. Ved studier som omfatter både mor og avkom, skal moren 

innrapporteres når hun har vært utsatt for et forsøk der terskelen for minst mulig smerte, lidelse, frykt og varige men er 

overskredet. Avkom skal innrapporteres når de er en integrert del av forsøket. 

8. Dersom bruken av et dyr i et forsøk fører til alvorlig og langvarig smerte, lidelse eller frykt som ikke kan lettes, med 

eller uten godkjenning på forhånd, skal dyret innrapporteres i kategorien «betydelig belastende». I avsnittet for 

merknader fra medlemsstaten skal det i henhold til del C i dette vedlegget opplyses om arter, antall dyr, hvorvidt det er 

gitt unntak på forhånd, nærmere opplysninger om bruken og grunnene til at klassifiseringen «betydelig belastende» ble 

overskredet. 

9. Opplysninger om dyr som brukes i et forsøk, skal innrapporteres for det året det aktuelle forsøket avsluttes. Ved 

studier som går over to kalenderår, kan det redegjøres for alle dyr i det året der det siste forsøket avsluttes, dersom 

dette unntaket fra årlig rapportering er godkjent av den vedkommende myndigheten. For prosjekter som går over mer 

enn to kalenderår, skal det innrapporteres opplysninger om dyrene i det året de avlives eller dør.  
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10. Dersom kategoriene «Annet» benyttes, skal det gis nærmere opplysninger om inndelingen av disse kategoriene i 

merknadene. 

11. Genetisk endrede dyr 

11.1. Med henblikk på rapportering av statistiske opplysninger omfatter «genetisk endrede dyr» ett av følgende: 

a) Genmodifiserte dyr (for eksempel transgene dyr, dyr der et spesifikt gen er satt ut av spill («knockout») og dyr 

med andre former for genetisk endring) samt dyr med induserte mutasjoner (uansett hvilken type mutasjon det 

gjelder). 

b) Dyr med spontane skadelige mutasjoner som opprettholdes for forskning på denne spesifikke genotypen. 

11.2. Genetisk endrede dyr skal innrapporteres i følgende tilfeller: 

a) Når de er brukt til å utvikle en ny linje. 

b) Når de er brukt til å bevare en etablert linje med tilsiktet og framvist skadelig fenotype (se del B nr. 10.7). 

c) Når de er brukt i andre forsøk enn for å bevare en linje. 

11.3. Alle dyr som er bærere av den genetiske endringen, skal innrapporteres når det utvikles en ny linje. I tillegg skal dyr 

som brukes til superovulasjon, vasektomi og embryoimplantering, også innrapporteres (enten de er genetisk endret 

eller ikke). 

11.4. Genetisk normale dyr (avkom av villtype) som stammer fra utvikling av en ny genetisk endret linje, skal ikke 

innrapporteres i den årlige statistikken, med mindre dyret er blitt genotypebestemt (genetisk karakterisering / 

vevsprøvetaking) ved bruk av en invasiv metode som ikke ble utført for å identifisere/merke dyret. Genetisk normale 

dyr (avkom av villtype) som ikke innrapporteres i den årlige statistikken, er omfattet av den femårige gjennomførings-

rapporten som beskrives i vedlegg II. 

11.5. I kategorien «Formål» som oppført i del A i dette vedlegget, skal dyrene som brukes til utvikling av en ny genetisk 

endret linje, innrapporteres i den respektive kategorien som linjen utvikles for (som vanligvis forventes å være 

«Grunnforskning» eller «Translasjonsforskning og anvendt forskning»). 

11.6. En ny stamme eller linje genetisk endrede dyr anses som «etablert» når den genetiske endringen er stabil, noe som 

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

11.7. Velferdsvurderingen vil fastslå om den nyutviklede linjen forventes å ha en tilsiktet skadelig fenotype, og dersom dette 

er tilfellet, skal dyrene fra dette tidspunktet innrapporteres i kategorien «Bevaring av kolonier av etablerte genetisk 

endrede dyr som ikke brukes i andre forsøk» eller, dersom det er hensiktsmessig, i de andre forsøkene de brukes i. 

Slike dyr omfatter blant annet dem som krever et spesifikt biologisk sikkert miljø (for eksempel særlige 

oppstallingsforhold for å beskytte dyr som er spesielt følsomme overfor infeksjon som følge av genetisk endring), eller 

ytterligere stell i tillegg til det som kreves for at konvensjonelle dyr skal opprettholde sin helse og velvære. 

11.8. Dersom det i velferdsvurderingen fastslås 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. Slike dyr omfatter blant annet induserbare linjer og cre-lox-

linjer, som krever aktivt inngrep for at den skadelige fenotypen skal uttrykkes. 

11.9. «Bevaring av kolonier av etablerte genetisk endrede dyr som ikke brukes i andre forsøk» 

11.9.1. Denne kategorien omfatter dyr som er nødvendige for å bevare kolonier av genetisk endrede dyr fra etablerte linjer 

med en tilsiktet skadelig fenotype, og som har framvist smerte, lidelse, frykt eller varige men som følge av den 

skadelige genotypen. Det tiltenkte formålet med å bevare linjen registreres ikke. 

11.9.2. Denne kategorien omfatter også genetisk endrede dyr som kreves for å bevare en etablert linje, uansett om linjen har 

en tilsiktet ikke-skadelig eller skadelig fenotype, og som har gjennomgått invasiv genotypebestemmelse (genetisk 

karakterisering / vevsprøvetaking). Se del B nr. 10.7. 
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11.10. Alle genetisk endrede dyr som brukes i andre forsøk (ikke til utvikling eller bevaring av en genetisk endret linje), skal 

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

kan framvise en skadelig fenotype, men trenger ikke å gjøre det. 

11.11. Genetisk endrede dyr som framviser en skadelig fenotype, og som avlives for å bruke organene og vevet, skal 

innrapporteres under de primære formålene som organene/vevet er brukt til. 

