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Kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelu  

Euroopan parlamentin päätöslauselma kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin 
käytettävien eläinten suojelusta annetusta neuvoston direktiivistä 86/609/ETY 
(2001/2259(INI)) 
 
 
Euroopan parlamentti, joka 
 
– ottaa huomioon kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten 

suojelua koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä 24. marraskuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/609/ETY1, 

 
– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti siihen liitetyn pöytäkirjan, 

jossa vaaditaan Euroopan yhteisöä ja jäsenvaltioita ottamaan täysimääräisesti huomioon 
eläinten hyvinvoinnin vaatimukset pannessaan täytäntöön maatalous- ja 
liikennepolitiikkaa, sisämarkkinoita ja tutkimuspolitiikkaa, 

 
– ottaa huomioon 18. maaliskuuta 1986 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen 

(ETS 123) kokeellisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien selkärankaisten 
eläinten suojelemisesta, jonka sopimuspuoli yhteisö on, 

 
– ottaa huomioon kokeellisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien 

selkärankaisten eläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen tekemisestä 
yhteisön puolesta 23. maaliskuuta 1998 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/575/EY2, 

 
– ottaa huomioon kuudennen ympäristöä koskevan yhteisön toimintaohjelman3, jonka 

mukaan pyritään toimimaan positiivisesti kehitettäessä yhtenäistä järjestelmää, jolla 
minimoidaan eläinkokeiden tarve ja kehitetään vaihtoehtoisia koemenetelmiä, 

 
– ottaa huomioon työjärjestyksen 163 artiklan, 
 
– ottaa huomioon ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan 

mietinnön (A5-0387/2002), 
 
A. ottaa huomioon, että Itävaltaa vastaan aloitettiin vuonna 2000 määräysten rikkomisesta 

johtuva menettely, koska Itävalta ei ollut täysimääräisesti saattanut direktiiviä osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, 

 
B. ottaa huomioon, että Belgia tuomittiin vuonna 1998, koska se ei ollut saattanut 

direktiiviä täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja erityisesti koska se ei ollut 
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riittävässä määrin tunnustanut muiden jäsenvaltioiden kokeiden tuloksia; ottaa 
huomioon, että Belgialle lähetettiin perusteltu lausunto vuonna 2001, koska se oli 
sallinut kulkukissojen ja -koirien laajamittaisen käytön tutkimustarkoituksiin, 

 
C. ottaa huomioon, että Ranskalle lähetettiin perusteltu lausunto, koska se ei ollut 

asianmukaisesti pannut täytäntöön 4 artiklaa, 7 artiklan 3 kohtaa, 12 artiklan 2 kohtaa, 
18 artiklan 1 ja 3 kohtaa sekä 22 artiklan 1 kohtaa, 

 
D. ottaa huomioon, että Irlanti tuomittiin vuonna 2001, koska se ei ollut pannut täytäntöön 

direktiiviä, erityisesti sen 2 artiklan d kohtaa sekä 11 ja 12 artiklaa, ja että sille 
lähetettiin myös virallinen ilmoitus, koska se on soveltanut liian suppeaa "kokeen" 
määritelmää, 

 
E. ottaa huomioon, että komissio on ryhtynyt toimiin Luxemburgia vastaan, koska se ei ole 

riittävässä määrin saattanut direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöä, 
 
F. ottaa huomioon, että Alankomaita vastaan nostettiin kanne Euroopan yhteisöjen 

tuomioistuimessa 18. toukokuuta 2001, 
 
G. ottaa huomioon, että Portugalia vastaan ryhdyttiin oikeustoimiin, koska se ei ollut 

pannut direktiiviä asianmukaisesti täytäntöön, ja erityisesti koska se oli sallinut 
kulkukissojen ja -koirien käytön tutkimustarkoituksiin, 

 
H. ottaa huomioon, että Espanjalle on lähetetty perusteltu lausunto, koska se ei ole pannut 

direktiiviä asianmukaisesti täytäntöön Andalusiassa, 
 
I. ottaa huomioon, että oikeustoimet Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan päätettiin 

elokuussa 1998, kun lakia tieteellisistä menetelmistä, joissa käytetään eläimiä, 
tarkistettiin, 

 
J. ottaa huomioon, että on olemassa todisteita ainakin yhdestä tapauksesta Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa, jossa tutkimuslaitoksille on myönnetty luvat huomattavasti 
harmittomampiin ja tuskattomampiin kokeisiin kuin mitä todellisuudessa on tehty, 

 
K. katsoo, että on olemassa näyttöä ainakin yhdestä tapauksesta Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa, jossa tutkijat ovat ylittäneet luvissa myönnettyjen eläinten määriä 
siitä kuitenkaan ilmoittamatta, 

