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RÖVID INDOKOLÁS

A 86/609/EGK irányelv sürgős átdolgozására nem csak a kísérleti állatok tartásának etológiai 
szempontjait érintő új ismeretek, hanem az állatok kísérleti felhasználásának új formái, els
ősorban a géntechnológiai eljárások terjedése miatt volt szükség. Annak idején az irányelv 
nagy előrelépést jelentett, és azóta is jelentős fejlődésnek lehettünk tanúi, különösen a 3R 
(„replacement, reduction, refinement”, azaz a kiváltás, csökkentés és tökéletesítés) elvének 
bevezetésével. 

Az ENVI-bizottság nevében üdvözlöm az irányelv átdolgozására irányuló bizottsági javaslatot. 
A javaslat az állatjólét javítására irányuló hasznos intézkedéseket tartalmaz, ugyanakkor 
szigorúbb rendelkezéseket vezet be a humánus kísérleti technológiák és a színvonalas 
tudomány nemzetközileg elfogadott elvei nyomán. A Bizottság javaslata a kísérleti és 
tudományos célra használt állatok védelmével kapcsolatosan felmerülő aggályok jó részére 
választ ad, azonban egy-két helyen kiegészítésre szorul.

Állatvédelmi szempontból üdvözöljük, hogy az irányelv hatálya kiterjed az embrionális és a 
gerinctelen érző állatokra, valamint a biológiai alapkutatásra. Az irányelvben foglalt kíméletes 
leölési módszerek is üdvözlésre méltók. 

Az emberszabásúak használatát fokozatosan meg kell szüntetni, és azonnali hatállyal be kell 
tiltani az emberszabású majmok és a vadon fogott főemlősök használatát. Az F1-főemlősők, 
azaz a vadon fogott főemlősök leszármazottai használatának fokozatos eltörlése igen fontos 
mind etikai, mind állatjóléti és állatvédelmi szempontból. Ez az intézkedés csökkentené a 
vadon élő populációkra nehezedő nyomást, és elejét venné a vadon élő főemlősökkel való 
kereskedésből származó kegyetlenkedéseknek. 

A bizottsági javaslattal szemben mi úgy gondoljuk, hogy a szabályok alóli kivételek kiskapukat 
nyit e fokozottan veszélyeztetett fajokon végzett kísérletezés előtt. Az emberszabású majmok 
tekintetében bevezetett védzáradékot (50. cikk) ezért törölni kell. Ez összhangban lenne a 
86/609-es irányelvben már több mint húsz évvel ezelőtt megfogalmazott 
kötelezettségvállalásokkal. Az emberszabású majmok és a vadon fogott főemlősök kísérleti 
felhasználásának teljes vagy részleges betiltása már több tagállamban érvényben van, és az 
emberszabású majmok kísérleti alkalmazása az unió területén már megszűnt, így rövid idő alatt 
harmonizálni lehet ezt a kérdést Európában.

A megvalósítható 3R-módszer 13. cikkben említett kötelező használata jelentős előrelépés a 
86/609 irányelvben említett, kevésbé szigorú előírással szemben. A fájdalom és szenvedés 
megengedhető határainak uniós szintű megszabása szintén elengedhetetlen (15. cikk). A 
komoly fájdalmat okozó eljárások használatát be kell tiltani. 

Az eljárások besorolására vonatkozó kritériumok hiánya azonban aggályokat vet fel, mivel a 
javaslatban említett számos intézkedés a súlyossági besoroláshoz van kötve. Erre az a 
javaslatunk, hogy egy további mellékletben ideiglenesen határozzuk meg a súlyossági fokokat. 

Az eljárások során a halálos kimenetelű toxikológiai kísérletek módszereit finomítani kell (ezen 
a téren már eddig is mutatkozott előrelépés), és meg kell akadályozni, hogy az állatok 
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feleslegesen szenvedjenek. Az etikai felülvizsgálati és engedélyezési folyamat naprakésszé 
tétele érdekében kötelezővé kell tenni, hogy a kísérletek okozta fájdalmak szintjét rögzítsék, 
feldolgozzák és arról jelentést készítsenek. 

Az etikai értékelés és engedélyezés elve (IV. fejezet) a javaslat egyik központi eleme. A már 21 
tagállamban használatos etikai értékeléseket az engedélyezési folyamat szerves részévé kell 
tenni. Az értékelés célja, hogy a kísérleti állatok használata során felmerülő etikai aggályokat 
elemezze. Az értékelés fontos része a károkozás/haszon-elemzés, vagyis az állatok 
használatából adódó, az emberi egészséget, orvosi kutatást vagy szabályozási előírást érintő
haszon kiegyensúlyozása. A visszamenőleges értékelés a színvonalas tudomány, az állatjólét és 
a 3R használatának elterjedését fogja eredményezni. 

