
CM\759759PL.doc PE418.058

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Petycji

17.12.2008

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0252/2008, którą złożyła Suzanne Thorpe (Wielka Brytania),
w sprawie zakazu wykorzystywania psów rasy beagle i szczeniąt tej rasy 
w celu przeprowadzania eksperymentów na zwierzętach

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wyraża zaniepokojenie w związku z szeroko zakrojonym 
wykorzystywaniem psów rasy beagle i ich szczeniąt w celu prowadzenia eksperymentów na 
zwierzętach. Utrzymuje ona, że niektóre schroniska hodują je tylko dlatego, 
a sześciotygodniowe szczenięta wykorzystywane są w eksperymentach obejmujących 
wdychanie toksycznych gazów i oparów. Składająca petycję wzywa też do większej 
przejrzystości w odniesieniu do eksperymentów na zwierzętach i powiązanych z nimi 
procedur naukowych. Składająca petycję bezskutecznie zwracała się w tej sprawie do władz 
brytyjskich. Dlatego obecnie domaga się od Parlamentu Europejskiego zbadania, czy 
opisywana przez nią sytuacja jest zgodna z prawodawstwem UE w zakresie ochrony zwierząt 
wykorzystywanych w eksperymentach i innych celach naukowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2008 r.

Składająca petycję utrzymuje, że w Wielkiej Brytanii psy rasy beagle i ich szczenięta od 
szóstego tygodnia życia wykorzystuje się na szeroką skalę w eksperymentach. Eksperymenty 
te obejmują badania zmuszające psy do wdychania trujących gazów i oparów. Składająca 
petycję wskazuje konkretny ośrodek hodowli tych psów w Wielkiej Brytanii i zwraca się o to, 
aby przedsiębiorstwu zakazano hodowli psów rasy beagle do eksperymentów naukowych. 
Ponadto składająca petycję apeluje o to, aby dwóm brytyjskim laboratoriom zakazano 
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wykorzystywania psów tej rasy.

Składająca petycję wzywa do zwiększenia przejrzystości w dziedzinie eksperymentów 
naukowych z udziałem zwierząt. Zwraca się ona z pytaniem, czy opisana sytuacja mająca 
miejsce w Wielkiej Brytanii pozostaje w zgodzie z prawem UE w dziedzinie naukowych 
procedur wykorzystujących zwierzęta. Na koniec składająca petycję zwraca się o zwiększenie 
przejrzystości działań laboratoryjnych z udziałem zwierząt i apeluje o położenie kresu 
brakowi przejrzystości w odniesieniu do eksperymentów na zwierzętach przeprowadzanych 
w laboratoriach. 

Dyrektywa 86/609/EWG dotycząca ochrony zwierząt wykorzystywanych do 
celów doświadczalnych i innych celów naukowych1 została transponowana do 
ustawodawstwa krajowego w 1989 r. Wszystkie eksperymenty z udziałem zwierząt w UE 
muszą zachować zgodność z przepisami przedmiotowej dyrektywy. 

W dyrektywie dąży się do poprawy kontroli nad wykorzystywaniem zwierząt 
laboratoryjnych, ustanawiając minimalne normy dotyczące przetrzymywania zwierząt i opieki 
nad nimi oraz szkolenia personelu zajmującego się tymi zwierzętami i nadzorującego 
eksperymenty. Ustanowiono w niej również przepisy dotyczące prowadzenia eksperymentów 
i wydawania związanych z tym zezwoleń, a także dotyczące personelu i ośrodków.
Na mocy art. 7 dyrektywy doświadczenia nie są przeprowadzane, jeśli jest teoretycznie 
i praktycznie dostępna inna naukowo zadowalająca metoda osiągnięcia pożądanego celu, 
niepociągająca za sobą wykorzystania zwierzęcia. Niestety zagrożeń stwarzanych przez 
niektóre substancje, takie jak chemikalia, nie można obecnie zadowalająco ocenić za pomocą 
dostępnych metod in vitro (które nie wykorzystują zwierząt). Odnotowano to w sprawozdaniu 
opublikowanym przez Europejskie Centrum Walidacji Alternatywnych Metod Badań 
(ECVAM)2. Przy wykorzystaniu samych metod in vitro nie byłaby możliwa pełna ocena 
zagrożenia stwarzanego przez substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i dla 
środowiska naturalnego. W rezultacie wykorzystywanie pewnej liczby zwierząt nadal jest 
potrzebne dla zapewnienia poziomów bezpieczeństwa ludziom i środowisku naturalnemu. 
W odniesieniu do psów należy zauważyć, że w UE 68% psów wykorzystywanych 
w eksperymentach wykorzystuje się w obowiązkowych badaniach bezpieczeństwa 
wymaganych przez prawo, w charakterze gatunków drugiego rzędu innych niż gryzonie.

