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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä viittaa neuvoston direktiiviin 86/609/ETY, joka on annettu kokeisiin ja 
muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä. Hän pyytää Euroopan 
parlamenttia yhdessä komission kanssa ryhtymään välittömästi toimenpiteisiin sen 
varmistamiseksi, että eläinkokeet lopetetaan ja että tutkittaisiin mahdollisuuksia myöntää lisää 
varoja vaihtoehtoisten menetelmien kehittämiselle ja oikeudelliselle valtuuttamiselle.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 16. joulukuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 15. toukokuuta 2009.

“Euroopan komissio tunnustaa, että eläinten käyttäminen biolääketieteelliseen tutkimukseen 
tai säädeltyihin turvatesteihin saattaa toisinaan olla väistämätöntä ja että eläimet ovat 
lähitulevaisuudessa edelleen välttämättömiä tietyissä tieteellisissä tutkimuksissa. Tällä 
hetkellä esimerkiksi tiettyjen aineiden, kuten kemikaalien, vaaratekijöitä voidaan arvioida 
nykyisillä in vitro –menetelmillä (ilman koe-eläimiä) ainoastaan pintapuolisesti. Tämä käy 
ilmi komission yhteiseen tutkimuskeskukseen kuuluvan Euroopan vaihtoehtoisten 
tutkimusmenetelmien keskuksen (ECVAM)1 julkaisemasta raportista. Pelkkien in vitro-
mentelmien käyttämisellä aliarvioitaisiin siten ihmisten terveydelle ja ympäristölle 
                                               
1 A. P. Worth, M. Balls (ed.), alternative (Non-animal) Methods for chemicals test Ing: Current status and Future 
Prospects – ECVAM:n ja ECVAM-kemikaalityöryhmän laatima raportti, ATLA 30, täydennysosa 1, heinäkuu 
2002.
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mahdollisesti vahingollisten aineiden vaaroja. Tämän vuoksi eläinten käyttäminen tietyissä 
tapauksissa on edelleen tarpeellista ihmisten ja ympäristön turvallisuuden takaamiseksi. 
Lisäksi komission terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevä tieteellinen komitea totesi 
lausunnossaan tammikuussa 2009, että nykyisten tieteellisten todisteiden perusteella ei ole 
olemassa vankkoja tieteellisiä perusteita, joiden mukaan kädellisten käyttö pitäisi lopettaa  
perustutkimuksessa ja soveltavassa tutkimuksessa tai uusien lääkkeiden kehittämisessä ja 
testaamisessa. Komitea suositteli kuitenkin, että tätä kantaa olisi säännöllisesti tarkasteltava 
uudelleen koko ajan kehitettävien korvaavien vaihtoehtojen varalta.

Tämän tilanteen perusteella ja erityisesti siksi, että eläinten käyttöä tieteellisessä 
tutkimuksessa ei voida kieltää, komissio pyrkii lujittamaan eläinkokeiden alan lainsäädäntöä 
ja helpottamaan eläinten käytön vähentämistä direktiivin 86/609/ETY uudistamisen kautta.  
Komissio pyrkii varmistamaan, että yhä eläinkokeissa käytettävien eläinten hoito on 
asianmukaista ja humaania EY:n perustamissopimuksen eläinten hyvinvointia koskevan 
pöytäkirjan mukaisesti.  Ehdotuksessa pitäisi tiukentaa eläinten käytön vaatimuksia ottamalla 
jokaisen eläimiä käyttävän hankkeen yhteydessä käyttöön esimerkiksi pakolliset eettiset 
arvioinnit ja parantamalla koe-eläinten asumisolosuhteita ja hoitoa.
Vaihtoehtoisten menetelmien käytön lisäämiseksi eläinkokeiden korvaamista, vähentämistä ja 
kehittämistä koskevat periaatteet sisällytetään ehdotukseen direktiivin 86/609/ETY 
tarkistamiseksi siten, että ne on otettava täysimääräisesti huomioon kaikissa eläinten käyttöön 
ja hoitoon liittyvissä näkökohdissa. 
Komissio katsoo, että eläinkokeille on löydettävä vaihtoehtoisia menetelmiä. Jos tämä ei ole 
mahdollista, kokeisiin käytettävien eläinten määrää on vähennettävä tai testimenetelmää 
muutettava siten, että eläimille aiheutuvan vahingon määrä vähenee.