 
L. ottaa huomioon, että on olemassa todisteita ainakin yhdestä tapauksesta Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa, jossa eläimiä on jätetty pitkäksi aikaa ilman valvontaa – vaikka ne 
olisivat olleet toipumassa traumaattisista kokeista – sekä ilman ruokaa ja juomaa, 

 
M. katsoo, että direktiiviä 86/609/ETY ei ole tyydyttävästi pantu täytäntöön kaikissa 

jäsenvaltioissa ja että vaatimusten ja pitkän aikavälin tavoitteiden täytäntöönpano on 
parhaimmillaankin ollut hidas prosessi, 

 
N. ottaa huomioon, että viisi jäsenvaltiota (Itävalta, Irlanti, Italia, Luxemburg ja Portugali) 

eivät ole vielä ratifioineet yleissopimusta tai liittyneet siihen, 
 



 

O. katsoo, että kokeisiin käytettäviä eläimiä koskevien tilastotietojen kerääminen ja vertailu 
on yhä ongelmallista, 

 
P. katsoo, että vaadituista tilastotiedoista ei käy ilmi direktiivin 86/609/ETY 7 artiklan 

täytäntöönpanon valvomiseen tarvittavia yksityiskohtia, 
 
Q. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot soveltavat yhä erilaisia normeja kokeisiin liittyvien 

hankkeiden lupamenettelyissä, valvonnassa ja tarkistamisessa, ja että virallista 
järjestelmää kokeiden eettisyyden kriittiseksi tarkastelemiseksi ei useinkaan ole 
olemassa, 

 
R. katsoo, että valvonnan tehokkuus vaihtelee jäsenvaltioittain, 
 
S. katsoo, että korvaamiseen, vähentämiseen ja jalostamiseen liittyvän periaatteen 

soveltaminen vaihtelee suuresti tutkimuslaitosten välillä, 
 
T. katsoo, että vaatimusta tarpeettomien päällekkäisten kokeiden välttämisestä ei panna 

asianmukaisesti täytäntöön, 
 
U. katsoo, että vaikka Euroopan eläinkokeita korvaavien menetelmien kehittämiskeskuksen 

(ECVAM) työn avulla on saavutettu edistystä, vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä 
ja toteuttamista ei ole riittävästi edistetty kaikissa jäsenvaltioissa, 

 
V. katsoo, että koe-eläinten fyysisiä, etologisia ja psyykkisiä tarpeita koskeva uusi tietämys 

edellyttää koe-eläinten säilytyksen ja hoidon ja siten myös direktiivin 86/609/ETY 
liitteen II standardien parantamista, 

 
W. katsoo, että tieteen ja tekniikan kehitys, joka johtaa eläinten käyttöön uusiin 

tarkoituksiin, edellyttää direktiivin 86/609/ETY pikaista tarkistamista, 
 
X. katsoo, että kaikkia tieteellisiin tarkoituksiin käytettyjä eläimiä ei ole sisällytetty 

direktiiviin, ja että erityisesti perustutkimukseen käytettävä suuri määrä eläimiä jää 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, 

 
Y. ottaa huomioon, että useita mahdollisia geenimanipulaatioon liittyviä sovelluksia ei 

täysin tunnettu vuonna 1986 ja että tilastojen mukaan tällaisiin kokeisiin käytettyjen 
eläinten lukumäärä on noussut merkittävästi ja kasvua on odotettavissa vuosi vuodelta, 

 
Z. ottaa huomioon, että kserotransplantaation kehitykseen liittyvä tutkimus on lisääntynyt 

nopeasti ja että tämä teknologia herättää eläinten asemaa koskevia kysymyksiä, 
 
AA. ottaa huomioon, että jatkuva kädellisten eläinten käyttö koe-eläiminä ja muihin 

tieteellisiin tarkoituksiin aiheuttaa suurta huolestuneisuutta, ja palauttaa mieliin, että jo 
päätöksessä 1999/575/EY todettiin, että tällaisten elävien olentojen / eläinten käyttöä on 
vähennettävä,  

 
BB. ottaa huomioon, että eläinten kivun, kärsimyksen ja hädän tunnistamiseen käytetyt 

tekniikat ja kivunlievitysmenetelmät ovat riittämättömiä monissa tutkimuslaitoksissa, 
 



CC. ottaa huomioon, että kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY muuttamista koskevassa 
11. kesäkuuta 2002 vahvistamassaan kannassa1 Euroopan parlamentti pitää kosmeettisia 
tarkoituksia varten tehtyjen eläinkokeiden kieltämistä olennaisena, 

