
CM\784408HU.doc PE424.007v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Petíciós Bizottság

15.05.2009

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Emily McIvor, brit állampolgár által benyújtott 1063/2008. számú, 150 000 
további aláírást tartalmazó petíció az állatkísérletek betiltásáról

1. A petíció összefoglalása

Hivatkozva a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált állatok védelmére vonatkozó 
tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 86/609/EGK 
tanácsi irányelv felülvizsgálatára, a petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy 
az Európai Bizottsággal együttműködve haladéktalanul tegye meg azokat az intézkedéseket, 
amelyek biztosítják az állatkísérletek leállítását, és vizsgálja meg az alternatív módszerek 
meghatározásához és jogi engedélyezéséhez nyújtható nagyobb mértékű pénzügyi támogatás 
lehetőségeit.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2008. december 16-án. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. május 15.

Az Európai Bizottság elismeri, hogy az állatok orvosbiológiai céllal vagy a szabályozási 
biztonsági tesztelés céljával történő tartós alkalmazása bizonyos esetekben elkerülhetetlen, és 
hogy a belátható jövőben bizonyos tudományos eljárásokhoz továbbra is szükség lesz 
állatokra. Manapság egyes – például vegyi – anyagokat a meglévő in vitro módszerekkel 
(azaz tesztállatok felhasználása nélkül) nem lehet kielégítően meghatározni. Ezt a Bizottság 
közös kutatóközpontja, az Alternatív Módszerek Validálásával Foglalkozó Európai Központ 



PE424.007v01-00 2/3 CM\784408HU.doc

HU

(ECVAM) által publikált jelentés1 is kifejti. Az in vitro módszerek kizárólagos 
alkalmazásával ezért nem derülne fény az olyan anyagok veszélyeire, amelyek károsak 
lehetnek az emberi egészségre és a környezetre. Így tehát továbbra is szükséges bizonyos 
számú állatkísérlet az emberek és a környezet biztonságának biztosítása érdekében. A 
Bizottság egészségügyi és környezeti kockázatokkal foglalkozó tudományos bizottsága 
továbbá 2009. januári véleményében arra a következtetésre jutott, hogy a jelenlegi 
tudományos bizonyítékok alapján nincs érvényes tudományos indíték arra, hogy támogassuk a 
főemlős állatoknak az alap- és az alkalmazott kutatásokban, illetve az új gyógyszerek 
fejlesztésében és tesztelésében történő alkalmazásának megszüntetését. Javasolták 
ugyanakkor ezen álláspont rendszeres felülvizsgálatát a folyamatosan fejlesztés alatt álló, 
jóváhagyott alternatív módszerek fényében.  

E helyzetből adódóan, valamint mivel nem tiltható be az állatok tudományos eljárások során 
történő alkalmazása, a Bizottság célja, hogy a 86/609/EGK irányelv felülvizsgálatával 
megerősítse az állatkísérletekkel kapcsolatos jogszabályokat és előmozdítsa a felhasznált 
állatok számának csökkentését. A Bizottság biztosítani kívánja, hogy az EK-Szeződésnek az 
állatok védelméről és kíméletéről szóló jegyzőkönyvével összhangban a kísérletekhez 
felhasznált állatok megfelelő ellátásban és humánus bánásmódban részesüljenek. A javaslat 
szigorítja az állatfelhasználások ellenőrzését, többek között oly módon, hogy kötelező etikai 
értékelést vezet be minden egyes, állatokat felhasználó projektjavaslat esetében, valamint 
javítja a kísérleti állatok elhelyezésének és gondozásának feltételeit. 
Tekintettel az alternatív módszerek fokozottabb elterjedésére, az állatkísérletek kiváltását, 
csökkentését és finomítását célzó elvek bekerülnek a 86/609/EGK irányelv felülvizsgálatára 
irányuló javaslatba, azzal a feltétellel, hogy azokat az állatok felhasználásának és 
gondozásának valamennyi aspektusa szempontjából figyelembe kell venni.
A Bizottság határozottan úgy véli, hogy alternatív módszereket kell keresni az állatokon 
végzett tesztelések kiváltására. Amennyiben ez nem lehetséges, csökkenteni kell a felhasznált 
állatok számát, vagy finomítani kell a tesztelési módszereket annak érdekében, hogy azok 
kevesebbet ártsanak az állatoknak. 
Folyamatos elvárás, hogy a Bizottság és a tagállamok hozzájáruljanak az alternatív 
megközelítések kidolgozásához és jóváhagyásához. A javaslat például elő fogja írni a 
tagállamok számára, hogy jelöljenek ki nemzeti referencialaboratóriumot az alternatív 
módszerek jóváhagyása céljára. Így a tagállamokban szakértőhálózat alakulhat ki, ami 
lehetővé teszi, hogy a jóváhagyási folyamatba további forrásokat vonjanak be, ami azért 
különösen fontos, mert az ECVAM a hivatalos jóváhagyási szakaszba felvett módszerek 
számának növekedésére számít. Számos egyéb kezdeményezés létezik, mely e közös célt 
tűzte zászlajára, a közösségi finanszírozású kutatóprogramoktól egészen az egyéb uniós és 
nemzetközi jóváhagyási törekvésekig. Az olyan kezdeményezések, mint például az európai 
partnerség az állatkísérletek alternatíváiért (EPAA) szintén fontos szerepet játszanak e 
célkitűzés elérésében.

