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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä ilmaisee huolensa beaglejen ja beaglen pentujen laajasta käytöstä 
eläinkokeissa ja väittää, että tietyt kennelit kasvattavat beagleja tätä nimenomaista tarkoitusta 
varten ja että jopa kuuden viikon ikäisiä pentuja käytetään kokeissa, joissa ne joutuvat 
hengittämään myrkyllisiä kaasuja ja höyryjä. Hän vaatii myös suurempaa avoimuutta 
eläinkokeiden ja niihin liittyvien tieteellisten menetelmien suhteen. Epäonnistuttuaan asian 
viemisessä Ison-Britannian viranomaisten käsiteltäväksi hän pyrkii saamaan Euroopan 
parlamentin tutkimaan, onko hänen kuvaamansa tilanne EU:n kokeisiin ja muihin tieteellisiin 
tutkimuksiin käytettävien eläinten suojelua koskevan lainsäädännön mukainen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 18. heinäkuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 17. joulukuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä väittää, että beagleja ja jopa kuuden viikon ikäisiä beaglen pentuja 
käytetään laajasti eläinkokeissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näihin kuuluu kokeita, 
joissa eläimet joutuvat hengittämään myrkyllisiä kaasuja ja höyryjä. Hän mainitsee 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan erityisen keskuksen, jossa näitä koiria 
kasvatetaan, ja pyytää, että kyseistä yritystä kielletään kasvattamasta beagleja eläinkokeita 
varten. Vetoomuksen esittäjä myös toivoo, että kahta Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
toimivaa laboratoriota kielletään käyttämästä tätä koirarotua kokeissaan.

Vetoomuksen esittäjä vaatii suurempaa avoimuutta eläinkokeiden alalla. Hän tiedustelee, 
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onko hänen kuvaamansa tilanne Yhdistyneessä kuningaskunnassa koe-eläinten 
tutkimuskäyttöä koskevan EU:n lainsäädännön mukainen. Lopuksi vetoomuksen esittäjä 
vaatii suurempaa avoimuutta koe-eläimiä käyttävien laboratorioiden toiminnan osalta ja 
pyytää, että laboratorioissa tehtäviä eläinkokeita koskeva salailu lopetetaan. 

Kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annettu 
direktiivi 86/609/ETY1 saatettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä vuonna 1989. Kaikissa 
EU:ssa tehtävissä eläinkokeissa on noudatettava tämän direktiivin säännöksiä. 

Direktiivillä pyritään parantamaan koe-eläinten käytön valvontaa asettamalla 
vähimmäisvaatimukset eläinten säilytykselle ja hoidolle sekä näitä eläimiä käsittelevän ja 
kokeita valvovan henkilöstön koulutukselle. Siinä myös säädetään kokeiden suorittamisesta ja 
niitä koskevista luvista, henkilöstöstä ja laitoksista.

Direktiivin 7 artiklan nojalla "koetta ei saa suorittaa, jos tavoitellun tuloksen saavuttamiseksi 
on mahdollista soveltaa jotakin toista tieteellisesti luotettavaa menetelmää, joka ei edellytä 
eläimen käyttöä". Valitettavasti tiettyjen aineiden, kuten kemikaalien, vaaroja ei nykyisin 
voida määrittää riittävästi käytettävissä olevilla in vitro -testimenetelmillä (joissa ei käytetä 
koe-eläimiä). Näin todetaan Euroopan vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien keskuksen
(ECVAM) julkaisemassa raportissa2. Käyttämällä pelkästään in vitro -menetelmiä 
aliarvioitaisiin siten sellaisten aineiden vaaroja, jotka voivat olla haitallisia ihmisen 
terveydelle ja ympäristölle. Tästä syystä muutamien eläinten käyttö on edelleen välttämätöntä
ihmisten ja ympäristön turvallisuuden takaamiseksi. Koirien osalta on tärkeää huomata, että 
EU:ssa 68:aa prosenttia koe-eläiminä käytettävistä koirista hyödynnetään lakisääteisessä
pakollisessa turvallisuustestauksessa toissijaisena lajina, joka on muu kuin jyrsijä.