Üdvözöljük a nemzeti szintű ellenőrzés bevezetését (33. cikk), amely szerint évente legalább 
egy előzetes bejelentés nélküli ellenőrzésre kerül majd sor.  Úgy véljük továbbá, hogy uniós 
szintű felügyeletet kell létrehozni a bejelentés nélküli ellenőrzések lefolytatására, így biztosítva, 
hogy a súlyossági besorolást a tagállamok egységesen és helyesen alkalmazzák. Az uniós és 
nemzeti szintű ellenőrzések eredményeit (és különösen ezen irányelv rendelkezéseinek 
megsértésével kapcsolatos eseteket) jelentés formájában nyilvánosságra kell hozni. 

A 40. cikkben javasolt fokozottabb átláthatóságot is üdvözöljük, mivel ugyan a bizalmas 
információkat védeni kell, de a Bizottságnak és a tagállamoknak kötelességük az állatkísérletek 
alternatíváinak kidolgozásához hozzájárulniuk. Ez vonatkozik az alternatív módszerek 
validálása céljából felállított nemzeti laboratóriumokra is.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Mez
őgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja 
bele az alábbiakat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk

Célkitűzések
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Az irányelv célja a tudományos 
kísérletekre használt élő állatok teljes 
kiváltása felé történő mihamarabbi 
elmozdulás az alternatív módszerek 
népszerűsítése és elterjedésük elősegítése 
révén, valamint az, hogy az állatok 
kísérleti használatára vonatkozó változó 
közvélemény a jogalkotásban megfelelően 
tükröződjön, és hogy a kísérleti állatok 
magas szintű védelmét többek között az 
alábbi intézkedéseken keresztül 
biztosítsuk:
a) állatvédelmi intézkedések és az 
állatkísérleteket indokoló körülmények 
rendszeres felülvizsgálata;

b) az állatok felhasználását illető
nagymértékű átláthatóság, valamint az 
állatvédelmi intézkedésekről és az állatok 
kiváltása felé tett elmozdulásról történő
beszámolás a nyilvánosság felé. 

Or. en

Indokolás

A felhasznált állatok számát és az általuk elszenvedett fájdalom szintjét uniós szinten csak 
precíz meghatározásokon keresztül csökkenthetjük érdemlegesen.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) „eljárás”: az állat kísérleti vagy egyéb 
tudományos célú, bárminemű – akár ismert, 
akár ismeretlen kimenetelű – felhasználása, 
amely fájdalmat, szenvedést, stresszt vagy 
maradandó egészségkárosodást okozhat, 
beleértve azokat a tevékenységeket is, 
amelyek céljából vagy hatására ilyen 
állapotban lévő állat születik, illetve 
géntechnológiailag módosított, új fajtavonal 
jön létre. 

1) „eljárás”: az állat kísérleti vagy egyéb 
tudományos célú, bárminemű – akár ismert, 
akár ismeretlen kimenetelű – felhasználása, 
amely fájdalmat, szenvedést, stresszt vagy 
maradandó egészségkárosodást, többek 
között halált okozhat, beleértve azokat a 
tevékenységeket is, amelyek céljából vagy 
hatására ilyen állapotban lévő állat születik, 
illetve géntechnológiailag módosított, új 
fajtavonal jön létre.
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Or. en

Indokolás

Az „eljárás” meghatározásakor tisztázni kell, hogy a halál maradandó egészségkárosodásnak 
számít, bár ez talán nyilvánvaló mindenki számára (azonban egy brit bíróság ezzel 
ellentétesen ítélkezett).

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „projekt”: meghatározott tudományos 
célból végrehajtott munkaprogram, amely 
az előzőekben említett egy vagy több 
eljárásra épül.

(2) „projekt”: meghatározott tudományos 
célból végrehajtott munkaprogram, amely 
az előzőekben említett egy vagy több 
eljárásra épül, és amelyet etikai 
értékelésnek lehet alávetni.

Or. en

Indokolás

A „projekt” meghatározásakor tisztázni kell, hogy a projekt nem lehet annyira széleskörű, 
hogy etikai értékelése lehetetlen legyen.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) „bizalmas információ”: olyan 
információ, amelynek hozzájárulás 
nélküli nyilvánosságra hozatala 
tulajdonosának vagy egy harmadik fél 
jogos kereskedelmi vagy kutatási érdekeit 
sérti.

