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Tárgy: A Suzanne Thorpe, brit állampolgár által benyújtott 252/2008. számú petíció a 
beagle fajtájú kutyák és kutyakölykök állatkísérletekben történő alkalmazásának 
tilalmáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a beagle fajtájú kutyák és kutyakölykök 
állatkísérletekben történő, széles körben elterjedt alkalmazása miatt, és kifejti, hogy bizonyos 
tenyésztők kifejezetten erre a célra tenyésztenek ilyek kutyákat, továbbá hathetes 
kutyakölyköket használnak fel mérgező gázok és gőzök belélegzésével járó kísérletekben. A 
petíció benyújtója az állatkísérletek és az azokhoz kapcsolódó tudományos eljárások 
tekintetében nagyobb átláthatóság biztosítását kéri. Miután az ügyben sikertelenül fordult a 
brit hatóságokhoz, most annak kivizsgálására kéri az Európai Parlamentet, hogy az általa 
ismertetett helyzet összhangban van-e a kísérleti és más tudományos célokra történő 
alkalmazásra szánt állatok védelméről szóló uniós jogszabályokkal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. december 17.

A petíció benyújtója szerint az Egyesült Királyságban a beagle fajtájú kutyákat és 
kutyakölyköket – már hathetes koruktól – széles körben alkalmazzák állatkísérletek céljára, 
többek között mérgező gázok és gőzök belélegzésével járó kísérletekben. A petíció benyújtója 
konkrétan megnevez egy egyesült királyságbeli tenyésztőtelepet, ahol ilyen kutyákkal 
foglalkoznak, és kéri, hogy ezt a vállalkozást tiltsák el a tudományos kísérletekben való 
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alkalmazásra szánt, beagle fajtájú kutyák tenyésztésétől. A petíció benyújtója emellett két 
laboratóriumnak is megtiltaná e kutyafajták alkalmazását.

A petíció benyújtója fokozottabb átláthatóságot szeretne elérni az állatok felhasználásával 
végezett tudományos kísérletek terén. Szeretné tudni, hogy az Egyesült Királyságban fennálló 
helyzet, amelyről beszámolt, összhangban van-e az állatok felhasználásával végzett 
tudományos eljárásokra vonatkozó uniós jogszabályokkal. Végül azt is kéri, hogy az állatokat 
alkalmazó laboratóriumokban folytatott tevékenységek átláthatóbbak legyenek, és hogy 
vessenek véget az átláthatóság hiányának a laboratóriumokban végzett állatkíséretekkel 
kapcsolatban.

A kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált állatok védelmére vonatkozó tagállami 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 86/609/EGK irányelvet1

1989-ben ültették át a nemzeti jogba. Az EU-ban végzett minden állatkísérletnek az irányelv 
rendelkezéseivel összhangban kell történnie.

Az irányelv célja, hogy javítsa a laboratóriumi állatok alkalmazására vonatkozó 
ellenőrzéseket, azáltal, hogy minimumszabályokat állapít meg az állatok elhelyezése és 
gondozása, valamint az ezeket az állatokat kezelő és a kísérleteket felügyelő személyzet 
képzése tekintetében. Az irányelv emellett rendelkezéseket állapít meg a kísérletek
végrehajtására és a személyzet és a létesítmények tevékenységeire, valamint ezek 
engedélyezésére vonatkozóan.

Az irányelv 7. cikke értelmében „A kísérlet nem hajtható végre, ha van más, ésszerűen és 
gyakorlatilag kivitelezhető, állatok felhasználásával nem járó, tudományos szempontból 
megfelelő módszer a kívánt eredmény elérésére.” Sajnos ma még bizonyos anyagok – például 
a vegyi anyagok – veszélyei nem határozhatók meg kellő mértékben a rendelkezésre álló in 
vitro vizsgálati módszerekkel (azaz állatkísérletek nélkül). Ezt az Alternatív Módszerek 
Validálásával Foglalkozó Európai Központ (ECVAM) által közzétett jelentés is megállapítja2. 
Tehát, az in vitro módszerek kizárólagos alkalmazásával nem állapíthatók teljes mértékben az 
adott anyag veszélyei, ami káros hatással lehet az emberi egészségre és a környezetre. Ennek 
következtében továbbra is szükségszerű, hogy bizonyos mennyiségű állatot felhasználjanak az 
emberek és a környezet biztonságának garantálása érdekében. A kutyákkal kapcsolatban 
fontos megjegyezni, hogy az EU-ban a kísérletekben felhasznált kutyák 68%-át törvényileg 
előírt, kötelező biztonsági vizsgálatokhoz használják fel, másodlagos – nem rágcsáló –
fajként.