B. KATEGORIER FOR DATAREGISTRERING 

Avsnittene nedenfor har samme rekkefølge som kategoriene og de tilhørende rubrikkene i flytskjemaet fastsatt i del A. 

1. Type dyr 

Mus (Mus musculus) 

Rotte (Rattus norvegicus) 

Marsvin (Cavia porcellus) 

Gullhamster (Mesocricetus auratus) 

Kinesisk hamster (Cricetulus griseus) 

Ørkenrotte (Meriones unguiculatus) 

Andre gnagere (andre Rodentia) 

Kanin (Oryctolagus cuniculus) 

Katt (Felis catus) 

Hund (Canis familiaris) 

Ilder (Mustela putorius furo) 

Andre kjøttetere (andre Carnivora) 

Hester, esler og krysningsavkom (Equidae) 

Svin (Sus scrofa domesticus) 

Geit (Capra aegagrus hircus) 

Sau (Ovis aries) 

Storfe (Bos taurus) 

Halvaper (Prosimia) 

Silkeaper og tamariner (f.eks. Callithrix jacchus) 

Krabbemakak (Macaca fascicularis) 

Rhesusape (Macaca mulatta) 

Vervetaper (Chlorocebus spp.) (vanligvis enten pygerythrus eller sabaeus) 

Bavian (Papio spp.) 

Ekornaper (f.eks. Saimiri sciureus) 

Andre arter av vestaper (andre arter av Ceboidea) 

Andre arter av østaper (andre arter av Cercopithecoidea) 

Menneskeaper (Hominoidea) 

Andre pattedyr (andre Mammalia) 
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Tamfjørfe (Gallus gallus domesticus) 

Kalkun (Meleagris gallopavo) 

Andre fugler (andre Aves) 

Krypdyr (Reptilia) 

Frosk (Rana temporaria og Rana pipiens) 

Sporefrosk (Xenopus laevis og Xenopus tropicalis) 

Andre amfibier (andre Amphibia) 

Sebrafisk (Danio rerio) 

Havabbor (arter av familier som Serranidae, Moronidae) 

Laks, ørret, røye og harr (Salmonidae) 

Guppy, sverddrager, molly, platy (Poeciliidae) 

Andre fisker (andre Pisces) 

Blekkspruter (Cephalopoda) 

1.1. Fisk skal innrapporteres fra det stadiet da dyret blir i stand til å innta føde selv, når tarmen er helt åpen og fisken 

normalt ville kunne innta føde. 

1.2. Tidspunktet da fisken selvstendig kan innta føde, varierer mellom artene og kan ofte være avhengig av temperaturen 

den holdes i. Temperaturen bør fastsettes med sikte på å bevare optimal velferd, noe som fastsettes av den personen 

som er ansvarlig for dyrenes velferd og stell og for artsspesifikke opplysninger i samordning med den utpekte 

veterinæren. Yngel av sebrafisk, som holdes ved om lag +28 °C, skal innrapporteres fem dager etter befruktning. 

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

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

selv, det vil si umiddelbart etter klekking. 

2. Gjenbruk 

Gjenbruk (Nei/Ja) 

2.1. Generelt 

2.1.1. Hver bruk av dyret bør innrapporteres ved avslutningen av hvert forsøk. 

2.1.2. Opplysninger om fødested, og for ikke-menneskelige primater også om generasjon og hvorvidt dyret kommer fra en 

selvoppholdende koloni, skal bare innrapporteres for dyr som ikke er brukt tidligere, det vil si dyr som brukes for 

første gang. For dyr som er gjenbrukt, skal disse opplysningene derfor ikke registreres. 

2.1.3. Eventuelle etterfølgende kategorier vil vise antallet ganger et dyr er brukt i forsøk. Det kan derfor ikke foretas 

krysshenvisninger mellom disse tallene og det samlede antallet dyr som ikke er brukt tidligere. 

2.1.4. Dyrets faktiske lidelser under forsøket skal innrapporteres. I noen tilfeller kan tidligere bruk påvirke dette. 

Belastningsgraden vil imidlertid ikke alltid øke ved etterfølgende bruk, og i noen tilfeller kan den til og med minske 

(som følge av tilvenning). Den faktiske belastningsgraden som skal innrapporteres, skal derfor fastsettes i hvert enkelt 

tilfelle, samtidig som det tas hensyn til eventuelle virkninger fra tidligere bruk.  
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2.2. Gjenbruk i forhold til fortsatt bruk 

Med henblikk på å fastsette om det dreier seg om gjenbruk, gjelder følgende: 

2.2.1. Med «én enkelt bruk» 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. 

2.2.2. Én enkelt bruk kan bestå av flere trinn (teknikker) som alle er nødvendige for å oppnå ett enkelt resultat, og som 

krever at det samme dyret brukes. 

2.2.3. Eksempler på forberedelse med sikte på fortsatt bruk: 

a) Kirurgiske teknikker (for eksempel innføring av kanyle, implantasjon av telemetri, ovariektomi, kastrasjon, 

hypofysektomi). 

b) Ikke-kirurgiske teknikker (for eksempel fôring med endret diett, framkalling av diabetes, framkalling av 

transgenets uttrykk). 

c) Oppdrett av genetisk endrede dyr med skadelig fenotype. 

d) Genetisk karakterisering ved bruk av en invasiv metode (som ikke ble utført med henblikk på 

identifisering/merking av dyret), og der et dyr med denne genotypen kreves i neste trinn. 

2.2.4. Når et forberedt dyr brukes i det tiltenkte forsøket, skal hele forsøket, herunder eventuelle forberedelser (uansett hvor 

de har funnet sted), innrapporteres etter at forsøket er avsluttet, samtidig som det tas hensyn til belastningsgraden 

knyttet til forberedelsene. Ved oppdrett av et genetisk endret dyr og ved dyrets sluttbruk skal det for eksempel ved 

innrapporteringen tas hensyn til hvilken belastningsgrad som er knyttet til alle trinnene (eksempelvis fenotypens 

virkning, dersom den uttrykkes, genetisk karakterisering, dersom den utføres, samt sluttbruk). 