A Bizottság továbbá a közelmúltban az Európai Parlament tudomására hozta elkötelezettségét 

                                               
1 A. P. Worth, M. Balls (ed.), alternative (Non-animal) Methods for chemicals test Ing: Current status 

and Future Prospects  – Az ECVAM és az ECVAM vegyi anyagokkal foglalkozó munkacsoportja 
által készített jelentés. ATLA 30, 1. függelék, 2002. július.
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e területen, és új törekvéseket fogalmazott meg. Elkötelezte magát a folyamat javítására, a 
jóváhagyási folyamat kezdetétől egészen a szabályozási célú új módszerek elfogadásáig. A 
Bizottság a következő lépésekkel kezdett hozzá az EU szabályozási elfogadási folyamatának 
egyszerűsítéséhez: a lépések számának csökkentése és szigorú határidők bevezetése; a 
tudományos jóváhagyást megelőző szabályozási elemzés bevezetése annak érdekében, hogy 
jobban lehessen összpontosítani a szabályozási célra alkalmas alternatív módszerekre; a 
folyamat átláthatóságának növelése egy olyan weboldal beindításával, amely nyomon követi 
az egyes módszerek fejlődését; integrált tesztelési stratégia bevezetésével az alternatív 
módszerek jóváhagyásának felgyorsítása, kockázatelemzéssel foglalkozó munkacsoportok 
által nyújtott támogatással az ECVAM felé; együttműködés az OECD-vel azzal a céllal, hogy 
hatékonyabbá és átláthatóbbá váljanak módszereik, minden egyes esetben szorosan nyomon 
követve az OECD folyamatait, és indokolatlan késedelem esetén elindítva a szabályozó 
elfogadásra irányuló uniós eljárást. 

A 86/609/EGK irányelv felülvizsgálatával a Bizottság célja olyan szabályok megalkotása, 
amelyek biztosítják, hogy az ilyen eljárásokat kíméletes módon alkalmazzák, és csak olyan 
esetben, amikor mindenképpen szükséges, és nincsen hozzáférhető alternatíva. A jelenlegi 
irányelv minimumkövetelményeket határoz meg az állatok védelmére életük során, és a 
86/609/EGK irányelv felülvizsgálatával az elkövetkezendő években tovább csiszolódik. A 
Bizottságnak az irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslatát 2008. november 5-én fogadták 
el, és jelenleg az együttdöntési eljárás folyamatában van.

Végezetül, mivel a Bizottság felismerte, hogy a legelőremutatóbb az lenne, ha az 
állatkísérleteket felváltanák az állatok nélkül végzett vizsgálati módszerek, számos projektbe 
és kezdeményezésbe fogott ennek érdekében. Ilyen például az alternatív módszereknek a 
közösségi kutatási keretprogram keretében zajló fejlesztése, a jóváhagyási folyamat területén 
végzett koordinált erőfeszítések, javasolva a területre irányuló források további növelését az 
Unióban, és végül az alternatív módszerek szabályozási elfogadásának felgyorsításához 
vezető folyamatok javítása az EU-ban és nemzetközi szinten egyaránt. 


