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Ref.: Petiția nr. 0915/2008 adresată de Dorothea Erndt, de naționalitate germană, 
privind situația de la laboratorul german pentru teste pe animale Covance și 
interzicerea testării pe antropoidele mari

1. Rezumatul petiției

Petiționara obiectează împotriva testării pe animale și face referire în special la laboratorul 
german de testare animală Covance unde, potrivit PETA (People for the Ethical Treatment of 
Animals – Oameni pentru tratamentul etic al animalelor), primatele sunt supuse neglijărilor și 
suferințelor inutile. În consecință, petiționara cere Parlamentului European să ia măsuri pentru 
a asigura că laboratoarele de teste pe animale precum Covance sunt trase la răspundere pentru 
maltratarea animalelor și că o interdicție totală va fi introdusă asupra experimentării 
antropoidele mari.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă la 13 noiembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Directiva 86/609/CEE privind protecția animalelor de laborator folosite în scop experimental 
sau în alte scopuri științifice1 a fost transpusă în legislația națională în anul 1989. Toate 
experimentele pe animale care au loc în UE trebuie să respecte dispozițiile directivei. 

La 5 noiembrie 2008, Comisia a înaintat o propunere de revizuire a Directivei 86/609/CEE2. 
Scopul reviziei este de a consolida legislația în domeniul experimentelor pe animale în UE și 
de a asigura că animalele de laborator folosite încă în experimente primesc îngrijirea potrivită 
                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm
2 JO L 345, 31.12.2003, p.90
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și sunt tratate omenos. Revizuirea va analiza cerințele și condițiile pentru autorizarea de 
experimente, personal și instituții, inspectarea instituțiilor care cresc, furnizează sau folosesc 
animale de laborator și standardele de adăpostire și îngrijire a animalelor.

Comisia consideră că termenul „antropoide mari” folosit de petiționară semnifică maimuțe 
mari. În noua propunere, scopul Comisiei este de a interzice folosirea maimuțelor mari în 
procedurile științifice. Unui stat membru i se poate acorda în mod excepțional autorizația de a 
le folosi doar dacă este pusă în joc supraviețuirea speciei în cauză sau în cazul declanșării
neașteptate a unei boli incurabile sau primejdioase pentru viață. În plus, Comisia 
intenționează să sprijine folosirea animalelor într-o mai mică măsură la nivel global prin 
încurajarea dezvoltării de metode alternative. În ceea ce privește instituțiile care folosesc și 
cresc animale în scopuri experimentale, inclusiv primatele non-umane, propunerea de 
revizuire a directivei prevede o serie de elemente care vor îmbunătăți nivelul de îngrijire și 
protecție a acestor animale. 

Comisia poate confirma faptul că în momentul de față nu sunt în curs de investigare cazuri de 
încălcare neîntreruptă a dreptului comunitar referitoare la această companie sau orice alt fel de 
instituții de cercetare care folosesc animale în cadrul UE. Dacă vor fi dezvăluite informații
referitoare la încălcări ale măsurilor stabilite de Directiva 86/609/CEE, Comisia va demara o 
investigație în această problemă.

Concluzie 
Actuala legislație a UE permite efectuarea de experimente pe antropoidele non-umane. Aceste 
animale intră în domeniul de aplicare al unei directive care prevede standarde minime pentru 
protecția lor în timpul vieții și care vor fi îmbunătățite de-a lungul următorilor ani prin 
revizuirea directivei. Trebuie ținut cont de faptul că maimuțele mari nu au mai fost folosite de 
aproape zece ani în niciun fel de proceduri științifice în UE, iar folosirea lor va fi interzisă, cu 
excepția circumstanțelor strict limitate și justificate menționate mai sus, în cazul în care 
propunerea Comisiei de revizuire a Directivei 86/609/CEE va fi adoptată ca act legislativ fără 
amendamente la această dispoziție.

Ținând cont de informațiile științifice deținute în prezent, Comisia Europeană nu se află în 
poziția de a interzice folosirea altor specii de animale în procedurile științifice. Totuși, prin 
revizuire, Comisia urmărește să stabilească norme care să asigure că toate procedurile 
științifice sunt efectuate în mod etic, iar creșterea și tratarea animalelor de laborator vor ține 
cont de cele mai noi informații științifice privind bunăstarea animalelor în conformitate cu
principiul celor trei R1 de înlocuire, reducere și îmbunătățire a folosirii animalelor în scopuri
științifice.

                                               
1 (N. Trad.) din engleză: replace, reduce, refine 