2.2.5. Bruken av et dyr innrapporteres bare én gang etter at hele forsøket er avsluttet, også når de forberedende trinnene 

beskrevet i nr. 2.2.3 og sluttbruken er utført i separate prosjekter. 

2.2.6. Dersom et forberedt dyr ikke senere brukes til et vitenskapelig formål, skal virksomheten der dyret ble avlivet, 

innrapportere nærmere opplysninger om forberedelsen som en egen bruk i statistikken, alt etter det planlagte formålet, 

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

overskredet. Dersom denne forberedelsen gjelder bevaring av en genetisk endret dyrelinje, er imidlertid kriteriene for 

innrapporteringen av dyr fastsatt i del B nr. 10.7. 

2.2.7. Dersom dyret er blitt genotypebestemt (genetisk karakterisering / vevsprøvetaking) som del av en rutinemessig 

verifisering i en genetisk endret oppdrettskoloni av en etablert linje for å bekrefte at genotypen ikke har avveket fra 

den tiltenkte genetiske bakgrunnen, og dette dyret senere blir brukt i et annet forsøk som ikke krever denne bestemte 

genotypen, anses denne bruken som gjenbruk, og all slik bruk skal innrapporteres separat i statistikken, det vil si 

a) at den første bruken innrapporteres under «Bevaring av etablert genetisk endret linje» med den belastningsgraden 

som er knyttet til den faktiske belastningsgraden som dyret er blitt utsatt for som følge av invasiv 

genotypebestemmelse, og 

b) som gjenbruk under det spesifikke formålet som dyret brukes til. 

3. Andre arter enn ikke-menneskelige primater – Fødested 

Dyr født hos godkjent oppdretter i Unionen 

Dyr født i Unionen, men ikke hos en godkjent oppdretter 

Dyr født i resten av Europa 

Dyr født andre steder 

  



24.11.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/67 

 

 

3.1. Opprinnelsen er basert på fødestedet, det vil si «født i», og ikke stedet der dyret er levert fra. 

3.2. «Dyr født hos en godkjent oppdretter i Unionen» henviser til dyr født hos en oppdretter som er godkjent og registrert i 

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

3.3. «Dyr født i Unionen, men ikke hos en godkjent oppdretter» omfatter blant annet viltlevende dyr, landbruksdyr (med 

mindre oppdretteren er godkjent i henhold til artikkel 20 i direktiv 2010/63/EU) og eventuelle unntak gitt i henhold til 

artikkel 10 nr. 3 i direktiv 2010/63/EU. 

3.4. «Dyr født i resten av Europa» omfatter blant annet dyr som er født i Sveits, Tyrkia, Russland og Israel, og grupperer 

alle dyr, uansett om de er oppdrettet i registrerte oppdrettsvirksomheter eller andre virksomheter, og omfatter blant 

annet dyr som er fanget i vill tilstand. 

3.5. «Dyr født andre steder» omfatter alle dyr, uansett om de er oppdrettet i registrerte oppdrettsvirksomheter eller i andre 

virksomheter, og omfatter blant annet dyr som er fanget i vill tilstand. 

4. Ikke-menneskelige primater – Fødested 

Ikke-menneskelige primater født hos en godkjent oppdretter i Unionen 

Ikke-menneskelige primater født i Unionen, men ikke hos en godkjent oppdretter, og ikke-

menneskelige primater født i resten av Europa 

Ikke-menneskelige primater født i Asia 

Ikke-menneskelige primater født i Amerika 

Ikke-menneskelige primater født i Afrika 

Ikke-menneskelige primater født andre steder 

4.1. Opprinnelsen er basert på fødestedet, det vil si «født i», og ikke stedet der dyret er levert fra. 

4.2. «Ikke-menneskelige primater født hos en godkjent oppdretter i Unionen» (og Norge) henviser til ikke-menneskelige 

primater født hos en oppdretter som er godkjent og registrert i henhold til artikkel 20 i direktiv 2010/63/EU. 

4.3. «Ikke-menneskelige primater født i Unionen, men ikke hos en godkjent oppdretter, og ikke-menneskelige primater 

født i resten av Europa» omfatter blant annet dyr født i Sveits, Tyrkia, Russland og Israel. 

4.4. «Ikke-menneskelige primater født i Asia» omfatter blant annet dyr født i Kina. 

4.5. «Ikke-menneskelige primater født i Amerika» henviser til dyr født i Nord-, Sentral- og Sør-Amerika. 

4.6. «Ikke-menneskelige primater født i Afrika» omfatter også dyr født på Mauritius. 

4.7. «Ikke-menneskelige primater født andre steder» omfatter også dyr født i Australasia. Opprinnelsen til ikke-

menneskelige primater født andre steder skal innrapporteres. 

5. Ikke-menneskelige primater – Kolonitype 

Selvoppholdende koloni (Nei/Ja) 

«Selvoppholdende koloni» omfatter ikke-menneskelige primater som stammer fra kolonier der dyr oppdrettes 

utelukkende i kolonien eller kommer fra andre selvoppholdende kolonier, men uten å være innfanget i naturen, og der 

dyr holdes på en måte som sikrer at de er vant til mennesker.  
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6. Ikke-menneskelige primater – Generasjon 

F0 

F1 

F2 eller høyere 

6.1. «F0» henviser til dyr som er fanget i naturen. 

6.2. «F1» henviser til dyr som er født i fangenskap av en eller to foreldre som ble fanget i naturen. 

6.3. «F2 eller høyere» henviser til dyr som er født i fangenskap av foreldre som begge ble født i fangenskap. 

7. Genetisk status 

Ikke genetisk endret 

Genetisk endret uten skadelig fenotype 

Genetisk endret med skadelig fenotype 

7.1. «Ikke genetisk endret» henviser til alle dyr som ikke er blitt genetisk endret, også genetisk sett normale foreldredyr 

som brukes til utvikling av en ny genetisk endret dyrelinje/-stamme. 