 
DD.  ottaa huomioon, että Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 1986 eläimiä koskevassa 

asetuksessa Guidance on the Operation of Animals (Scientific Procedure) jo todetaan, 
että menettelyä on pidettävä julmana, jos on odotettavissa, että yksikin eläin kärsii 
vakavasti, 

 
EE. ottaa huomioon, että eläinten etologisten tarpeiden huomioon ottaminen ei edelleenkään 

ole pakollista, 
 
FF. ottaa huomioon, että eläinten säilytystä ja hoitoa koskevista vähimmäisvaatimuksista ei 

vielä ole olemassa sitovia määräyksiä, 
 
1. vaatii, että komissio noudattaa eläinkokeita koskevia säädöksiä tarkistettaessa Euroopan 

neuvoston suosituksia ja varmistaa, että koe-eläinten fyysiset ja etologiset tarpeet 
otetaan huomioon parhaalla mahdollisella tavalla; 

 
2. kehottaa komissiota täyttämään sitoumuksensa eurooppalaisen yleissopimuksen 

muutospöytäkirjan2 mukaisesti ja tekemään ennen vuoden 2003 loppua ehdotuksen 
direktiivin 86/609/ETY määräysten sopeuttamiseksi ja sisällyttämään siihen seuraavat 
tarkistukset ja menettelysäännöt; 

 
3. katsoo, että direktiivin soveltamisala on tarpeen saattaa yhdenmukaiseksi Euroopan 

neuvoston yleissopimuksen kanssa, johon sisältyvät myös koulutus- ja 
valmennustarkoitukseen käytetyt eläimet, 

 
4. katsoo, että jäsenvaltiot olisi velvoitettava ottamaan käyttöön eettinen 

tarkastusmenettely osana eläinkokeiden hyväksymisen lupajärjestelmää; 
 
5. toteaa, että eläinkokeet ovat kiistanalainen kysymys, johon liittyy eettisiä ongelmia; 

katsoo, että olisi kuitenkin kiinnitettävä asianmukaista huomiota oloihin, joissa niiden 
käyttö on tarkoituksenmukaista; 

 
6. katsoo, että tiettyjä eettisesti tuomittavia tarkoituksia varten eläinkokeita ei olisi 

sallittava; katsoo, että tällaisia ovat: 
 
– aseiden kehittäminen ja testaaminen eläinkokein, kemiallisten aineiden 

testaaminen mukaan lukien  
  

– kosmeettisten aineiden kehittely ja testaaminen, niiden ainesosat mukaan lukien 
 
 – villinä kiinniotettujen kädellisten eläinten käyttö; 
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7. vaatii, että luvan myöntäminen eläinkokeiden tekemiseen edellyttää, että hakija voi 
selvästi osoittaa ja perustella kokeista olevan hyötyä eläimille tai ihmisille; katsoo, että 
lupa voidaan myöntää vain, jos hakija voi osoittaa, että halutut tavoitteet ovat 
saavutettavissa vain käyttämällä eläviä eläimiä ja että vaihtoehtoisia testausmenetelmiä 
ei ole olemassa; vaatii, että ennen luvan myöntämistä tehdään eettinen eläinten 
hyvinvoinnin arviointi, jossa vahvistetaan rajat eläimeen kohdistuvalle rasitukselle; 
katsoo, että vaikka voitaisiin osoittaa, että joistakin kokeista voi olla hyötyä eläimille tai 
ihmisille, niitä ei pidä sallia, jos koe-eläimiin kohdistuva rasitus ylittää vahvistetut 
enimmäisrajat; 

 
8. katsoo, että CITESin liitteen 1 ja luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten 

lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen soveltamisesta yhteisössä 
3. joulukuuta 1982 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3626/821 liitteen C. I osan 
mukaisesti uhanalaisina pidetyillä eläimillä tehdyt kokeet olisi kiellettävä; 

 
9. katsoo, että tarvetta kädellisten eläinten käyttämisestä edelleen tutkimukseen ja 

testaukseen olisi arvioitava kriittisesti tieteellisen tietämyksen pohjalta ja että sitä olisi 
pyrittävä vähentämään tai mahdollisesti lopettamaan se kokonaan; 

 
10. katsoo, että eläimen määritelmää olisi laajennettava kattamaan pääjalkaiset ja  

kymmenjalkaiset; 
 