Or. en

Adlib Express Watermark



PA\767040HU.doc 7/31 PE420.060v01-00

HU

Indokolás

A „bizalmas információ” meghatározására azért van szükség, mert e fogalom a javaslatban 
többször is előfordul.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) a biológia vagy a viselkedéstudomány 
terén a tudományos haladást szolgáló 
alapkutatás;

1) a biológia vagy a viselkedéstudomány 
terén a tudományos haladást szolgáló 
alapkutatás, ahol reális esély mutatkozik 
arra, hogy a megszerzett ismeretek a 2. 
pontban meghatározott célkitűzések 
valamelyikének megvalósításához 
hasznosak lesznek;

Or. en

Indokolás

A kísérleti állatok felhasználása esetében a tökéletesítés és csökkentés elvének megvalósulása 
érdekében az eljárások célját pontosan meg kell határozni és korlátozni kell. Fontos, hogy az 
állatokat alapkutatásra csak akkor használjuk, ha reális esély van arra, hogy komoly 
eredményeket érjünk el. A tudományos kutatói kíváncsiság kielégítése nem elegendő indok.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Függetlenül az (1) bekezdésben 
foglaltaktól, az emberszabású majmok 
tudományos célú felhasználása nem 
engedélyezett, az 50. cikkben foglalt 
védzáradék alkalmazására is figyelemmel.

(2) Függetlenül az (1) bekezdésben 
foglaltaktól, az emberszabású majmok 
tudományos célú felhasználása nem 
engedélyezett.

Or. en
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Indokolás

Az emberszabású majmok felhasználására vonatkozó tilalomnak teljes körűnek kell lennie, 
tekintettel arra, hogy ezen igen érzékeny állatok használata erkölcsi szempontból nem 
indokolható.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok egyes esetekben 
mentességet biztosíthatnak az (1) 
bekezdésben foglalt követelmény alól, 
amennyiben tudományos indokolás
igazolja, hogy egy adott eljárás kísérleti 
célokra tenyésztett állatokon végezve nem 
vezetne eredményre.

(2) A 10. cikkben foglaltakra figyelemmel
az illetékes hatóságok egyes esetekben 
mentességet biztosíthatnak az (1) 
bekezdésben foglalt követelmény alól, 
amennyiben megalapozott tudományos és 
társadalmi indok igazolja, hogy egy adott 
eljárás kísérleti célokra tenyésztett 
állatokon végezve nem vezetne 
eredményre.

Or. en

Indokolás

A vadonból befogott állatok jóval nagyobb szenvedésnek vannak kitéve, mint a kísérleti célból 
tenyésztett állatok. Csak a legritkább esetben kerülhet sor használatukra.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A III. mellékletben rögzített dátumoktól 
kezdődően a tagállamok emellett azt is 
biztosítják, hogy az említett mellékletben 
felsorolt főemlős állatokat kizárólag akkor 
használják fel tudományos eljárások 
során, ha azok fogságban született főeml
ős állatok utódai.

törölve
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Or. en

Indokolás

Nem indokolt megengedni a fogságban született főemlős állatok hosszabb távú használatát, 
amint azt a Bizottság kívánja tenni. A II. mellékletben felsorolt összes fajt kivétel nélkül 
kísérleti célra kell tenyészteni, .

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok megfelelő
tudományos indokolás ellenében 
mentességet adhatnak az (1) bekezdésben 
foglalt követelmény teljesítése alól.

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a 10. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítás indokolását.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) amennyiben az érzéstelenítés nem 
egyeztethető össze az eljárás céljaival; 
kivételt jelent ugyanakkor, ha az eljárás 
rendkívüli fájdalommal járó, súlyos 
sérülést okoz.

d) amennyiben az érzéstelenítés nem 
egyeztethető össze az eljárás céljaival, 
feltéve, hogy az eljárás csak enyhe 
fájdalmat vagy stresszt okoz.

Or. en

Indokolás
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Az átdolgozott irányelv elsődleges célja, hogy védjük az állatokat és csökkentsük 
szenvedéseiket a kísérletek során. A fájdalmat, szenvedést és stresszt el kell kerülni, vagy
legalábbis nagyon alacsony szinten kell tartani az érzéstelenítés vagy altatás nélkül 
végrehajtott kísérletek során.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok felelőssége biztosítani, 
hogy az állatok ne részesüljenek olyan 
gyógyszeres kezelésben, amely a megfelelő
szintű érzéstelenítés vagy 
fájdalomcsillapítás elhagyásakor
megakadályozza vagy korlátozza őket 
fájdalmuk kimutatásában.