7.2. «Genetisk endret uten skadelig fenotype» henviser til 

a) dyr som brukes til å utvikle en ny linje, og som er bærere av den genetiske endringen, men uten å framvise en 

skadelig fenotype, 

b) genetisk endrede dyr som brukes i andre forsøk (ikke til utvikling eller opprettholdelse), og som ikke framviser en 

skadelig fenotype. 

7.3. «Genetisk endret med skadelig fenotype» henviser til 

a) dyr som brukes til å utvikle en ny linje, og som framviser en skadelig fenotype, 

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

fenotype, 

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

fenotype. 

8. Utvikling av en ny genetisk endret linje 

Dyr som brukes til å utvikle en ny genetisk endret linje/stamme (Nei/Ja) 

«Dyr som brukes til utvikling av en ny genetisk endret linje/stamme» omfatter dyr som brukes til utvikling av en ny 

genetisk endret linje/stamme, noe som skiller dem fra andre dyr som brukes til grunnforskning eller translasjons-

forskning og anvendt forskning. Dette omfatter krysning av forskjellige linjer for å utvikle en ny genetisk endret linje 

der fenotypen til den nye linjen ikke på forhånd kan bestemmes som ikke-skadelig.  
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9. Belastningsgrad 

Terminal 

Lett belastende (til og med) 

Moderat belastende 

Betydelig belastende 

9.1. Den faktiske belastningsgraden skal innrapporteres for hvert enkelt dyr, med henvisning til de mest betydelig 

belastende virkningene som dette dyret er blitt utsatt for under hele forsøket. Disse virkningen kan oppstå i alle trinn 

(ikke nødvendigvis i det siste) i et flertrinnsforsøk. Den faktiske belastningsgraden kan være høyere eller lavere enn 

den klassifiseringen som ble anslått på forhånd. Det skal også tas hensyn til dyrets samlede lidelser når den faktiske 

belastningsgraden tildeles. 

9.2. Kategorier av belastningsgrad 

9.2.1. Terminal – Dyr som har gjennomgått et forsøk som utelukkende er utført under generell anestesi, og uten at dyret er 

kommet til bevissthet igjen, skal innrapporteres i kategorien «terminal». Dette omfatter også situasjoner der dyrene 

ikke er kommet til bevissthet igjen etter anestesi i løpet av det første trinnet i en planlagt tilfriskningsprosess. 

9.2.2. Lett belastende (til og med) – Dyr som har gjennomgått et forsøk som har gitt dem en kortvarig, mild form for 

smerte, lidelse eller frykt, skal innrapporteres i kategorien «lett belastende». Dette omfatter situasjoner der dyrenes 

velvære eller allmenntilstand ikke er blitt betydelig svekket. 

Denne kategorien skal også omfatte dyr som er brukt i et godkjent prosjekt der det i siste instans ikke er observert et 

nivå av smerte, lidelse, frykt 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 genetisk endrede dyr fra etablerte linjer med 

en tilsiktet skadelig fenotype og som ikke har framvist smerte, lidelse, frykt eller varig men som en følge av den 

skadelige genotypen. 

9.2.3. Moderat belastende – Dyr som har gjennomgått et forsøk som har gitt dem kortvarig moderat smerte, lidelse eller 

frykt eller langvarig mild smerte, lidelse eller frykt, samt forsøk der dyrenes velvære eller allmenntilstand er blitt 

moderat svekket, skal innrapporteres i kategorien «moderat belastende». 

9.2.4. Betydelig belastende – Dyr som har gjennomgått et forsøk som har gitt dem alvorlig smerte, lidelse eller frykt eller 

langvarig moderat smerte, lidelse eller frykt, samt forsøk der dyrenes velvære og allmenntilstand er blitt alvorlig 

svekket, skal innrapporteres i kategorien «betydelig belastende». 

9.2.5. Dersom klassifiseringen «betydelig belastende» overskrides, med eller uten godkjenning på forhånd, skal disse dyrene 

og bruken av dem innrapporteres i kategorien «betydelig belastende». Kommentarer skal tilføyes under «Merknader 

fra medlemsstaten» i del C i dette vedlegget. I slike tilfeller skal følgende innrapporteres: art, antall, om unntak var 

godkjent på forhånd, detaljer om bruk samt begrunnelse for hvorfor klassifiseringen «betydelig belastende» ble 

overskredet. 

9.3. Dyr som er funnet døde 

9.3.1. Med hensyn til dyr som er funnet døde, skal belastningsgraden fastsettes med henvisning til om dyret har dødd som 

følge av faktorer knyttet til forsøket som det deltok i. I motsatt fall (for eksempel om dyret har dødd som følge av 

mangler ved utstyr eller miljøkontroller, utilstrekkelig dyreholdspraksis eller urelaterte sykdommer og infeksjoner) 

skal den faktiske innrapporterte belastningsgraden gjenspeile de mest betydelig belastende virkningene som dyret ble 

utsatt for under forsøket (unntatt dyrets opplevelser like før døden inntraff). 

9.3.2. Dersom dødsfallet er knyttet til forsøket, skal den faktiske belastningsgraden innrapporteres som «betydelig 

belastende», med mindre det kan treffes en begrunnet beslutning om at belastningsgraden tilsvarer en lavere kategori.  
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9.4. Innfanging og transport av ville dyr 

Den faktiske belastningsgraden skal bare være knyttet til virkningene av det vitenskapelige forsøket som utføres på 

dyret. Derfor skal det ikke tas hensyn til innfanging og transport ved innrapportering av faktisk belastningsgrad (med 

mindre dette er formålet, eller en del av formålet, med de vitenskapelige forsøkene), heller ikke dersom dyret dør 

under innfanging eller transport. 

10. Formål 

Grunnforskning 

Translasjonsforskning og anvendt forskning 

Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon 

Vern av naturmiljøet av hensyn til menneskers eller dyrs helse eller velferd 

Artsbevaring 

Undervisning i høyere utdanning 

Opplæring med sikte på tilegning, opprettholdelse eller forbedring av yrkeskompetanse 

Rettsmedisinske undersøkelser 

Bevaring av kolonier av etablerte genetisk endrede dyr som ikke brukes i andre forsøk 

10.1. Grunnforskning 

10.1.1. «Grunnforskning» henviser til grunnleggende studier, herunder fysiologi, studier som har til 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. 