Silloin kun koiria on kuitenkin käytettävä, direktiivissä myös säädetään, että ne on 
kasvatettava tätä tarkoitusta varten; irrallaan tavattuja eläimiä ei saa käyttää kokeissa. Lisäksi 
kansallisten viranomaisten on hyväksyttävä tai rekisteröitävä eläimiä kasvattavat ja 
toimittavat laitokset, joiden on noudatettava eläinten säilytystä ja hoitoa koskevia 
vaatimuksia, jotta varmistetaan näiden eläinten asianmukainen hoito. Vaikka beagleja ja 
beaglen pentuja voidaan näin ollen edelleen käyttää tieteellisiin tarkoituksiin EU:ssa, niille on 
annettu jonkinlainen suoja EU:n lainsäädännössä.

Komissio on esittänyt ehdotuksen direktiivin 86/609/ETY tarkistamiseksi3. Ehdotuksen 
tavoitteena on vahvistaa eläinkokeita koskevaa EU:n lainsäädäntöä ja varmistaa, että 
tieteellisissä toimenpiteissä edelleen käytettävät eläimet saavat asianmukaista hoitoa ja 
humaania kohtelua. Ehdotuksen tarkoituksena on erityisesti vahvistaa vaatimuksia ja 
edellytyksiä, jotka koskevat lupien myöntämistä kokeille, henkilöstöä ja laitoksia sekä koe-
eläimiä kasvattavissa, toimittavissa tai käyttävissä laitoksissa tehtäviä tarkastuksia.

Komission tavoitteena ei ole kieltää tiettyjen koirarotujen käyttöä tieteellisissä menettelyissä,
vaan pikemminkin edistää eläinten käytön yleistä vähenemistä kannustamalla vaihtoehtoisten 
menetelmien kehittämistä. Sellaisten laitosten osalta, joissa kasvatetaan eläimiä, koirat 
                                               
1 EYVL L 358, 18.12.1986, s. 1.
2 Worth, A. P. ja Balls, M. (toim.), "Alternative (Non-animal) Methods for chemicals test Ing: Current status and 
Future Prospects – A report prepared by ECVAM and the ECVAM Working Group on chemicals", ATLA 30, 
Supplement 1, heinäkuu 2002.
3 KOM(2008)0543.
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mukaan lukien, eläinkokeita varten, tarkistukseen sisältyy useita tekijöitä, joilla parannetaan
näiden eläinten hoidon ja suojelun tasoa.

Mitä tulee laboratorioiden toimintaa koskevan avoimuuden puuttumiseen, julkisen sektorin 
hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä 17 päivänä marraskuuta 2003 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/98/EY1 vahvistetaan julkisen sektorin 
tietoresurssien saantia koskevat säännöt ja käytännöt. Vetoomuksen esittäjän mainitsemat 
tiedot eivät kuitenkaan kuulu tämän lainsäädännön piiriin, ja kyseessä on kansallisten 
hallitusten asia.

Päätelmä
EU:n lainsäädännössä sallitaan kokeiden suorittaminen beagleilla. Näihin eläimiin sovelletaan 
kuitenkin direktiiviä, jossa säädetään vähimmäisvaatimukset kyseisten eläinten suojelulle
niiden elinaikana. Vaatimuksia parannetaan tulevina vuosina direktiivin tarkistamisen myötä. 
Tämänhetkisen tieteellisen tietämyksen perusteella Euroopan komissio ei voi kieltää tiettyjen 
koirarotujen käyttöä tieteellisissä menettelyissä. Tarkistamalla direktiiviä se kuitenkin pyrkii 
laatimaan säännöt, joilla varmistetaan, että tällaiset menettelyt toteutetaan humaanisti ja että 
koe-eläinten kasvatuksessa otetaan huomioon uusimmat tieteelliset tiedot eläinten 
hyvinvoinnista. Lopuksi todettakoon, että laboratorioiden ja niissä vierailevien välillä 
jäsenvaltiossa tehdyt salassapitosopimukset eivät kuulu yhteisön lainsäädännön 
soveltamisalaan.

                                               
1 EUVL L 345, 31.12.2003, s. 90.


