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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0915/2008, внесена от Dorothea Erndt, с германско гражданство, 
относно ситуацията в  германската лаборатория за тестове върху 
животни Covance и забрана за извършване на тестове върху големи 
човекоподобни маймуни

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията протестира срещу извършването на тестове върху животни 
и в тази връзка обръща специално внимание на германската лаборатория за тестове 
върху животни Covance, където, според PETA („People for the Ethical Treatment of 
Animals“ — „Хора за етично отношение към животните“) нечовекоподобни примати са 
обект на ужасни грижи и излишни страдания. Вносителката моли Европейския 
парламент да предприеме действия, за да гарантира, че от лабораториите за тестове 
върху животни, като Covance, ще се изиска да отговарят за лошото третиране на 
животни от тяхна страна и че ще бъде наложена пълна забрана за извършване на 
тестове върху големи човекоподобни маймуни.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Директива 86/609/EИО относно защитата на животните, използвани за опитни и други 
научни цели1 е била транспонирана в национално законодателство през 1989 г. Всички 
опити с животни в ЕС трябва да са в съответствие с разпоредбите на директивата.

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm
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На 5 ноември 2008 г. Комисията внася предложение за преразглеждане на Директива
86/609/EИО1. Целта на преразглеждането e укрепване на законодателството в областта 
на опитите с животни в ЕС и осигуряване на това животните, които все още се 
използват за опити да получат подходяща грижа и хуманно отношение. По-специално, 
преразглеждането се отнася до изискванията и условията за даване на разрешения по 
отношение на опитите, персонала и заведенията, проверките на заведенията, които 
развъждат, доставят или използват опитни животни, и стандартите за подслоняването и 
грижата за животните.

Комисията разбира понятието „големи човекоподобни“, използвано от вносителката на 
петицията, като отнасящо се до големи маймуни. В новото предложение целта на 
Комисията е да забрани използването на човекоподобни маймуни в научни процедури. 
Само, когато на риск е изложено оцеляването на самия вид, или в случай на неочаквано 
избухване на опасна за живота или инвалидизираща болест, на държава-членка по 
изключение може да бъде дадено разрешение за използването им. В допълнение, 
Комисията има за цел да подкрепи цялостното намаляване на използването на животни, 
като насърчи развитието на алтернативни методи. Във връзка със заведенията, които 
използват и развъждат животни за опитни цели, включително нечовекоподобни 
примати, предложението за преразгледана директива предвижда редица елементи, 
които ще подобрят нивото на грижа и защита за тези животни.

Комисията може да потвърди, че в момента няма текущи случаи на нарушение на 
правото на Общността, които са предмет на разследване във връзка с това дружество 
или с което и да е друго изследователско заведение, което използва животни в рамките 
на ЕС. В случай че се появи каквато и да е информация за нарушение на мерките, 
предвидени в Директива 86/609/EИО, Комисията ще започне разследване на въпроса.

Заключение
Действащото законодателство на ЕС позволява извършването на опити с
нечовекоподобни маймуни. Тези животни попадат в обхвата на директива, която 
предвижда минимални изисквания за тяхната защита през целия им живот и която ще 
бъде усъвършенствана в идните години чрез преразглеждането й. Следва да се 
отбележи, че човекоподобните маймуни не са били използвани в никакви научни 
процедури в ЕС в продължение на почти десет години и тяхното използване ще бъде 
забранено, освен при строго ограничени и оправдани обстоятелства, както бе посочено 
по-горе, в случай че предложението на Комисията за преразглеждане на Директива 
86/609/EИО бъде прието като законодателство без изменения в тази разпоредба.

При настоящите научни знания Европейската комисия не може да забрани 
използването на каквито и да е други животински видове в научни процедури. С 
преразглеждането обаче, Комисията цели да установи правила, които осигуряват 
провеждането на всички научни процедури по хуманен начин, и при развъждането и 
третирането на опитите с животни ще бъде взета предвид последната научна 
информация за благополучието на животните, в съответствие с принципа на „трите R-
а“ — заместване, намаляване и облекчаване на използването на животни за научни 

                                               
1 OВ L 345, 31.12.2003 г., стр.90
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цели.


