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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0252/2008 внесена от Suzanne Thorpe, с британско гражданство, 
относно забрана върху използването на кучета от породата „гонче“ и 
техните малки за опити върху животни

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията изразява загриженост относно широкото използване на 
кучета от породата „гонче“ и техните малки за опити върху животни, като твърди, че 
определени развъдници отглеждат гончета конкретно за тази цел и че млади животни 
на възраст едва шест седмици се използват за експерименти, свързани с вдишване на 
токсични газове и изпарения. Тя също така призовава за по-голяма прозрачност по 
отношение на опитите върху животни и свързаните с тях научни процедури. След като 
е поставила без успех въпроса пред британските органи, сега тя се стреми да 
предизвика разследване на Европейския парламент дали положението, което тя описва, 
е в съответствие със законодателството на Европейския съюз по отношение защитата 
на животни, използвани за експериментални и други научни цели.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 юли 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 17 декември 2008 г.

Вносителката твърди, че в Обединеното кралство кучетата от породата „гонче“ и 
техните малки, на едва шестседмична възраст, се използват за опити. Тези опити 
включват вдишването на токсични газове и изпарения. Тя споменава конкретен 
развъдник за такива кучета в Обединеното кралство и настоява за налагане на забрана 
на това предприятие за развъждане на гончета за научни експерименти. Тя настоява и 
за налагане на забрана за използване на тази порода кучета за научни експерименти и в 
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две лаборатории в Обединеното кралство.

Вносителката призовава към по-голяма прозрачност в областта на научните 
експерименти върху животни. Тя би искала да знае дали описаната от нея ситуация в 
Обединеното кралство отговаря на правото на ЕС в областта на научните процедури, 
използващи животни. Накрая, вносителката отправя молба дейностите в лаборатории, 
които използват животни, да бъдат по-прозрачни и да бъде сложен край на липсата на 
прозрачност във връзка с експериментите върху животни, извършвани в лабораториите.

Директива 86/609/ЕИО относно защитата на животните, използвани за опитни и други 
научни цели1 беше транспонирана в националното законодателство през 1989 г. Всички 
експерименти върху животни в ЕС трябва да отговарят на разпоредбите на 
директивата.
Целта на директивата е да подобри контрола върху използването на лабораторни 
животни чрез определяне на минимални стандарти за отглеждане и грижи, както и за 
обучение на персонала, който се занимава с тези животни и извършва надзор на 
експериментите. Тя съдържа разпоредби и за провеждането и одобряването на 
експерименти, персонал и обекти.

Член 7 от директивата постановява, че „Опит не се извършва, ако има друг 
задоволителен научен метод за постигане на резултата, неводещ до използването на 
животно, който е подходящ и практически осъществим”. За съжаление в днешно 
време рисковете от някои вещества, като например химични вещества, не могат да 
бъдат определени в достатъчна степен чрез наличните методи за ин-витро тестове (без 
да се използват тестове върху животни). Това се отбелязва в доклад, публикуван от 
Европейския център за валидиране на алтернативни методи (ECVAM)2. Следователно 
използването единствено на методи ин-витро няма да позволи точното определяне на 
рисковете от веществата, които биха могли да са вредни за човешкото здраве и 
околната среда. По тази причина използването на животни все още е необходимо, за да 
се гарантира определено ниво на безопасност за хората и околната среда. Що се отнася 
до кучетата, важно е да се отбележи, че в ЕС 68 % от кучетата, използвани за 
експерименти, се използват при задължително тестване за безопасност съгласно 
изискванията на законодателството, като втори вид, различен от гризачи.

Но когато трябва да се използват кучета, директивата постановява, че те трябва да 
бъдат развъждани специално за тази цел. Бездомни животни не могат да бъдат 
използвани за експерименти. Освен това, развъждането и снабдяването на обекти 
трябва да бъде одобрено или регистрирано от националните органи и да отговаря на 
изискванията за отглеждане и грижа за животните, за да се гарантира подходяща грижа 
за тези животни. Следователно, въпреки че гончетата и техните малки все още могат да 
бъдат използвани в научни процедури в ЕС, те се ползват с известна степен на защита 
съгласно законодателството на ЕС.

                                               
1 ОВ L 358, 18.12.1986 г., стр. 1.
2 A. P. Worth, M. Balls (ред.), Алтернативни (без използването на животни) методи за изпитване на 
химикали: Текущо състояние и бъдещи перспективи – Доклад подготвен от ECVAM и Работна група на 
ECVAM по химичните вещества. ATLA 30, Притурка 1, юли 2002 г.
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Комисията е подала предложения за преразглеждане на Директива 86/609/ЕИО1. Целта 
е да се подобри законодателството в областта на експериментите върху животни в ЕС и 
да се гарантира, че животните, които все още се използват за експерименти, получават 
подходящи грижи и хуманно отношение. По-конкретно, целта на предложението е да 
приведе в сила изискванията и условията за одобряване на експерименти, персонал и 
обекти, както и инспекции на обектите, които развъждат, доставят или използват 
лабораторни животни.

Комисията няма за цел да забрани използването на конкретна порода кучета в научни 
процедури, а да спомогне за цялостното намаляване на използването на животни, като 
насърчава разработването на алтернативни методи. По отношение на обектите за 
развъждане на животни за експериментални цели, включително кучета, 
преразглеждането предвижда няколко елемента, които ще подобрят нивото на грижата 
и защитата на тези животни.

Що се отнася до липсата на прозрачност по отношение на дейностите в лабораториите, 
Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. 
относно повторната употреба на информацията в обществения сектор2 определя 
правилата и практиките за оценяване на информационните ресурси в обществения 
сектор. Но информацията, предоставена от вносителката, не попада в обхвата на това 
законодателство, а е въпрос, който касае националните правителства.

Заключение
Законодателството на ЕС позволява извършването на научни експерименти върху 
гончета. Тези животни обаче попадат в обхвата на директива, която постановява 
минимални стандарти за тяхната защита в течение на живота им, които стандарти ще 
бъдат подобрени през следващите години чрез предстоящото преразглеждане на тази 
директива. При настоящите научни познания Европейската комисия не е в състояние да 
забрани използването на конкретни породи кучета в научни процедури. Но бъдещото 
преразглеждане има за цел да определи правила, които да гарантират, че тези 
процедури се извършват хуманно, и при развъждането на експериментални животни ще 
се вземе предвид най-актуалната научна информация за осигуряване на доброто 
състояние на животните. Накрая, споразуменията за конфиденциалност, сключвани 
между лаборатории и техните посетители в държавите-членки, са извън компетенциите 
на законодателството на Общността.

                                               
1 COM(2008) 543.
2 ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 90.