Ha azonban kutyák alkalmazására van szükség, az irányelv előírja, hogy ezeket a kutyákat 
kifejezetten erre a célra kell tenyészteni, kóbor állatok nem használhatók fel kísérletekben. 
Ezenkívül, a tenyésztő- és beszállítólétesítményeket a nemzeti hatóságnak jóvá kell hagynia 
vagy be kell jegyeznie, és e létesítményeknek teljesíteniük kell az állatok elhelyezésére és 
ellátására vonatkozó követelményeket, az állatok megfelelő gondozásának biztosítsa 
érdekében. És bár a beagle fajtájú kutyák és kutyakölykök az EU-ban ma is felhasználhatók 
                                               
1 HL L 358., 1986.12.18., 1. o.
2 A. P. Worth, M. Balls (ed.), 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, 2002. július
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tudományos eljárások céljára, e kutyáknak az uniós jog értelmében biztosítanak egy bizonyos 
szintű védelmet.

A Bizottság javaslatot nyújtott be a 86/609/EGK irányelv felülvizsgálatára vonatkozóan1. A 
cél az, hogy megerősítsék az állatkísérletekre vonatkozó jogszabályokat az EU-ban és 
biztosítsák, hogy a kísérletekben felhasznált állatok megfelelő gondozásban és kíméletes
bánásmódban részesülnek. A javaslat kifejezett célja, hogy megszigorítsa a kísérletek, a 
személyzet és a létesítmények engedélyezésére vonatkozó követelményeket és feltételeket, 
valamint a laboratóriumi állatokat tenyésztő, szállító vagy felhasználó létesítmények 
ellenőrzéseit. 

A Bizottságnak nem célja, hogy betiltsa bizonyos kutyafajták tudományos eljárásokban 
történő felhasználását, inkább alternatív módszerek kidolgozására ösztönöz annak 
előmozdítása érdekében, hogy általában véve csökkenjen az állatok ilyen célú felhasználása.
A kísérleti célokra történő felhasználásra szánt állatok – többek között kutyák –
tenyésztésével foglalkozó létesítményekkel kapcsolatban a módosítás számos olyan elemet 
tartalmaz, amelyek javítják majd ezen állatok gondozásának és védelmének a szintjét.

Ami a laboratóriumi tevékenységekkel kapcsolatos átláthatóság hiányát illeti, a közszféra 
információinak további felhasználásáról szóló, 2003. november 17-i 2003/98/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv2 megállapítja a közszféra információs forrásaihoz való 
hozzáférés szabályait és gyakorlatait. A petíció benyújtója által említett információk azonban 
nem tartoznak e jogszabály hatálya alá; ez a kérdés a nemzeti kormányok hatáskörébe 
tartozik.

Következtetés

Az uniós jog lehetővé teszi, hogy beagle fajtájú kutyákkal folytassanak kísérleteket. Ezekre az 
állatokra azonban vonatkozik egy irányelv, amely minimumszabályokat ír elő arra 
vonatkozóan, hogy életük során milyen mértékű védelemben kell részesülniük; e szabályokat 
– az említett irányelv közelgő módosítása révén – az elkövetkező években szigorítani fogják. 
Tekintettel a jelenleg rendelkezésre álló tudományos ismeretekre, a Bizottság nem tilthatja be 
egyetlen konkrét kutyafajta tudományos eljárásokban történő felhasználását sem. Ugyanakkor 
az irányelv módosításával szabályokat állapít meg annak biztosítására, hogy az ilyen 
eljárásokat kíméletesen végezzék és a kísérleti állatok tenyésztése során figyelembe vegyék az 
állatok jólétére vonatkozó legújabb tudományos ismereteket. Végül, a tagállamokban a 
laboratóriumok és azok látogatói közötti titoktartási megállapodások nem tartoznak a 
közösségi jog hatálya alá.

                                               
1 COM(2008) 543
2 HL L 345., 2003.12.31., 90. o.


