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RÉSZÉRE

Tárgy: A Dorothea Erndt, német állampolgár által benyújtott, 0915/2008. számú 
petíció a német Covance állatkísérleteket végző laboratóriumban uralkodó 
helyzetről és az emberszabású majmokon végzett állatkísérletek tilalmáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az állatkísérletek ellen és a német Covance, állatkísérleteket 
végző laboratóriumot hozza fel példaként, ahol a PETA (People for the Ethical Treatment of 
Animals) normái értelmében durván bánnak a főemlősökkel és felesleges szenvedésnek teszik 
ki őket.  A petíció benyújtója ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy avatkozzon közbe 
és biztosítsa, hogy a Covance-ot és a hozzá hasonló, állatkísérleteket végző laboratóriumokat 
vonják felelősségre az állatokkal szemben elkövetett kegyetlenkedéseikért, valamint 
vezessenek be teljes tilalmat az emberszabású majmokon végzett kísérletekre.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 13. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált állatok védelmére vonatkozó 
86/609/EGK tanácsi irányelvet1 1989-ben ültették át a nemzeti jogba. Az irányelv 
rendelkezéseinek az EU-ban végzett valamennyi állatkísérletnek meg kell felelnie. 

2008. november 5-én a Bizottság javaslatot nyújtott be a 86/609/EGK irányelv2 módosítására. 
                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm
2 HL L 345., 2003.12.31., 90. o.
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A módosítás célja az EU-ban végzett állatkísérletek jogi szabályozásának szigorítása és annak 
biztosítása, hogy az állatkísérletekben mégis felhasznált állatok megfelelő gondozásban és 
emberséges elbánásban részesüljenek. A módosítás különös figyelmet fog fordítani a 
kísérletek, a személyi állomány és a létesítmények engedélyezésének feltételeire és a hozzá 
kapcsolódó előírásokra, a kísérleti állatokat tenyésztő, biztosító vagy felhasználó 
létesítmények ellenőrzésére, valamint az állatok tartásának és gondozásának színvonalára.

A Bizottság értelmezése szerint a petíció benyújtója által használt „emberszabású majmok” 
kifejezés a nagytestű főemlősökre vonatkozik. Új javaslatában a Bizottság célul tűzi ki az 
emberszabású majmok tudományos eljárásokhoz való felhasználásának tilalmát. A tagállamok 
kivételes esetben kizárólag akkor kaphatnak engedélyt ilyen célú felhasználásukra, ha 
magának a fajnak a fennmaradása a tét, vagy váratlanul az életet veszélyeztető, illetve súlyos 
egészségkárosodást okozó betegség tör ki. A Bizottság célja továbbá – az alternatív kísérleti 
módszerek kialakításának ösztönzése révén – az állatok kísérleti felhasználása átfogó 
csökkentésének támogatása is. Ami a kísérleti állatokat – beleértve a főemlősöket is –
használó, illetve tenyésztő létesítményeket illeti, az irányelv módosítására irányuló javaslat 
több olyan részletet is tartalmaz, amely javítani fogja az ilyen állatok gondozásának és 
védelmének színvonalát. 

A Bizottság megerősíti, hogy jelenleg nem folyik a közösségi jog megsértésével kapcsolatos 
vizsgálat ennek a vállalatnak, vagy bármely más, az EU-n belül állatkísérleteket folytató 
kutatási létesítménynek a vonatkozásában. Amennyiben a 86/609/EGK irányelvben foglalt 
intézkedések megsértésére vonatkozó információ a tudomására jut, a Bizottság vizsgálatot fog 
indítani az ügyben.   

Következtetés
A jelenleg hatályos uniós jogszabályok lehetővé teszik az emberszabású majmokon végzett 
kísérletek folytatását. Ezek az állatok annak az irányelvnek a hatálya alá tartoznak, amely 
meghatározza az életük során részükre biztosítandó védelem minimális szintjét, ami az 
elkövetkezendő években – az irányelv módosításának eredményeként – javulni fog. 
Megjegyzendő, hogy az EU-ban csaknem tíz éve semmilyen tudományos eljáráshoz nem 
használtak emberszabású majmokat, és ilyen célú felhasználásuk tilalom alá is kerül – a fent 
említett, szigorúan korlátozott és indokolt eseteket kivéve –, ha a 86/609/EGK 
felülvizsgálatára vonatkozó bizottsági javaslat az erre vonatkozó rendelkezésnek a módosítása 
nélkül jogszabályi erőre emelkedik.

A jelenlegi tudományos ismeretek mellett a Bizottságnak nem áll módjában betiltani bármely 
más állatfaj tudományos eljárásokhoz történő felhasználását. A felülvizsgálattal ugyanakkor 
olyan szabályok megállapítására törekszik, amelyek biztosítják, hogy minden tudományos 
eljárás emberséges legyen, és a kísérleti állatok tenyésztése és tartása során figyelembe 
vegyék az állatok jólétére vonatkozó legfrissebb tudományos ismereteket, összhangban a 
három R (replacement, reduction, refinement) alapelvvel, amely az állatok tudományos célra 
történő felhasználásának a helyettesítését, csökkentését és finomítását fogalmazza meg.