(4) A tagállamok felelőssége biztosítani, 
hogy az állatok ne részesüljenek olyan 
gyógyszeres kezelésben, amely 
megakadályozza vagy korlátozza őket 
fájdalmuk kimutatásában.

Az ilyen kezelések szükségességét 
tudományosan meg kell indokolni, 
részletesen ismertetve az érzéstelenítés 
vagy fájdalomcsillapítás gyakorlatát.

Or. en

Indokolás

Teljesen elfogadhatatlan olyan gyógyszert adni az állatnak, amely megakadályozza fájdalma 
kimutatásában.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(5) Amennyiben az az eljárás céljaival 
összeegyeztethető, megelőző, illetve műtét 
utáni fájdalomcsillapítással vagy egyéb ilyen 
célú módszerrel kell enyhíteni annak az 
állatnak a fájdalmát, amely az érzéstelenítés 
hatásának elmúlásával várhatóan erős 
fájdalmat fog érezni. Ha nincs mód a 
fájdalom csillapítására, az állatot valamely 
kíméletes módszerrel azonnal le kell ölni.

(5) Amennyiben az az eljárás céljaival 
összeegyeztethető, megelőző, illetve műtét 
utáni fájdalomcsillapítással vagy egyéb ilyen 
célú módszerrel kell enyhíteni annak az 
állatnak a fájdalmát, amely az érzéstelenítés 
hatásának elmúlásával várhatóan erős 
fájdalmat fog érezni. Ha nincs mód a 
fájdalom csillapítására, az állatot valamely 
kíméletes módszerrel azonnal le kell ölni. 
Semmiképpen sem megengedhető, hogy 
az állat enyhe, érzéstelenítés utáni
fájdalmon kívül bármilyen fájdalmat 
érezzen.

Or. en

Indokolás

Lásd a 14. cikk (2) bekezdésének b) pontjához fűzött módosítás indokolását.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kötelesek gondoskodni 
arról, hogy az esetleges fájdalom, 
szenvedés, stressz vagy maradandó 
egészségkárosodás tartama és intenzitása, 
a beavatkozás gyakorisága, az etológiai 
szükségletek kielégülésének hiánya, 
valamint az érzéstelenítés, 
fájdalomcsillapítás vagy mindkettő
alkalmazása alapján az összes eljárást 
besorolják „legfeljebb enyhe”, 
„mérsékelt”, „súlyos” vagy „végzetes” 
kategóriákba.

törölve

Or. en

Indokolás

A súlyossági kategóriákat Unió szerte harmonizálni kell, és amíg a Bizottság végleges 
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meghatározásokat fogad el, ideiglenes meghatározásokra van szükség.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság … -ig* javaslatot terjeszt 
elő a súlyossági kategóriák 
meghatározására, amely legalább a 
„legfeljebb enyhe”, a „mérsékelt” és a 
„súlyos” fogalmak meghatározását 
tartalmazza. Eddig az időpontig a VIIa. 
mellékletben foglalt ideiglenes 
meghatározások az irányadóak a 
tagállamokban.

*Ezen irányelv hatálybalépésének id
őpontját követő 18 hónappal.

Or. en

Indokolás

Lásd a 15. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítás indokolását.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) az 1. pont általánosságának sérelme 
nélkül minden tenyésztelep, illetve 
beszállítói és felhasználói létesítmény
biztosítja, hogy területén mindig jelen 
legyen egy (vagy szükség esetén több) 
olyan személy, aki megfelelően képzett 
ahhoz, hogy az állatok jólétéről 
gondoskodjon, illetve szükség esetén leölje 
őket vagy állatorvost hívjon.
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Or. en

Indokolás

Nyilvánvaló, hogy a nagyobb beavatkozásoknak kitett állatoknak 24-órás (állatorvosi vagy 
egyéb) felügyeletre van szükségük.  Soha nem lehet előre tudni, mikor van szükség segítségre, 
és nem lehet hivatali időre korlátozni az ügyeletet. Az állatorvosi szakmai iránymutatások el
őírják, hogy az állatorvosok 24-órás ügyeletet biztosítsanak betegeik számára. A 
laboratóriumi környezetben, csakúgy, mint más esetben is, ez azt jelenti, hogy valakinek 
mindig jelen kell lennie, aki az állatorvost ki tudja hívni.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az etikai felülvizsgálatért felelős állandó 
testület tagja a kijelölt állatorvos, a 
létesítményben az állatjóllétről és az 
állatokról gondoskodó személy vagy 
személyek, illetve a felhasználói 
létesítmények esetében egy tudományos 
munkatárs.

