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Dotyczy: Petycji 0915/2008, którą złożyła Dorothea Erndt (Niemcy), w sprawie 
sytuacji w niemieckim laboratorium Covance prowadzącym testy 
na zwierzętach i zakazu testów na dużych małpach człekokształtnych

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję sprzeciwia się testom na zwierzętach i w tym kontekście odnosi się
szczególnie do niemieckiego laboratorium Covance prowadzącego testy na zwierzętach, 
w którym, według PETA (People for the Ethical Treatment of Animals – Ludzie na rzecz 
Etycznego Traktowania Zwierząt), ssaki naczelne są ogromnie zaniedbywane i doznają 
niepotrzebnych cierpień. Dlatego składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o podjęcie działań w celu zapewnienia, by laboratoria prowadzące testy na zwierzętach, takie 
jak Covance, pociągano do odpowiedzialności za niewłaściwe traktowanie zwierząt, oraz by 
wprowadzono całkowity zakaz testów na dużych małpach człekokształtnych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Dyrektywa 86/609/EWG w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych 
do celów doświadczalnych i innych celów naukowych1 została przetransponowana na grunt 
prawa krajowego w 1989 r. Wszystkie eksperymenty na zwierzętach w UE muszą być zgodne 
z przepisami tej dyrektywy. 

W dniu 5 listopada 2008 r. Komisja złożyła wniosek dotyczący zmiany dyrektywy

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm
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86/609/EWG1. Zmiana ma na celu wzmocnienie prawodawstwa w dziedzinie eksperymentów 
na zwierzętach w UE i zapewnienie, by zwierzęta nadal wykorzystywane w eksperymentach 
otrzymywały odpowiednią opiekę i humanitarne traktowanie. Zmiana ta w szczególności
dotyczy wymogów i warunków uzyskiwania zezwolenia na eksperymenty, personelu i 
podmiotów prowadzących hodowlę, dostarczających i wykorzystujących zwierzęta w 
eksperymentach, kontroli takich podmiotów oraz standardów w zakresie przetrzymywania i 
opieki nad zwierzętami.

Komisja rozumie, że użyty przez składającą petycję termin „duże małpy człekokształtne” 
odnosi się do wielkich małp. W nowym wniosku celem Komisji jest zakazanie 
wykorzystywania wielkich małp w ramach procedur naukowych. Państwo członkowskie 
może wyjątkowo uzyskać zezwolenie na ich wykorzystywanie tylko w przypadku zagrożenia 
samego gatunku lub nieoczekiwanego wystąpienia zagrażającej życiu czy wycieńczającej 
choroby. Ponadto Komisja ma zamiar wspierać działania na rzecz spadku ogólnej liczby 
wykorzystywanych zwierząt poprzez zachęcanie do opracowywania metod alternatywnych. 
W odniesieniu do podmiotów wykorzystujących i hodujących zwierzęta, w tym ssaki 
naczelne, w celach eksperymentalnych, wniosek dotyczący zmienionej dyrektywy zawiera 
kilka elementów, które zwiększą ochronę i poprawią opiekę nad tymi istotami. 

Komisja może potwierdzić, że obecnie nie toczą się żadne sprawy z zakresu przedmiotowego 
prawa wspólnotowego względem tego przedsiębiorstwa lub innego podmiotu naukowego
wykorzystującego zwierzęta w UE. Jeżeli na jaw wyjdą jakiekolwiek informacje na temat 
naruszenia środków określonych w dyrektywie 86/609/EWG, Komisja zainicjuje dochodzenie 
w tej sprawie.   

Wniosek
Obecnie obowiązujące prawodawstwo UE zezwala na przeprowadzanie eksperymentów na 
małpach człekokształtnych. Zwierzęta te objęte są zakresem dyrektywy, która przewiduje 
minimalne standardy ich ochrony za życia. W ciągu najbliższych lat standardy te zostaną 
ulepszone na skutek zmiany przedmiotowej dyrektywy. Należy zauważyć, że wielkich małp 
nie wykorzystuje się w ramach żadnych procedur naukowych w UE od prawie dziesięciu lat. 
Z wyjątkiem wspomnianych wyżej ściśle ograniczonych i wyjątkowych okoliczności będzie
to zakazane, jeśli wniosek Komisji dotyczący zmiany dyrektywy 86/609/EWG zostanie 
przyjęty jako prawodawstwo bez zmian dotyczących tego przepisu.

Przy obecnym stanie wiedzy naukowej Komisja Europejska nie może zakazać 
wykorzystywania żadnego innego gatunku zwierząt w ramach procedur naukowych. Jednak
wraz ze zmianą ma ona zamiar ustanowić przepisy zapewniające, iż wszystkie działania 
naukowe prowadzone są w humanitarny sposób, a przy hodowli i obchodzeniu się ze 
zwierzętami wykorzystywanymi w eksperymentach uwzględniać się będzie wszystkie 
najnowsze informacje naukowe na temat dobrostanu zwierząt zgodnie z zasadą 3R (replace, 
reduce, refine), tak aby ograniczać, zastępować i ulepszać sposoby ich wykorzystywania w 
eksperymentach naukowych.

                                               
1 Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s.90.