11. vaatii, että päällekkäisten kokeiden välttämiseksi perustetaan hyväksyttyjä eläinkokeita 

koskeva keskustietokanta, jossa on tiedot kaikista meneillään olevista ja loppuun 
saatetuista eläinkokeista; katsoo, että tietokannan olisi sisällettävä myös tietoja 
eläinkokeista, joista ei ole suoraan sovellettavissa olevia tuloksia, niin että tietokantaan 
ei rekisteröidä vain julkaistuja tutkimuksia; vaatii, että tietokannan olisi sisällettävä 
myös tietoja vaihtoehtoisista testausmenetelmistä, joilla voidaan korvata eläinkokeet tai 
vähentää niiden määrää; 

 
12. katsoo, että direktiivin 86/609/ETY mukaisesti kerättävien tietojen olisi oltava 

yksityiskohtaisempia ja niiden olisi sisällettävä siirtogeenisten eläinten lukumäärä sekä 
niissä olisi otettava huomioon kärsityn tuskan taso; 

 
13. jäsenvaltioista kerättyjen tietojen esittämiseen olisi velvoitettava käyttämään yhtenäistä 

mallia, ja tiedot olisi esitettävä vuosittain, eikä kolmen vuoden välein; 
 
14. katsoo, että direktiivin 22 artikla olisi pantava tehokkaammin täytäntöön, jotta 

tarpeettomia päällekkäisiä kokeita ei tehtäisi ja että myöskään ei saisi olla minkäänlaista 
laillista tarvetta tehdä päällekkäisiä kokeita, jotta tuote voitaisiin saattaa markkinoille 
tietyssä maassa, 

 
15. katsoo, että siirtogeeniset eläimet on sisällytettävä direktiiviin, rekisteröitävä 

täydellisesti ja voitava jäljittää niiden elinaikana; 
 
16. katsoo, että geneettisesti muunnetut eläimet ja eläimet, joilla syntyessään on edellisten 

kokeiden seurauksena heikentäviä epämuodostumia, jotka saavat eläimen satunnaisesti 
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tai jatkuvasti kärsimään tuskaa tai haittaa, on lopetettava inhimillisesti mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa; 

 
17. katsoo, että lupamenettelyiden olisi oltava ankarampia kuin direktiivissä 86/609/ETY – 

lupahakemuksiin olisi sisällytettävä kustannus-hyöty-analyysi ja niissä olisi ilmoitettava 
kokeiden aiheuttama tuskan taso; 

 
18. katsoo, että olisi perustettava EU:n keskusviranomainen opastamaan jäsenvaltioiden 

tarkastajia, joilla on valtuudet vierailla eläinkokeita tekevissä laitoksissa, sekä 
yksityisissä että julkisissa, ilman ennakkoilmoitusta ja joilla on valtuudet peruuttaa lupa, 
jonka ehtoja ei noudateta; 

 
19. katsoo, että eläinkokeita suorittaville sekä koe-eläinten hoidosta vastaaville henkilöille 

järjestettävästä EU:n laajuisesta koulutuksesta olisi tehtävä pakollista; katsoo, että 
koulutuksen olisi myös taattava, että tutkijat ja eläintenhoitajat huolehtivat tarvittaessa 
koe-eläinten harjoittamisesta ja sosiaalistamisesta, niin että koe-eläimet tottuvat muihin 
eläimiin, ihmisiin ja kyseisiin koemenetelmiin; 

 
20. katsoo, että vain pätevien ammattilaisten voitaisiin antaa hoitaa koe-eläimiä ja että 

henkilökunnan vähimmäismäärää suhteessa eläimiin on noudatettava, erityisesti kun 
eläin toipuu kokeesta ja/tai herää nukutuksesta; 

 
21. katsoo, että kipulääkkeitä tai muita asianmukaisia kivunlievennyskeinoja olisi 

käytettävä, jotta varmistetaan, että eläimelle ei aiheuteta kohtuullista tai edes lievää 
kipua ja kärsimystä eikä ankaraa kipua, rasitusta tai kärsimystä, ja tästä voidaan poiketa 
ainoastaan testattaessa uusia kipulääkkeitä, jotka merkitsevät huomattavaa 
lääketieteellistä edistystä turvallisuuden, laadun ja tehokkuuden kannalta, ja hakija on 
ensin osoittanut, että testaaminen on välttämätöntä ihmisten terveyden suojelemiseksi 
eikä testaamiselle ole vaihtoehtoja, ja toimivaltaisilta viranomaisilta on saatava lupa 
etukäteen; 

 
22. katsoo, että säilytystä ja hoitoa koskevat liitteessä II määritellyt vähimmäisvaatimukset 

on tehtävä pakollisiksi; 
 
23. katsoo, että – ottaen huomioon, että EU:ssa syntyy ja teurastetaan vuosittain yhdeksän 

miljoonaa "ylimääräistä" eläintä – eläintenkasvatusmenetelmiä on tarkistettava ja 
parannettava; 

 
24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 
 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