(2) Az etikai felülvizsgálatért felelős állandó 
testület tagja legalább a kijelölt állatorvos, 
a létesítményben az állatjóllétről és az 
állatokról gondoskodó személy vagy 
személyek, a felhasználói létesítmények 
esetében egy tudományos munkatárs, 
illetve a helyettesítés, csökkentés és 
tökéletesítés (a 3R) elvében gyakorlatot 
szerzett személyek, továbbá egy 
állatjólétben jártas független 
magánszemély.

Or. en

Indokolás

Az etikai felülvizsgálatért felelős állandó testület döntéseinek tárgyilagosságát akkor lehet 
biztosítani, ha tagjai az állatok és a kutatás érdekeit egyaránt képviselik. Az embereken 
végzett kísérletek etikai felülvizsgálatért felelős bizottságok hasznos alapmodellek erre.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2) A tagállamok kötelessége biztosítani, 
hogy az etikai felülvizsgálatért felelős 
állandó testület létesítményeknek nyújtott 
szaktanácsadásáról és a tanácsok nyomán 
meghozott döntésekről feljegyzés 
készüljön.

(2) A tagállamok kötelessége biztosítani, 
hogy az etikai felülvizsgálatért felelős 
állandó testület létesítményeknek nyújtott 
szaktanácsadásáról és a tanácsok nyomán 
meghozott döntésekről feljegyzés készüljön 
és azt a bizalmas információk és az 
anonimitás védelmére figyelemmel 
nyilvánosságra hozzák.

Or. en

Indokolás

A bizalmas információktól eltekintve az etikai felülvizsgálati jelentést nyilvánosságra kell 
hozni, hogy az európai polgárok kimerítő és hiteles képet kapjanak az állatkísérletekről.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden egyes főemlős állatról külön 
eseménynaplót kell vezetni az állat 
elhalálozásáig.

(2) Minden egyes főemlős állatról, kutyáról 
és macskáról külön eseménynaplót kell 
vezetni az állat elhalálozásáig.

Or. en

Indokolás

Bár az Európai Bizottság tisztában van annak fontosságával, hogy eseménynaplót kell vezetni 
a főemlős állatokról, kutyákról és macskákról (és ezzel elismeri az ezen fajták használatával 
kapcsolatos ellentmondásokat), nem egyértelmű, hogy a naplóvezetési kötelezettség miért csak 
a főemlős állatok esetében érvényes. A jóléti megfontolásokon túlmenően ennek a kutatás 
szempontjából is nagy jelentősége van. Ezért tehát a megfogalmazást ki kell terjeszteni 
legalább a kutyákra és macskákra (feltételezve, hogy az ilyen kísérletek még egyelőre 
engedélyezettek).

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(4) Az ellenőrzésekről készült jegyz
őkönyveket legalább öt évig meg kell 
őrizni.

(4) Az ellenőrzésekről készült jegyz
őkönyveket legalább öt évig meg kell 
őrizni, és azok összefoglalóit, ideértve az 
ezen irányelv rendelkezéseinek 
megsértéséről beszámoló jelentéseket, 
anonim formában és a bizalmas 
információk elhagyásával nyilvánosságra 
kell hozni a Bizottság internetes 
honlapján.

Or. en

Indokolás

Az átdolgozott irányelvnek magában kell foglalnia az átláthatóság és az elszámoltathatóság 
elvét. A jogsértésekről szóló híradás alapvető fontosságú annak érdekében, hogy a 
közvélemény tájékozódhasson az állatkísérletek mindenkori körülményeiről. 

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felülvizsgálhatja a 
tagállamok nemzeti ellenőrző rendszerének
működését és infrastruktúráját.

(1) A Bizottság uniós ellenőröket nevez ki
a tagállamok nemzeti ellenőrző rendszerére
vonatkozó működés és infrastruktúra 
ellenőrzésére, valamint annak 
biztosítására, hogy a súlyossági 
besorolásokat helyesen és egységesen 
alkalmazzák az Európai Unió egész 
területén.

