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Temats: Lūgumraksts Nr. 0915/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Dorothea 
Erndt, par stāvokli Vācijas Covance laboratorijā, kas veic izmēģinājumus ar 
dzīvniekiem, un izmēģinājumu ar dzīvniekiem aizliegumu attiecībā uz lielajiem 
cilvēkveidīgajiem pērtiķiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret izmēģinājumu veikšanu ar dzīvniekiem un šajā sakarā 
īpašu uzmanību veltī Vācijas Covance laboratorijai, kurā notiek izmēģinājumi ar dzīvniekiem 
un kurā saskaņā ar PETA (Cilvēki par ētisku attieksmi pret dzīvniekiem, People for the 
Ethical Treatment of Animals) informāciju primāti, kas nav cilvēkveidīgi, tiek pakļauti rupjai 
nolaidībai un nevajadzīgām ciešanām. Tāpēc lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas 
Parlamentu rīkoties, lai nodrošinātu, ka laboratorijas, kurās veic izmēģinājumus ar 
dzīvniekiem, piemēram, Covance, tiek sauktas pie atbildības par savu slikto izturēšanos pret 
dzīvniekiem, kā arī lai tiktu ieviests pilnīgs aizliegums veikt izmēģinājumus ar lielajiem 
cilvēkveidīgajiem pērtiķiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 13. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Direktīva 86/609/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā 
uz to dzīvnieku aizsardzību, kurus izmanto izmēģinājumos un citiem zinātniskiem mērķiem1, 
1989. gadā ir transponēta valstu tiesību aktos. Visos ES veiktajos eksperimentos ar 
dzīvniekiem jāievēro šīs direktīvas noteikumi.  

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm
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2008. gada 5. novembrī Komisija iesniedza priekšlikumu par Direktīvas 86/609/EEK1

pārskatīšanu. Pārskatīšanas mērķis ir nostiprināt tiesību aktus attiecībā uz eksperimentiem ar 
dzīvniekiem ES teritorijā un nodrošināt, lai dzīvnieki, kuri tiek izmantoti eksperimentos, 
saņemtu atbilstošu aprūpi un humānu attieksmi. Pārskatīšana īpaši attieksies uz prasībām un 
noteikumiem par eksperimentu atļaušanu, personālu un iestādēm, uz pārbaudēm, kas 
veicamas iestādēs, kuras nodarbojas ar eksperimentiem paredzētu dzīvnieku audzēšanu, 
piegādi vai izmantošanu, kā arī uz dzīvnieku aprūpes un dzīves apstākļu standartiem. 

Lūgumraksta iesniedzējas lietoto terminu „lieli cilvēkveidīgie pērtiķi” Komisija attiecina uz 
lieliem pērtiķiem. Iesniedzot jauno priekšlikumu, Komisijas mērķis ir aizliegt lielo pērtiķu 
izmantošanu zinātniskās procedūrās. Tikai gadījumos, ja tiek apdraudēta pašas sugas 
izdzīvošana, vai, negaidīti uzliesmojot dzīvību apdraudošām vai novājinošām slimībām, 
dalībvalstij izņēmuma kārtā var tikt piešķirta atļauja to izmantošanai. Turklāt Komisijas 
mērķis ir atbalstīt vispārēju dzīvnieku izmantošanas aizliegumu, atbalstot alternatīvu metožu 
izveidošanu. Attiecībā uz iestādēm, kuras izmanto un audzē dzīvniekus (ieskaitot primātus, 
kas nav cilvēkveidīgie) eksperimentāliem nolūkiem, pārskatītās direktīvas priekšlikumā 
paredzēti vairāki elementi, kas uzlabos šo dzīvnieku aprūpes un aizsardzības līmeni. 

Komisija apliecina, ka šobrīd izmeklēšanā nav ierosinātu lietu par Kopienas tiesību aktu 
pārkāpumiem attiecībā uz šo uzņēmumu vai jebkuru citu izpētes iestādi ES teritorijā, kas 
izmanto dzīvniekus eksperimentālos nolūkos. Ja tiktu atklāta jebkāda informācija par 
Direktīvas 86/609/EEK noteikumu pārkāpumu, Komisija šajā lietā uzsāktu izmeklēšanu. 
Secinājums

Pašreiz spēkā esošie ES tiesību akti atļauj veikt eksperimentus ar cilvēkveidīgajiem 
primātiem, kas nav cilvēki. Uz šiem dzīvniekiem attiecas direktīva, kas nosaka minimālos 
standartus to aizsardzībai dzīves laikā, kuri tiks uzlaboti tuvāko gadu laikā, pārskatot šo 
direktīvu. Jānorāda, ka lielie pērtiķi nav izmantoti zinātniskās procedūrās ES teritorijā jau 
gandrīz desmit gadus un, ja Komisijas priekšlikums par Direktīvas 86/609/EEK pārskatīšanu 
tiks iekļauts tiesību aktos, neizdarot šajā priekšlikumā grozījumus, to izmantošana tiks 
aizliegta, izņemot iepriekš minēto stingri ierobežotu un attaisnojamu apstākļu gadījumā.

Ņemot vērā pašreizējās zinātniskās atziņas, Komisija nevar aizliegt citu dzīvnieku sugu 
izmantošanu zinātniskās procedūrās. Tomēr, ierosinot pārskatīšanu, Komisijas mērķis ir 
izstrādāt noteikumus, kas nodrošinātu, ka visas zinātniskās procedūras tiek veiktas humāni un 
eksperimentiem paredzēto dzīvnieku audzēšanā un attieksmē pret tiem tiek ievērota jaunākā 
zinātniskā informācija par dzīvnieku labturību saskaņā ar trīs „R” principiem — aizstāt 
(replace), samazināt (reduce) un pilnveidot (refine) dzīvnieku izmantošanu zinātniskiem 
mērķiem.”

                                               
1 OV L 345, 31.12.2003., 90. lpp.