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

grunnforskning (for eksempel utviklingsbiologi og immunologi), skal innrapporteres i samsvar med den kategorien 

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

utvikle en ny genetisk endret linje/stamme». 

10.1.3. Alle dyr som er bærere av den genetiske endringen, 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 av ikke-genetisk endrede dyr (villtype) skal ikke innrapporteres, med mindre dyret er blitt genotypebestemt 

(genetisk karakterisering / vevsprøvetaking) ved bruk av en invasiv metode som ikke ble utført for å identifisere/merke 

dyret. 

10.1.4. En ny stamme eller linje genetisk endrede dyr anses som «etablert» når den genetiske endringen er stabil, noe som 

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

10.2. Translasjonsforskning og anvendt forskning 

10.2.1. «Translasjonsforskning og anvendt forskning» henviser til bruk av dyr til formålene omhandlet i artikkel 5 bokstav b) 

og c), med unntak av regelverksbasert bruk av dyr (se punkt 10.3 nedenfor). 

10.2.2. 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. 

10.2.3. Dyr som brukes til å utvikle en ny genetisk endret dyrelinje beregnet på bruk i translasjonsforskning eller anvendt 

forskning (for eksempel kreftforskning og utvikling av vaksiner), skal registreres i samsvar med det formålet de 

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

genetisk endret linje/stamme».  
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10.2.4. Alle dyr som er bærere av den genetiske endringen, 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 genetisk endret (villtype), skal ikke innrapporteres. 

10.2.5. En ny stamme eller linje genetisk endrede dyr anses som «etablert» når den genetiske endringen er stabil, noe som 

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

10.3. Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon 

10.3.1. «Regelverksbasert bruk» omfatter bruk av dyr i forsøk som gjennomføres for å oppfylle lovfestede krav, det vil si til 

produksjon av produkter/stoffer og til å bringe slike produkter/stoffer i omsetning og opprettholde dem på markedet, 

herunder sikkerhets- og risikovurderinger av næringsmidler og fôr. 

10.3.2. Dette omfatter testing av produkter/stoffer som det var planlagt å inngi en regelverksbasert søknad om, men der 

søknaden til sist ikke ble inngitt, for eksempel fordi utvikleren anså produktene/stoffene som uegnet for markedet, og 

de derfor ikke nådde det siste trinnet i utviklingsprosessen. 

10.3.3. «Rutineproduksjon» omfatter bruk av dyr i forbindelse med produksjonen av blant annet antistoffer og blodprodukter, 

for eksempel skal dyr som brukes til produksjon av serumbaserte legemidler, tas med i denne kategorien. 

10.3.4. Tester for å kartlegge virkninger under utvikling av nye legemidler omfattes ikke, og skal innrapporteres i kategorien 

«Translasjonsforskning og anvendt forskning». 

10.4. Vern av naturmiljøet av hensyn til menneskers eller dyrs helse eller velferd 

10.4.1. Dette henviser til studier med sikte på å undersøke og forstå fenomener som miljøforurensning og tap av biologisk 

mangfold samt epidemiologiske studier av viltlevende dyr. 

10.4.2. Det omfatter ikke regelverksbasert bruk av dyr for økotoksikologiske formål. 

10.5. Høyere utdanning 

Dette henviser til bruk av dyr for å gi teoretisk kunnskap innenfor et program for høyere utdanning. 

10.6. Opplæring med sikte på tilegning, vedlikehold eller forbedring av yrkeskompetanse 

Dette henviser til bruk av dyr til opplæring med sikte på tilegning og vedlikehold av praktisk kompetanse, for 

eksempel dyr som brukes i opplæringen av leger. 

10.7. Bevaring av kolonier av etablerte genetisk endrede dyr som ikke brukes i andre forsøk 

10.7.1. Dette omfatter dyr som er nødvendige for å bevare kolonier av genetisk endrede dyr fra etablerte linjer med en tilsiktet 

skadelig fenotype, og som har framvist smerte, lidelse, frykt eller varige men som følge av den skadelige genotypen. 

Det tiltenkte formålet med å oppdrette linjen registreres ikke. 

10.7.2. Denne kategorien omfatter også genetisk endrede dyr som kreves for å bevare en etablert linje, uansett om linjen har 

en tilsiktet ikke-skadelig eller skadelig fenotype, og ett av følgende gjelder: 

a) Genotypen er bekreftet ved hjelp av en invasiv metode, som ikke ble utført for å identifisere/merke dyret, og dyret 

ble avlivet uten å ha blitt ytterligere brukt. 

b) Dyrene er av en uegnet genotype, bekreftet ved hjelp av en invasiv metode, som ikke ble utført for å 

identifisere/merke dyret. 

10.7.3. Denne kategorien omfatter også rederivering når dette gjøres utelukkende for vitenskapelige formål (det vil si ikke for 

å bedre koloniens helse eller velferd) under bevaring av en etablert linje, og dyr som brukes til embryooverføring og 

vasektomi. 

10.7.4. Dette omfatter ikke dyr som er nødvendige for å utvikle en ny genetisk endret linje, og dyr som brukes i andre forsøk 

(til annet enn utvikling/oppdrett).  
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11. Grunnforskningsstudier 

Onkologi 

Hjerte- og karsystem, blod- og lymfesystem 

Nervesystem 

Åndedrettsorganer 

Mage- og tarmsystem, herunder lever 

Muskel- og skjelettsystem 

Immunsystem 

Urogenitalt system / forplantningssystem 

Sanseorganer (hud, øyne og ører) 

Endokrint system / stoffskifte 

Utviklingsbiologi 

Multisystemisk 

Etologi/dyreatferd/dyrebiologi 

Annen grunnforskning 

11.1. Onkologi 

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

11.2. Nervesystem 

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

11.3. Muskel- og skjelettsystemet 

Denne kategorien omfatter blant annet tannpleie. 