Or. en

Indokolás

Az uniós polgárok felé beszámolási kötelezettséggel tartozó és az Unió területén a legjobb 
gyakorlatokat összegyűjtő uniós ellenőrző szerv felállítása biztosítaná, hogy az állatjólét 
minimumfeltételeit egységesen betartsák az összes uniós tagállamban.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
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34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az a tagállam, amelynek területén a 
Bizottság felülvizsgálatot tart, köteles 
megadni minden szükséges segítséget a 
munkájukat végző bizottsági szakértőknek.
A Bizottság tájékoztatja az érintett tagállam 
illetékes hatóságát a felülvizsgálat 
eredményeiről.

(2) Az a tagállam, amelynek területén ellen
őrzést végeznek, köteles megadni minden 
szükséges segítséget a munkájukat végző
uniós ellenőröknek. A Bizottság 
tájékoztatja az érintett tagállam illetékes 
hatóságát a felülvizsgálat eredményeiről, 
valamint beszámol az állampolgároknak 
és az érdekelt feleknek az uniós ellenőrök 
által végzett ellenőrzésekről.

Or. en

Indokolás

Lásd a 34. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítás indokolását.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az érintett tagállam illetékes hatósága a 
felülvizsgálat eredményeinek megfelelően 
megtesz minden szükséges intézkedést.

(3) Az érintett tagállam illetékes hatósága
az uniós ellenőrök ajánlásainak megfelel
ően megtesz minden szükséges intézkedést.

Or. en

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a létesítmény által összeállított etikai 
felülvizsgálati jelentés;

Or. en
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Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projekt tudományosan megalapozott
vagy törvényileg előírt;

a) a projekt tudományosan kellőképpen
megalapozott;

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságnak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a projektek tudományosan kell
őképpen megalapozottak.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt eredményessége megkívánja az 
állatok felhasználását;

b) a projekt eredményessége, az állatoknál 
fellépő lehetséges fájdalom, szenvedés, 
stressz vagy maradandó 
egészségkárosodás ellenére megkívánja
felhasználásukat;

Or. en

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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ea) egy anyag, vegyület vagy termék 
biztonságosságának és hatásosságának 
értékelése során annak mérlegelése, hogy 
azt nagy valószínűséggel milyen
alkalmazásra szánják.

Or. en

Indokolás

Valamennyi projektet megkülönböztetés nélkül visszamenőlegesen kell értékelni. Az állati 
szenvedés realitásainak megértésével és a kutatás kedvező hatásaival összhangban hatékony 
értékelési szabályoknak kell születniük. A visszamenőleges értékelés mind a kutatás, mind az 
állatjólét szempontjából fontos.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Valamennyi projektet – azok 
lezajlása során – felülvizsgálat alatt kell 
tartani és azokat befejezésüket követően 
visszamenőlegesen értékelni kell.

Or. en

Indokolás

Lásd a 37. cikk (2) bekezdésének ea) pontjához fűzött módosítás indokolását.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az állatokat érő ártalmak, tekintettel 
többek között a felhasznált állatok számára 
és fajaira, valamint az eljárások 
súlyosságára;

b) az állatokat érő ártalmak, tekintettel 
többek között a felhasznált állatok számára 
és fajaira, valamint az állatok által 
elszenvedett egészségkárosodás jellegére, 
fokára és időtartamára;
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Or. en

Indokolás

Az állati szenvedés realitásainak megértésével összhangban hatékony értékelési szabályoknak 
kell születniük.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdésben foglaltak sérelme 
nélkül a csak „legfeljebb enyhe" 
besorolású eljárásokra épülő összes 
projekt mentesül a visszamenőleges 
értékelés kötelezettsége alól.

törölve

Or. en

Indokolás

Megkülönböztetés nélkül valamennyi projektet visszamenőlegesen értékelni kell.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az etikai értékelés eredményei.

Or. en

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az etikai értékelés eredményei alapján 
a felhasználói létesítmény a projekt nem 
szakmai jellegű összefoglalásában azt is 
közli, hogy szükség van-e visszamenőleges 
értékelésre, és ha igen, mely határidőre.

törölve

Or. en

Indokolás

Közzé kell tenni a nem bizalmas és nem személyes adatokat a nyilvános hozzáférhetőséget 
hátráltató akadályok megszüntetésének és a megfelelő elszámoltathatóság biztosítására. Ez 
mind az emberi egészség, mind az állatjólét szempontjából ugyanolyan fontos. Ez a 
jogsértésekre, valamint a projektek során felmerülő nem bizalmas – negatív és pozitív – 
adatokra is vonatkozik (ez utóbbi nagyon fontos az emberi egészség szempontjából). 
Valamennyi nem szakmai jellegű összefoglalót közzé kell tenni.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok közzéteszik az 
engedélyezett projektek nem szakmai jelleg
ű összefoglalóit és azok módosításait.