Komissiolta ja jäsenvaltioilta edellytetään vastaisuudessa osallistumista vaihtoehtoisten 
lähestymistapojen kehittämiseen ja validointiin. Ehdotuksessa jäsenvaltioita edellytetään 
esimerkiksi määrittämään kansallinen laboratorio vaihtoehtoisten menetelmien validointia 
varten. Täten jäsenvaltioihin saadaan aikaan asiantuntijoiden joukko, jonka avulla 
validointiprosessiin voidaan saada lisää resursseja, mikä on tärkeää erityisesti siksi, että 
ECVAM odottaa tulevaisuudessa yhä useamman menetelmän siirtyvän virallisen 
validointiprosessin piiriin.  Tämän yhteisen päämäärän saavuttamiseen osallistuu lukuisia 
muita aloitteita, kuten komission rahoittamat tutkimusohjelmat ja EU:ssa sekä sen 
ulkopuolella toteutettavat validointihankkeet. Tärkeässä roolissa tavoitteen saavuttamiseksi 
ovat myös aloitteet, kuten eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä koskeva 
eurooppalainen kumppanuusaloite EPAA.

Lisäksi komissio ilmoitti äskettäin Euroopan parlamentille sitoumuksestaan uusien toimien 
kehittämiseksi tällä alalla. Komissio sitoutui parantamaan koko prosessia validoinnin alusta 
siihen asti kun uusi menetelmä hyväksytään sääntelyn piiriin. Komissio on jo aloittanut työt 
EU:n sääntelyyn kuuluvan hyväksymismenettelyn yksinkertaistamiseksi vähentämällä siitä 
useita vaiheita ja ottamalla käyttöön tiukkoja määräaikoja;   ottamalla käyttöön sääntelyn 
ennakkoanalyysin ennen tieteelliseen validointiin siirtymistä, jotta sääntelytarkoituksiin 
sopiviin vaihtoehtoisiin menetelmiin voidaan keskittyä paremmin; lisäämällä prosessin 
avoimuutta sitä käsittelevillä verkkosivuilla, joilla seurataan yksittäisten menetelmien 
edistymistä; kiihdyttämällä vaihtoehtoisten menetelmien validointia toteuttamalla integroitu 
testistrategia, johon kuuluu ECVAM:n avustavia riskinhallintaan erikoistuneista ryhmiä; 
työskentelemällä yhdessä OECD:n kanssa prosessien muuttamiseksi tehokkaammiksi ja 
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avoimemmiksi sekä seuraamalla OECD:n prosessia tiiviisti jokaisen yksittäistapauksen osalta 
ja käynnistämällä EU:n hyväksyntämenettely tarpeettomien viivytysten tapauksissa.

Direktiivin 86/609/ETY tarkistamisen osalta komission tarkoituksena on määrittää säännöt, 
joilla varmistetaan, että kyseiset menettelyt toteutetaan humaanisti, ainoastaan tarpeen 
vaatiessa ja kun vaihtoehtoa ei ole saatavilla.  Nykyisessä direktiivissä määritetään 
vähimmäisnormit eläinten suojelulle niiden elinaikana, ja normeja parannetaan tulevina 
vuosina direktiivin 86/609/ETY tarkistamisen myötä. Komission ehdotus direktiivin 
muuttamiseksi hyväksyttiin 5. marraskuuta 2008, ja sitä käsitellään tällä hetkellä 
yhteispäätösmenettelyssä.

Komissio tunnustaa, että paras tapa edetä asiassa on eläinkokeiden korvaaminen muilla 
menetelmillä. Komissio onkin käynnistänyt lukuisia hankkeita ja aloitteita tähän liittyen. 
Näistä mainittakoon vaihtoehtoisten menetelmien kehittäminen tutkimuksen puiteohjelman 
piirissä,  koordinoidut validointitoimet EU:n resurssien lisäämiseksi tällä alalla ja 
vaihtoehtoisten menetelmien hyväksynnän nopeuttamista koskevien menettelyjen 
parantaminen sekä EU:ssa että kansainvälisesti.”