11.4. Sanseorganer (hud, øyne og ører) 

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

«Mage- og tarmsystem, herunder lever». 

11.5. Utviklingsbiologi omfatter studier av endringer knyttet til fosterutviklingen hos en organisme (når studien ikke utføres 

som del av en reproduksjonstoksisitetsstudie) når det gjelder vekst, aldring og død, og omfatter blant annet 

celledifferensiering, vevsdifferensiering og organogenese. 

11.6. Multisystemisk 

Denne kategorien omfatter bare forskning der flere enn ett system er av primær interesse, for eksempel forskning på 

enkelte infeksjonssykdommer, og onkologi inngår ikke. 

11.7. Kategorien «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. 

11.8. Annen grunnforskning 

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

11.8.2. Bruk av kategorien «Annet» må overveies nøye for å fastslå at ingen av de forhåndsdefinerte kategoriene kunne 

brukes.  
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11.9. Merknader 

11.9.1. Dyr som brukes til produksjon og bevaring av smittsomme agenser, vektorer (for eksempel fôring av leddyr) og 

neoplasmer, dyr som brukes til annet biologisk materiale og dyr som brukes til produksjon av antistoffer til 

forskningsformål, men ikke til produksjon av hybridomaceller ved hjelp av ascites-metoden til produksjon av 

monoklonale antistoffer (som omfattes av kategorien «Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon etter produkttype»), 

skal innrapporteres i de respektive kategoriene under «Grunnforskningsstudier». 

11.9.2. Dersom flere enn en kategori passer til formålet med bruken av dyret, skal bare hovedformålet innrapporteres. 

12. 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 tarmsystem, herunder lever, 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 

Fôrvarer 

Dyrevelferd 

Diagnostisering av sykdommer 

Plantesykdommer 

Ikke-regelverksbasert toksikologi og økotoksikologi 

12.1. All anvendt forskning på kreft hos mennesker skal tas med i kategorien «Kreft hos mennesker», uansett målsystem. 

12.2. All anvendt forskning på infeksjonssykdommer hos mennesker skal tas med i kategorien «Infeksjonssykdommer hos 

mennesker», uansett målsystem. 

12.3. Regelverksbasert bruk av dyr, for eksempel regelverksbaserte studier av kreftframkallende egenskaper, omfattes ikke 

av kategorien «Translasjonsforskning og anvendt forskning» og innrapporteres i kategorien «Regelverksbasert bruk og 

rutineproduksjon». 

12.4. 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». 

12.5. Bruk av kategorien «Andre lidelser hos mennesker» skal overveies nøye for å fastslå at ingen av de forhåndsdefinerte 

kategoriene kunne brukes i stedet. 

12.6. «Diagnostisering av sykdommer» omfatter blant annet dyr som brukes til direkte diagnostisering av sykdom, for 

eksempel rabies og botulisme, men ikke dem som omfattes av regelverksbasert bruk.  
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12.7. «Ikke-regelverksbasert toksikologi og økotoksikologi» henviser til 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)). Doseintervallstudier (DRF-studier) omfattes heller ikke når de utføres for å oppfylle lovgivnings-

messige krav; slike studier tas med i kategorien «Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon» under «Andre tester for 

å kartlegge virkning og toleranse». 

12.8. «Dyrevelferd» henviser til studier i henhold til artikkel 5 bokstav b) iii) i direktiv 2010/63/EU. 

12.9. Merknader 

12.9.1. Dyr som brukes til produksjon og bevaring av smittsomme agenser, 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 i kategoriene «Grunnforskningsstudier» eller «Translasjonsforskning og anvendt forskning». 

12.9.2. Dersom flere enn en kategori passer til formålet med bruken av dyret, skal bare hovedformålet innrapporteres. 

13. Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon 

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

Andre tester for å kartlegge virkning og toleranse 

Toksisitets- og andre sikkerhetstester, herunder farmakologi 

Rutineproduksjon etter produkttype 

13.1. Tester for å kartlegge virkninger under utvikling av nye legemidler omfattes ikke, og skal innrapporteres i kategorien 

«Translasjonsforskning og anvendt forskning». 

13.2. «Kvalitetskontroll» henviser til bruk av dyr til testing av renhet, stabilitet, virkning, styrkebestemmelse og andre 

parametrer for kvalitetskontroll av sluttproduktet og dets bestanddeler, og i alle kontroller som gjennomføres i løpet av 

produksjonsprosessen med sikte på registrering, for å oppfylle eventuelle andre nasjonale eller internasjonale 

regelverksbaserte krav, eller for å følge produsentens interne regler. Dette omfatter blant annet tester for å kartlegge 

pyrogen virkning. 

13.3. Andre tester for å kartlegge virkning og toleranse 

Tester for å kartlegge virkning av biocider og pesticider omfattes av denne kategorien, det samme gjør tester for å 

kartlegge toleranse av tilsetningsstoffer i fôrvarer. Dette omfatter også doseintervallstudier når disse utføres for å 

oppfylle lovgivningsmessige krav. 

13.4. Toksisitets- og andre sikkerhetstester (herunder sikkerhetsvurdering av produkter og utstyr til humanmedisinske, 

odontologiske og veterinærmedisinske formål). 

13.4.1. Dette 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. 

13.4.2. I studier som omfatter både mor og avkom, skal moren innrapporteres dersom hun har vært utsatt for et forsøk der 

terskelen for minst mulig smerte, lidelse, frykt og varige men er overskredet. Avkom skal innrapporteres dersom de 

utgjør en integrert del av forsøket, for eksempel som endepunkter for reproduksjon.  
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13.5. Rutineproduksjon etter produkttype 

13.5.1. Dette omfatter produksjon av antistoffer og blodprodukter ved bruk av etablerte metoder. Det omfatter ikke 

immunisering av dyr som senere skal brukes til produksjon av hybridomer innenfor grunnforskning, anvendt forskning 

eller translasjonsforskning i et gitt prosjekt; dette skal registreres i relevant kategori under «Grunnforskning» eller 

«Anvendt forskning». 