(4) A tagállamok közzé- és könnyen 
hozzáférhetővé teszik az engedélyezett 
projektek nem szakmai jellegű
összefoglalóit és azok módosításait, 
valamint minden egyéb olyan adatot, 
amely nem bizalmas, vagy amelynek 
nyilvánosságra hozatala nem eredményezi 
azon személyek, tenyésztelepek, beszállítói 
vagy felhasználói létesítmények 
beazonosítását, amelyeknek az 
állatkutatásban való részvétele még nem 
volt köztudott.  Az egyéb adatok körébe a 
projektek során felmerülő negatív és 
pozitív adatok is beleértendők.

Or. en

Indokolás
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Lásd a 40. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosítás indokolását.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A bizalmas és személyes adatok 
védelmére is figyelemmel, a tagállamok 
közzéteszik az ezen irányelv, a nemzeti 
törvények és az engedélyeztetés 
megsértésére vonatkozó nem személyes 
adatokat.

Or. en

Indokolás

Lásd a 40. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosítás indokolását.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kölcsönösen elfogadják a 
közösségi jog által elismert vagy
törvényileg előírt eljárásokból származó 
tagállami adatokat, hacsak a közegészség, 
a közbiztonság vagy a környezet védelme 
további eljárások végrehajtását nem teszi 
szükségessé.

(1) A tagállamok kölcsönösen elfogadják a 
közösségi jog által elismert, vagy az annak 
megfelelően lefolytatott eljárásokból 
származó tagállami adatokat.

Or. en

Indokolás

Transparency between Member States should contribute to avoid the duplication of animal 
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experiments. Information on the outcomes of a procedure whether they are negative or not 
need to be accessible to researchers in order to avoid unnecessary suffering of animals.

Such system of data-sharing already exists in the REACH Regulation (Article 30). A positive 
duty should be placed on researchers to take reasonable steps to ensure that animal data has 
not already been generated. Only where existing data is scientifically unreliable, and there is 
sufficient societal need, should repeated animal procedures be permitted.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A törvényileg előírt vizsgálatok 
területén kívül és a bizalmas adatok 
védelmére figyelemmel a tagállamok 
megosztják egymással az eljárások 
eredményeként kapott adatokat.

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a 44. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítás indokolását.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A projektengedélyeztetés előtt az 
eljárást lefolytatni szándékozó személy 
köteles minden olyan ésszerű lépést 
megtenni, amelynek révén 
megbizonyosodhat arról, hogy a javasolt 
projekttel kapcsolatos adatok léteznek-e, 
és amennyiben igen, úgy ezek hozzáférhet
őek-e, ideértve a projekt költségeihez való 
hozzájárulást is. Hasonlóképpen, a 
tagállamok az engedély megadása előtt 
ellenőrzik ezen adatok meglétét. 
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Or. en

Indokolás

Lásd a 44. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítás indokolását.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Amennyiben a vonatkozó adatok 
ésszerű módon elérhetőek, a tagállamok 
csak a közegészségügy, a biztonság és a 
környezet védelmének szempontjából 
szükséges projekteket engedélyezhetik.

Or. en

Indokolás

Lásd a 44. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítás indokolását.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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A Bizottság és a tagállamok hozzájárulnak 
az olyan alternatív megoldások 
kifejlesztéséhez és validálásához, amelyekb
ől legalább ugyanolyan szintű
információk nyerhetők, mint az állatok 
felhasználásával végzett eljárásokból, de 
kevesebb állat felhasználását, illetve 
egyetlen állat felhasználását sem igénylik 
vagy kevésbé fájdalmas eljárásokat 
alkalmaznak, továbbá megtesznek minden 
szükségesnek ítélt lépést az alternatív 
megoldások kifejlesztésére irányuló kutatás 
ösztönzésére.

A Bizottság és a tagállamok pénzügyileg és 
más módon is hozzájárulnak az olyan 
alternatív megoldások kifejlesztéséhez és
adott esetben tudományos validálásához,
amelyeket az állatok felhasználásával 
végzett eljárásokból nyert információkkal 
összehasonlítható szintű információk 
nyerésére terveztek, de kevesebb állat 
felhasználását, illetve egyetlen állat 
felhasználását sem igénylik vagy kevésbé 
fájdalmas eljárásokat alkalmaznak, továbbá 
megtesznek minden szükségesnek ítélt 
lépést az alternatív megoldások 
kifejlesztésére irányuló kutatás 
ösztönzésére.

