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Temats: Lūgumraksts Nr. 0252/2008, ko iesniedza Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgā Suzanne Thorpe, par aizliegumu izmantot bīglu šķirnes suņus 
un bīglu šķirnes suņu kucēnus, lai veiktu izmēģinājumus ar dzīvniekiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja izsaka bažas par arvien plašāko bīglu šķirnes suņu un bīglu šķirnes
suņu kucēnu izmantošanu, norādot, ka atsevišķās suņu audzētavās šim nolūkam audzē bīglu 
šķirnes suņus un jau kopš sešu nedēļu vecuma tos izmanto izmēģinājumos, kas saistīti ar 
indīgu gāzu un izgarojumu ieelpošanu. Viņa aicina arī uz lielāku pārredzamību attiecībā uz 
izmēģinājumiem un ar tiem saistīto zinātnisko izpēti. Pēc neveiksmīgas vēršanās ar šo 
jautājumu Apvienotās Karalistes iestādēs viņa lūdz Eiropas Parlamentu izmeklēt, vai viņas 
aprakstītā situācija atbilst ES tiesību aktiem attiecībā uz to dzīvnieku aizsardzību, kurus 
izmanto izmēģinājumos un citiem zinātniskiem mērķiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 18. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. decembrī.

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Apvienotajā Karalistē bīglu šķirnes suņus un bīglu 
šķirnes suņu kucēnus no sešu nedēļu vecuma plaši izmanto izmēģinājumos. Tostarp tādos, kas 
saistīti ar indīgu gāzu un izgarojumu ieelpošanu. Viņa norāda uz kādu audzētavu Apvienotajā 
Karalistē, kur audzē šos suņus, un lūdz, lai šim uzņēmumam aizliedz audzēt bīglu šķirnes 
suņus, ko paredzēts izmantot zinātniskos izmēģinājumos. Viņa vēlas, lai arī divām Apvienotās 
Karalistes laboratorijām aizliedz izmantot šīs šķirnes suņus.

Viņa pauž nepieciešamību pēc lielākas pārredzamības attiecībā uz zinātniskajiem 
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izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. Viņa vēlas zināt, vai viņas raksturotā situācija Apvienotajā 
Karalistē ir saskaņā ar ES tiesību aktiem, kas attiecas uz zinātniskajām procedūrām, kurās 
izmanto dzīvniekus. Visbeidzot viņa vēlas, lai to laboratoriju darbības, kas izmanto 
dzīvniekus, būtu pārredzamākas, un lūdz, lai tiek pielikts punkts pārredzamības trūkumam 
attiecībā uz laboratorijās veiktajiem izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. 

Direktīvu 86/609/EEK par to dzīvnieku aizsardzību, kurus izmanto izmēģinājumiem un citiem 
zinātniskiem mērķiem,1 transponēja valsts tiesību aktos 1989. gadā. Visiem izmēģinājumiem 
ar dzīvniekiem ES ir jāatbilst šīs direktīvas noteikumiem.
Šīs direktīvas mērķis ir uzlabot laboratorijas dzīvnieku izmantošanas kontroli, nosakot 
obligātos standartus dzīvnieku mitekļiem un aprūpei, kā arī tā personāla apmācībai, kas 
darbojas ar šiem dzīvniekiem un pārrauga izmēģinājumus. Tajā izklāstīti arī noteikumi par 
izmēģinājumu veikšanu un atļauju piešķiršanu izmēģinājumiem, personālam un iestādēm.
Direktīvas 7. punkts nosaka, ka “izmēģinājumu neveic, ja saprātīgā veidā un praktiski ir 
pieejama tāda cita zinātniski pieņemama metode attiecīgā rezultāta iegūšanai, kas nav saistīta 
ar dzīvnieku izmantošanu”. Diemžēl mūsdienās dažu vielu, piemēram, ķīmisku vielu 
bīstamību ar pieejamajām in vitro testu metodēm (neizmantojot izmēģinājuma dzīvniekus) 
iespējams noteikt tikai nepietiekamā līmenī. Tas ir minēts ziņojumā, ko publicēja Eiropas 
Alternatīvo validācijas metožu centrs (EAVMC)2. Ja izmantotu tikai in vitro metodes, tad
netiktu pietiekami novērtēta to vielu bīstamība, kas varētu būt kaitīgas cilvēka veselībai un 
videi. Tāpēc vairāku dzīvnieku izmantošana joprojām ir nepieciešama, lai garantētu drošību 
cilvēkiem un videi. Attiecībā uz suņiem ir svarīgi norādīt, ka ES 68% izmēģinājuma suņu 
obligātajās tiesību aktos noteiktajās drošības pārbaudēs izmanto sekundāri — kā dzīvniekus, 
kas nav grauzēji.