13.5.2. Bruk av dyr til produksjon av antistoffer for kommersielle formål, blant annet til immunisering med sikte på 

produksjon av hybridomer, skal innrapporteres under «Rutineproduksjon» / «Monoklonale og polyklonale antistoffer 

(unntatt ascites-metoden)». All bruk av ascites-metoden med henblikk på dyrking av monoklonale antistoffer skal 

innrapporteres under «Rutineproduksjon» / «Monoklonale og polyklonale antistoffer utelukkende ved hjelp av ascites-

metoden». 

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

Tester av partiers sikkerhet 

Tester for å kartlegge pyrogen virkning 

Styrkebestemmelse av partier 

Andre kvalitetskontroller 

Testing av partiers sikkerhet omfatter ikke tester for å kartlegge pyrogen virkning; dette skal innrapporteres separat 

under «Tester for å kartlegge pyrogen virkning». 

15. Toksisitets- og andre sikkerhetstester etter type 

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

Hudirritasjon/-korrosjon 

Hudsensibilisering 

Øyeirritasjon/-korrosjon 

Toksisitet ved gjentatt dosering 

Kreftframkallende egenskaper 

Genotoksisitet 

Reproduksjonstoksisitet 

Utviklingstoksisitet 

Nevrotoksisitet 

Kinetikk (farmakokinetikk, toksikokinetikk, nedbryting av restmengder) 

Farmakodynamikk (herunder sikkerhetsfarmakologi) 

Fototoksisitet 

Økotoksisitet 

Sikkerhetstester på næringsmiddel- og fôrområdet 

Sikkerhet for måldyr 

Kombinerte endepunkter 

Andre toksisitets- eller sikkerhetstester 
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15.1. «Toksisitet ved gjentatt dose» omfatter også immuntoksikologiske studier. 

15.2. «Reproduksjonstoksisitet» omfatter blant annet utvidede studier av reproduksjonstoksisitet i én generasjon, også når 

kohorter for utviklingsnevrotoksisitet og immuntoksisitet tas med. 

15.3. «Utviklingstoksisitet» omfatter også studier av utviklingsnevrotoksisitet. Utvidede studier av reproduksjonstoksisitet i 

én generasjon, herunder kohorter for utviklingsnevrotoksisitet, skal innrapporteres under «Reproduksjonstoksisitet». 

15.4. «Nevrotoksisitet» omfatter blant annet akutte og forsinkede virkninger (for eksempel forsinket nevrotoksisitet i 

organiske fosforforbindelser etter akutt eksponering) og studier med gjentatt dosering med sikte på nevrotoksisitet, 

men omfatter ikke utviklingsnevrotoksisitet. Utvidede studier av reproduksjonstoksisitet i én generasjon, herunder 

kohorter for utviklingsnevrotoksisitet, skal innrapporteres under reproduksjonstoksisitet. 

15.5. «Kinetikk» henviser til farmakokinetikk, toksikokinetikk og nedbryting av restmengder. Dersom tester for 

toksikokinetikk utføres som en del av en regelverksbasert toksikologisk undersøkelse med gjentatt dosering, skal den 

innrapporteres i kategorien «Toksisitet ved gjentatt dosering». 

15.6. «Sikkerhetstesting på næringsmiddel- og fôrområdet» omfatter også testing av drikkevann (herunder testing av 

sikkerhet for måldyr). 

15.7. «Sikkerhet for måldyr» innebærer tester som sikrer at et produkt til et bestemt dyr er trygt for den aktuelle arten (men 

omfatter ikke testing av partiers sikkerhet, som hører under «Kvalitetskontroll»). 

15.8. «Kombinerte endepunkter» omfatter blant annet en kombinasjon av studier av kreftframkallende egenskaper og 

kronisk toksisitet, kartleggingstester som kombinerer reproduksjonstoksisitet og toksisitet ved gjentatt dosering. 

16. Metoder for testing av akutt toksisitet 

LD50, LC50 

Andre metoder som medfører død 

Metoder som ikke medfører død 

16.1. Denne underkategorien skal innrapporteres ut ifra hvilken type metode som er brukt, og ikke ut ifra belastningsgraden 

som dyret har vært utsatt for som følge av denne metoden. 

16.2. «LD50, LC50» henviser bare til testmetoder som gir et punktestimat for LD50/LC50, for eksempel OECDs 

retningslinje 203, 403 og 425. 

16.3. «Andre metoder som medfører død» henviser til de metodene som kategoriserer stoffer i en klasse, det vil si metoder 

som innebærer tildeling av et intervall som LD50 vil falle inn under, for eksempel fastdosemetoder og metoder for å 

bestemme akutt toksisitetsklasse. Det er sannsynlig at en del dødsfall vil inntreffe, men ikke så mange som det 

forventes ved bruk av LD50-metoder. 

17. Toksisitet ved gjentatt dosering 

28 dager eller mindre 

29–90 dager 

Mer enn 90 dager 
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18. Økotoksisitet 

Akutt toksisitet (økotoksisitet) 

Kronisk toksisitet (økotoksisitet) 

Reproduksjonstoksisitet (økotoksisitet) 

Hormonforstyrrende virkning (økotoksisitet) 

Bioakkumulering (økotoksisitet) 

Annen økotoksisitet 

18.1. «Økotoksisitet» henviser til toksisitet i forbindelse med vann- og jordmiljøet. 

18.2. Økotoksisitetsstudier av kortsiktig toksisitet for å bestemme LC/LD50 skal innrapporteres under «Akutt toksisitet 

(økotoksisitet)». 

18.3. Økotoksisitetsstudier av langsiktig toksisitet, for eksempel tester i tidlig livssyklus eller gjennom hele livssyklusen, 

skal innrapporteres under «Kronisk toksisitet (økotoksisitet)». 