Gdy występuje potrzeba wykorzystania psów, dyrektywa stanowi jednak, że muszą one być 
hodowane specjalnie do tego celu; bezpańskich zwierząt nie wykorzystuje się 
w eksperymentach. Ponadto hodowla i zaopatrywanie ośrodków muszą zostać zatwierdzone 
lub zarejestrowane przez organ krajowy oraz powinny zachować zgodność z wymogami 
dotyczącymi przetrzymywania zwierząt i opieki nad nimi, celem zapewnienia tym 
zwierzętom adekwatnej opieki. Zatem choć psy rasy beagle i ich szczenięta mogą być 
wykorzystywane w procedurach naukowych w UE, prawodawstwo UE zapewnia im pewien 
poziom ochrony.

                                               
1 Dz.U. L 358 z 18.12.1986, s. 1.
2 A. P. Worth, M. Balls (red.), Alternatywne (niewykorzystujące zwierząt) metody badań chemicznych: status 
obecny i perspektywy na przyszłość – sprawozdanie przygotowane przez ECVAM i grupę roboczą ECVAM ds. 
substancji chemicznych. ATLA 30, dodatek 1, lipiec 2002 r.
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Komisja Europejska złożyła wniosek o dokonanie przeglądu dyrektywy 86/609/EWG1. Celem 
tego przeglądu jest wzmocnienie prawodawstwa w dziedzinie eksperymentów z udziałem 
zwierząt w UE oraz zagwarantowanie, że zwierzęta nadal wykorzystywane w badaniach 
otrzymają odpowiednią opiekę i będą humanitarnie traktowane. Wniosek ma w szczególności 
na celu wzmocnienie wymogów i warunków dotyczących wydawania zezwoleń na 
eksperymenty, personelu i ośrodków oraz nadzoru nad ośrodkami, które hodują, dostarczają 
lub wykorzystują zwierzęta laboratoryjne.

Celem Komisji Europejskiej nie jest wprowadzenie zakazu wykorzystywania niektórych 
gatunków psów w procedurach naukowych, lecz raczej ułatwienie ogólnego odchodzenia od 
wykorzystywania zwierząt poprzez zachęcanie do rozwijania alternatywnych metod. 
W odniesieniu do ośrodków hodujących zwierzęta (w tym psów) dla celów 
eksperymentalnych, przegląd przewiduje pewną liczbę elementów, które podniosą poziom 
opieki i ochrony tych zwierząt.

W odniesieniu do braku przejrzystości w zakresie działań realizowanych w laboratoriach 
w dyrektywie 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. 
w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego2 ustanowiono 
przepisy i praktyki w dziedzinie dostępu do zasobów informacyjnych sektora publicznego. 
Informacje, do których odwołuje się składająca petycję nie podlegają jednak temu 
prawodawstwu i leżą w gestii rządów krajowych.

Wniosek
Prawodawstwo UE zezwala na prowadzenie eksperymentów z udziałem psów rasy beagle. 
Zwierzęta te podlegają jednak przepisom dyrektywy, które określają minimalne normy 
ochrony tych zwierząt w ciągu całego okresu ich życia oraz zostaną ulepszone w najbliższych 
latach dzięki zbliżającemu się przeglądowi tej dyrektywy. Przy aktualnym stanie wiedzy 
naukowej Komisja Europejska nie może zakazać wykorzystywania żadnych konkretnych 
gatunków psów w procedurach naukowych. Niemniej jednak za pośrednictwem przeglądu 
dąży ona do ustanowienia przepisów gwarantujących, że tego typu procedury realizowane 
będą w sposób humanitarny, a hodowla zwierząt przeznaczonych do eksperymentów 
uwzględni najnowsze informacje naukowe na temat dobrostanu zwierząt. Na koniec należy 
zaznaczyć, że umowy dotyczące zachowania poufności zawierane między laboratoriami 
i osobami odwiedzającymi w państwie członkowskim nie podlegają prawodawstwu 
Wspólnoty.

                                               
1 COM(2008)543
2 Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 90.


