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Ref. Petiția nr. 0252/2008, adresată de Suzanne Thorpe, de naționalitate britanică, 
privind aplicarea unei interdicții asupra utilizării câinilor de vânătoare rasa Beagle 
și a puilor acestora în scopuri experimentale

1. Rezumatul petiției

Petiționara își exprimă îngrijorarea în legătură cu utilizarea extensivă a câinilor de vânătoare 
și a puilor acestora în scopuri experimentale, susținând că anumite crescătorii cresc rasa 
Beagle tocmai pentru acest scop și că pui în vârstă de doar șase săptămâni sunt folosiți în 
experimente care implică inhalarea de gaze toxice și de fum. Ea solicită, de asemenea, o mai 
mare transparență privind experimentele pe animale și metodele științifice conexe. După ce a 
semnalat fără succes problema autorităților britanice, în prezent ea solicită o investigație din 
partea Parlamentului European pentru a constata dacă situația pe care o descrie este sau nu 
conformă legislației UE privind protecția animalelor folosite în scopuri experimentale și alte 
scopuri științifice.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 iulie 2008. Se solicită informații Comisiei în conformitate cu
articolul 192(4).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2008.

Petiționara susține că în Marea Britanie câinii de vânătoare rasa Beagle și puii lor sunt folosiți 
pe scară largă în experimente, începând de la vârsta de șase săptămâni. Acestea includ teste 
care implică inhalarea de gaze toxice și fum. Ea menționează un anumit centru de creștere a 
acestor câini în Regatul Unit și solicită ca acestei societăți să îi fie interzisă creșterea câinilor 
din rasa Beagle pentru a fi utilizați în experimente științifice. Ar dori, de asemenea, aplicarea 
unei interdicții privind folosirea acestei rase de câini pentru două laboratoare din Regatul 
Unit.  
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Petiționara solicită o mai mare transparență  în domeniul experimentelor științifice pe 
animale. Ea ar dori să știe dacă situația descrisă de ea pentru Marea Britanie este în 
concordanță cu legislația UE în domeniul experimentelor științifice pe animale. În final, prin 
această petiție solicită ca activitățile din cadrul laboratoarelor care folosesc animale să fie mai 
transparente și ca lipsa de transparență în ceea ce privește experimentele pe animale efectuate 
în laboratoare să înceteze.  

Directiva 86/609/CEE privind protecția animalelor folosite în scopuri experimentale și alte 
scopuri științifice1 a fost transpusă în legislația națională în 1989. Toate experimentele pe 
animale în UE trebuie să fie în conformitate cu dispozițiile din directivă. 
Directiva urmărește să îmbunătățească controalele privind utilizarea animalelor de laborator, 
prin stabilirea de standarde minime pentru găzduire și îngrijire, precum și pentru formarea 
profesională a personalului care se ocupă de aceste animale și care supraveghează 
experimentele. De asemenea, stabilește dispoziții privind desfășurarea și autorizarea  
experimentelor, a personalului și a instituțiilor. 

Articolul 7 din directivă prevede că „un experiment nu se va realiza dacă o altă metodă 
satisfăcătoare din punct de vedere științific pentru obținerea rezultatului dorit, și care nu 
implică utilizarea unui animal, este disponibilă în mod rezonabil și practic”. Din păcate,  în 
prezent, nocivitatea anumitor substanțe chimice este insuficient determinată prin intermediul 
metodelor de testare in vitro disponibile (fără a fi folosite animale în cadrul testelor). Acest 
lucru este menționat într-un raport publicat de Centrul European pentru validarea metodelor 
alternative, CEVMA2. Prin urmare, simpla utilizare a metodelor in vitro ar subestima 
nocivitatea substanțelor care ar putea fi dăunătoare pentru sănătatea umană și pentru mediul 
înconjurător. În legătură cu câinii, este important de menționat faptul că în UE, 68% dintre
câinii utilizați în experimente sunt folosiți în teste obligatorii de siguranță, conform legii, ca 
specie secundară de nerozătoare. 

Cu toate acestea, atunci când trebuie să fie utilizați câinii, directiva prevede, de asemenea, că 
aceștia trebuie să fie crescuți în acest scop; animalele rătăcite nu se folosesc în experimente.  
Mai mult, instituțiile care cresc și furnizează animalele trebuie să fie aprobate sau înregistrate 
de către autoritatea națională și să respecte cerințele găzduirii și îngrijirii animalelor pentru a 
asigura îngrijirea adecvată a acestor animale. Prin urmare, deși câinii de vânătoare rasa Beagle 
și puii lor pot încă fi folosiți în experimente științifice în UE, acestora le este oferit un anumit 
nivel de protecție în conformitate cu legislația UE. 

Comisia a prezentat o propunere de revizuire a Directivei 86/609/CEE3. Scopul este acela de a
consolida legislația în materie de experimente pe animale în UE și de a se asigura că 
animalele folosite încă în experimente vor primi o îngrijire corespunzătoare și tratament 
uman. Concret, scopul propunerii este de a consolida cerințele și condițiile de autorizare a 
experimentelor, a personalului și a instituțiilor și inspectarea instituțiilor care cresc, furnizează 

                                               
1 JO L 358, 18.12.1986, p. 1
2 A.P. Worth, Balls M. (ed.), metode alternative (fără animale) de testare chimică Ing: Situația actuală și 
perspective - Un raport pregătit de CEVMA și de Grupul de lucru CEVMA cu privire la substanțele chimice. 
ATLA 30, Supliment 1, iulie 2002. 
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sau folosesc animale de laborator. 

Obiectivul Comisiei nu este de a interzice utilizarea anumitor rase de câini în experimentele 
științifice, ci, mai degrabă, de a facilita o scădere a utilizării animalelor, prin încurajarea 
dezvoltării de metode alternative. În ceea ce privește instituțiile unde se cresc animale în 
scopuri experimentale, inclusiv câinii, revizuirea prevede o serie de elemente care vor 
îmbunătăți nivelul de îngrijire și protecție a acestor animale. 

Cu privire la lipsa de transparență legată de activitățile în laboratoare, Directiva 2003/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea 
informațiilor din sectorul public1 stabilește normele și practicile privind accesarea resurselor
de informații din sectorul public. Cu toate acestea, informațiile menționate de petiționară nu 
intră sub incidența acestei legislații și aceasta este o problemă care privește guvernele 
naționale. 

Concluzie

Legislația UE permite desfășurarea de experimente pe câinii de vânătoare rasa Beagle. Totuși, 
aceste animale se încadrează în sfera de aplicare a unei directive care prevede standarde 
minime pentru protecția lor în timpul vieții și care vor fi îmbunătățite, în următorii ani, prin 
revizuirea iminentă a prezentei directive. În condițiile cunoștințelor științifice actuale, 
Comisia Europeană nu este în măsură să interzică utilizarea unei anumite rase de câini în 
experimentele științifice. Cu toate acestea, prin revizuire se urmărește stabilirea normelor care 
să asigure că aceste experimente sunt efectuate în mod uman, iar creșterea animalelor pentru 
experimente va lua în considerare cele mai recente informații științifice privind bunăstarea 
animalelor. În cele din urmă, acordurile de confidențialitate încheiate între laboratoare și 
vizitatorii lor într-un stat membru nu se încadrează în sfera de competență a legislației 
comunitare. 

                                               
1 JO L 345, 31.12.2003, p. 90