18.4. Økotoksisitetsstudier som først og fremst utføres for å vurdere stoffers hormonforstyrrende egenskaper og for 

eksempel omfatter metamorfose, utvikling og vekst hos amfibier, kjønnsutvikling og reproduksjon hos fisk, skal 

innrapporteres under «Hormonforstyrrende virkning (økotoksisitet)». 

19. Type lovgivning 

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 om sikkerhet for måldyr, for arbeidstakere og miljøet 

Lovgivning om kosmetikk 

Annen lovgivning 

19.1. Typen lovgivning skal ikke innrapporteres for dyr når bruken av dyrene hører inn under kategorien «Rutine-

produksjon». 

19.2. Typen lovgivning skal innrapporteres med henvisning til tilsiktet primær bruk. 

19.3. Testing av vannkvalitet, bortsett fra spillvann, skal innrapporteres under «Lovgivning om næringsmidler». Testing av 

spillvannskvalitet skal innrapporteres under «Annen lovgivning».  
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20. Lovgivningens opprinnelse 

Lovgivning som oppfyller Unionens krav 

Lovgivning som bare oppfyller nasjonale krav (i Unionen) 

Lovgivning som bare oppfyller krav i tredjeland 

20.1. Lovgivningens opprinnelse skal ikke innrapporteres for dyr når bruken av dyrene hører inn under kategorien 

«Rutineproduksjon». 

20.2. Bruken skal innrapporteres med henvisning til regionen som testen utføres for, ikke til hvor den er utført. 

20.3. Dersom den nasjonale lovgivningen er avledet fra Unionens regelverk, skal bruken innrapporteres under «Lovgivning 

som oppfyller Unionens krav». 

20.4. «Lovgivning som oppfyller Unionens krav» omfatter også ethvert internasjonalt krav som også oppfyller Unionens 

krav (for eksempel testing i samsvar med retningslinjer fra ICH(1), VICH(2) og OECD samt monografier i Den 

europeiske farmakopé). 

20.5. Dersom testen utføres for å oppfylle lovgivningen i en eller flere medlemsstater (ikke nødvendigvis staten der testen 

utføres), og kravene ikke er avledet fra Unionens regelverk, skal bruken innrapporteres under «Lovgivning som bare 

oppfyller nasjonale krav (i Unionen)». 

20.6. Lovgivning som oppfyller krav i tredjeland, skal velges bare dersom det ikke finnes noen tilsvarende krav om å utføre 

testen for å oppfylle kravene i Unionens regelverk. 

21. Rutineproduksjon etter produkttype 

Blodprodukter 

Monoklonale antistoffer utelukkende ved hjelp av ascites-metoden 

Monoklonale og polyklonale antistoffer (unntatt ascites-metoden) 

Andre produkter 

21.1. Rutineproduksjon etter produkttype omfatter produksjon av antistoffer og blodprodukter ved bruk av etablerte 

metoder. Dette omfatter ikke immunisering av dyr som senere skal brukes til produksjon av hybridomer med sikte på 

grunnforskning eller anvendt forskning innenfor et gitt prosjekt. Slik immunisering skal registreres i relevant kategori 

under «Grunnforskning» eller «Anvendt forskning». 

21.2. All bruk av ascites-metoden med henblikk på dyrking av monoklonale antistoffer skal innrapporteres under 

«Monoklonale og polyklonale antistoffer utelukkende ved hjelp av ascites-metoden». 

21.3. Bruk av dyr til produksjon av antistoffer for kommersielle formål, blant annet til immunisering med sikte på 

produksjon av hybridomer, skal innrapporteres under «Monoklonale og polyklonale antistoffer (unntatt ascites-

metoden)». 

C. MERKNADER FRA MEDLEMSSTATEN 

1. Medlemsstatene skal framlegge merknader til de statistiske opplysningene. Merknadene skal inneholde følgende 

opplysninger: 

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

  

(1) Den internasjonale konferansen om harmonisering av tekniske krav til registrering av legemidler for mennesker 

(2) Det internasjonale samarbeidet om harmonisering av tekniske krav til registrering av veterinærpreparater 
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b) Opplysninger om betydelig økt eller redusert bruk av forsøksdyr på et bestemt område, og en analyse av grunnene 

til dette. 

c) Opplysninger om nye tendenser med hensyn til faktiske belastningsgrader, og en analyse av grunnene til dette. 

d) Opplysninger om særlige tiltak for å fremme prinsippet om erstatning, begrensning og forbedring, og den 

eventuelle innvirkningen dette har på statistikken. 

e) En ytterligere oppdeling av kategorien «Annet» dersom en betydelig andel av bruken av dyr er innrapportert under 

denne kategorien. 

f) Opplysninger om bruken av dyr i kategorier der en metode eller en teststrategi som tar sikte på å oppnå de ønskede 

resultatene, som ikke omfatter bruk av levende dyr, er anerkjent i henhold til Unionens regelverk. 

g) Nærmere opplysninger om tilfeller der klassifiseringen «betydelig belastende» overskrides, med eller uten 

godkjenning på forhånd. 

2. Med henblikk på nr. 1 bokstav g) skal følgende innrapporteres: 

a) Art. 

b) Antall dyr. 

c) Hvorvidt klassifiseringen «betydelig belastende» ble godkjent på forhånd. 

d) Opplysninger om bruk. 

e) Begrunnelse for hvorfor klassifiseringen «betydelig belastende» ble overskredet, 

 _____  
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VEDLEGG IV 

MAL FOR FRAMLEGGING AV OPPLYSNINGER SOM NEVNT I ARTIKKEL 54 NR. 3 I DIREKTIV 2010/63/EU 

Medlemsstat: År: 

 

Metode Art Begrunnelse 
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VEDLEGG V 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU Denne beslutningen 

Artikkel 1 Artikkel 2 

Artikkel 2 Artikkel 3 

Artikkel 3 Artikkel 4 

Artikkel 4 Artikkel 6 

VEDLEGG I VEDLEGG II 

VEDLEGG II VEDLEGG III 

VEDLEGG III VEDLEGG IV 

 


