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Asia: Vetoomus nro 0915/2008, Dorothea Erndt, Saksan kansalainen, Saksassa 
sijaitsevan Covance-yhtiön eläinkoelaboratorion tilanteesta ja suurilla 
ihmisapinoilla tehtävien eläinkokeiden kieltämisestä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa eläinkokeita ja viittaa erityisesti tässä yhteydessä Saksassa 
sijaitsevaan Covance-yhtiön eläinkoelaboratorioon, jossa PETA:n (People for the Ethical 
Treatment of Animals) mukaan koe-eläiminä käytettäviä kädellisiä eläimiä laiminlyödään ja 
niille aiheutetaan tarpeetonta kärsimystä. Vetoomuksen esittäjä pyytää siksi Euroopan 
parlamenttia ryhtymään toimiin ja varmistamaan, että eläinkoelaboratoriot, kuten Covance-
yhtiö, saatetaan vastuuseen eläinten huonosta kohtelusta ja että suurilla ihmisapinoilla tehtävät 
eläinkokeet kielletään.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 13. marraskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin1 käytettävien eläinten suojelua koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annettu 
direktiivi 86/609/ETYsaatettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä vuonna 1989. Kaikkien 
EU:ssa tehtävien eläinkokeiden on oltava direktiivin määräysten mukaisia. 

Komissio esitti 5. marraskuuta 2008 ehdotuksen direktiivin 86/609/ETY muuttamiseksi2. 
Tarkoituksena on parantaa lainsäädäntöä eläinkokeiden alalla EU:ssa ja varmistaa, että 
kokeissa vielä käytettävät eläimet saavat asianmukaista hoitoa ja niitä kohdellaan 
                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm
2 KOM(2008)0543, 5.11.2008.
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inhimillisesti. Tarkistuksen yhteydessä paneudutaan erityisesti vaatimuksiin ja ehtoihin, jotka 
koskevat kokeille annettavaa lupaa, henkilöstöä ja laitoksia, sellaisten laitosten tarkastuksia, 
joissa kasvatetaan, käytetään tai jotka toimittavat koe-eläimiä, sekä eläinsuojia ja eläinten 
hoitoa koskeviin normeihin.

Komission käsityksen mukaan vetoomuksen esittäjän käyttämä käsite "suuret ihmisapinat" 
tarkoittaa ihmisapinoita. Uudessa ehdotuksessa komissio tähtää ihmisapinoiden käyttämisen 
kieltämiseen tieteellisissä menettelyissä. Vain siinä tapauksessa, että lajin itsensä 
eloonjääminen on vaarassa tai odottamatta puhkeaa hengenvaarallinen tai heikentävä tauti, 
jäsenvaltioille voidaan poikkeuksellisesti myöntää lupa niiden käyttämiseen. Komissio pyrkii 
myös tukemaan eläinten käytön yleistä vähentämistä kannustamalla vaihtoehtoisten 
menetelmien kehittämistä. Eläimiä, myös kädellisiä, koetarkoituksiin käyttävien ja 
kasvattavien laitosten osalta ehdotuksessa tarkistetuksi direktiiviksi esitetään eräitä tekijöitä, 
jotka parantavat kyseisten eläinten hoidon ja suojelun tasoa. 

Komissio voi vahvistaa, että tällä hetkellä tutkittavana ei ole vireillä olevia tapauksia yhteisön 
lainsäädännön rikkomisesta tämän yrityksen tai jonkin muun EU:ssa toimivan eläimiä 
käyttävän tutkimuslaitoksen osalta. Jos esille tulee tietoja direktiivissä 86/609/ETY 
säädettyjen toimenpiteiden rikkomisesta, komissio käynnistää asiaa koskevan tutkimuksen.   

Johtopäätös
Nykyisessä EU:n lainsäädännössä sallitaan apinoilla tehtävät kokeet. Nämä eläimet kuuluvat 
sen direktiivin soveltamisalaan, jossa määritellään vähimmäisnormit eläinten suojelusta niiden 
elinaikana ja jota parannetaan tulevina vuosina tarkistamalla tätä direktiiviä. Pitäisi panna 
merkille, että ihmisapinoita ei ole käytetty tieteellisissä menettelyissä EU:ssa lähes 
kymmeneen vuoteen. Niiden käyttö kielletään muissa kuin edellä mainituissa erittäin 
rajallisissa ja oikeutetuissa olosuhteissa, jos komission ehdotus direktiivin 86/609/ETY 
tarkistamisesta hyväksytään lainsäädännöksi tekemättä muutoksia tähän määräykseen.

Nykyisen tieteellisen tiedon valossa Euroopan komissio ei voi kieltää minkään muiden 
eläinlajien käyttöä tieteellisiin tarkoituksiin. Direktiivin tarkistamisen avulla se kuitenkin 
pyrkii asettamaan säännöt, joiden avulla varmistetaan, että kaikki tieteelliset menettelyt 
suoritetaan inhimillisesti ja että koe-eläinten kasvatuksessa ja käsittelyssä otetaan huomioon 
viimeisin tieteellinen tieto eläinten hyvinvoinnista tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien 
eläinten korvaamista, niiden käytön vähentämistä ja olojen kohentamista koskevan periaatteen 
mukaisesti.