Tomēr attiecībā uz gadījumiem, kad nepieciešams izmantot suņus, Direktīva nosaka, ka tie 
attiecīgajam mērķim ir jāaudzē; klaiņojošus suņus izmēģinājumos neizmanto. Turklāt 
iestādēm, kas audzē un piegādā dzīvniekus, jābūt apstiprinātām vai reģistrētām valsts iestādē, 
un tām ir jāatbilst dzīvnieku mitekļu un aprūpes prasībām, lai nodrošinātu atbilstošu šo 
dzīvnieku aprūpi. Kaut arī Eiropas Savienībā bīglu šķirnes suņus un bīglu šķirnes suņu 
kucēnus drīkst izmantot zinātniskās procedūrās, ES tiesību akti nodrošina tiem zināmu 
aizsardzību.

Komisija ir iesniegusi priekšlikumu pārskatīt Direktīvu 86/609/EEK3. Priekšlikuma mērķis ir 
stiprināt ES tiesību aktus, kas attiecas uz izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, un nodrošināt 
pienācīgu aprūpi dzīvniekiem, kurus izmanto izmēģinājumos, un cilvēcisku attieksmi pret 
tiem. Priekšlikuma mērķis jo īpaši ir noteikt stingrākas prasības un nosacījumus attiecībā uz 
atļauju piešķiršanu izmēģinājumiem, personālam un iestādēm, kā arī to iestāžu pārbaudēm, 
kas audzē, piegādā vai izmanto laboratorijas dzīvniekus.

Komisijas mērķis nav aizliegt izmantot noteiktas suņu šķirnes zinātniskās procedūrās, bet

                                               
1 OV L 358, 18.12.1986, 1. lpp.
2 A. P. Worth, M. Balls (red.), Alternatīvas (bez dzīvnieku izmantošanas) ķīmisko vielu pārbaudes metodes: 
esošā situācija un nākotnes perspektīvas — EAVMC un EAVMC Ķīmisko vielu darba grupas sagatavots 
ziņojums. ATLA 30, 1. pielikums, 2002. gada jūlijs. 
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veicināt vispārēju dzīvnieku izmantošanas samazinājumu, sekmējot alternatīvu metožu 
attīstību. Attiecībā uz iestādēm, kas audzē izmēģinājumiem paredzētus dzīvniekus, tostarp 
suņus, pārskatītā direktīva paredz vairākus elementus, kas uzlabos šo dzīvnieku aprūpi un 
aizsardzību.

Attiecībā uz laboratoriju darbību pārredzamības trūkumu jānorāda, ka Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 17. novembra Direktīvā 2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkal 
izmantošanu izklāstīti noteikumi un prakse, kas attiecas uz valsts sektora informācijas resursu 
izmantošanu. Tomēr informācija, ko min lūgumraksta iesniedzēja, neattiecas uz šo tiesību 
aktu un ir valstu valdību jautājums.

Secinājums

ES tiesību akti ļauj veikt izmēģinājumus ar bīglu šķirnes suņiem. Tomēr uz šiem dzīvniekiem 
attiecas Direktīva, kas nosaka obligātos standartus to aizsardzībai dzīves laikā un kas 
turpmākajos gados tiks uzlabota, veicot paredzēto direktīvas pārskatīšanu. Ņemot vērā 
pašreizējo zinātnisko pieredzi, Eiropas Komisija neplāno aizliegt noteiktu suņu šķirņu 
izmantošanu zinātniskās procedūrās. Tomēr pārskatītajā direktīvā tā plāno iekļaut noteikumus, 
kas nodrošinātu to, ka šādas procedūras tiek veiktas cilvēciski un ka izmēģinājuma dzīvnieku 
audzēšanas procesā tiek ņemta vērā jaunākā zinātniskā informācija par dzīvnieku labturību. 
Visbeidzot, vienošanās par slepenību, kas panākta starp laboratorijām un to apmeklētājiem 
dalībvalstī, nav Kopienas tiesību kompetence.