Or. en

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes tagállamok [az irányelv 
hatálybalépésétől számított egy év]-ig 
kötelesek nemzeti
referencialaboratóriumot felállítani az 
állatok felhasználását igénylő eljárások 
helyettesítését, csökkentését vagy 
tökéletesítését eredményező alternatív
módszerek validálása érdekében.

(1) Az egyes tagállamok [az irányelv 
hatálybalépésétől számított egy év]-ig 
kötelesek nemzeti kiválósági központot
felállítani, amelynek tartalmaznia kell a 
szabályozási célból végzett állatkísérletek
alternatív módszereinek validálása 
érdekében egy nemzeti 
referencialaboratóriumot.

Or. en

Indokolás

Az elmúlt években a célzott kutatási tevékenység, a legjobb gyakorlatok megosztása, valamint 
a nemzetközi szabványok szerint végzett validálási vizsgálatok révén jelentős haladás történt 
az állatok felhasználását igénylő eljárások helyettesítése, csökkentése vagy tökéletesítése 
terén.  Az állatjóllét ösztönzése és az állati szenvedés csökkentése érdekében az e téren tett er
őfeszítések fokozására van szükség, valamint az alternatív módszereket kutató nemzeti 
központok létrehozása révén ezen erőfeszítések összehangoltakká és stratégiai szempontból 
összpontosítottakká válhatnak.
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Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok csak olyan 
referencialaboratóriumokat jelölhetnek 
ki, amelyeket a 2004/10/EK irányelv 
alapján akkreditáltak.

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a 46. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítás indokolását.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nemzeti referencialaboratórium
megfelel az alábbi feltételeknek:

(3) Az alternatív módszerekkel foglalkozó
nemzeti kiválósági központ megfelel az 
alábbi feltételeknek:

Or. en

Indokolás

Lásd a 46. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítás indokolását.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(6) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a területükön kijelölt 
referencialaboratórium nevéről és címéről.
A Bizottság közzéteszi a nemzeti 
referencialaboratóriumok jegyzékét.

(6) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a területükön kijelölt nemzeti 
kiválósági központ és
referencialaboratórium nevéről és címéről.
A Bizottság közzéteszi a nemzeti
kiválósági központok és
referencialaboratóriumok jegyzékét.

Or. en

Indokolás

Lásd a 46. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítás indokolását.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság a nemzeti 
referencialaboratóriumokkal történt 
egyeztetést követően meghatározza a 
validálási vizsgálatok prioritásait és a 
vizsgálatok végrehajtásához felosztja a 
feladatokat a laboratóriumok között.

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a 46. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítás indokolását.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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A Bizottság a technika és a tudomány 
haladásával lépést tartva módosíthatja a 
II–VII. mellékletben foglaltakat.

A Bizottság a technika és a tudomány 
haladásával lépést tartva módosíthatja az 
I–VIIa. mellékletben foglaltakat.

Or. en

Indokolás

A gerinctelen állatok, köztük az önállóan táplálkozó, lárvaállapotban lévő állatok listáját a m
űszaki és tudományos haladásnak megfelelően felül kell vizsgálni.

Lásd a 15. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítás indokolását is.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
50 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

törölve

Or. en

Indokolás

E rendelkezések nem szükségesek, mivel rendkívül nagy a társadalmon belüli támogatottsága 
azon véleménynek, mely szerint az emberszabású majmok tudományos célú felhasználását 
nem szabad engedélyezni.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
53 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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A Bizottság [a hatálybalépés dátumától 
számított 10 év]-ig felülvizsgálja ezt az 
irányelvet, számolva az állatok, különösen 
a főemlős állatok felhasználását felváltó 
alternatív tudományos módszerek 
kifejlesztésében elért eredményekkel, és 
ennek megfelelően módosításokat terjeszt 
elő, ahol arra mód nyílik.

A Bizottság …-ig* és azt követően 
ötévenként az érdekelt felekkel 
konzultálva felülvizsgálja ezt az irányelvet,
és többek között a kísérleti eljárások során 
felhasználható fajokra, valamint az 
engedélyezhető projekttípusokra 
vonatkozó módosításokat terjeszt elő.  
Ezzel a Bizottság a következő elvek
mentén jár el: 

a) az irányelvnek tükröznie kell az azzal 
kapcsolatos változó közvéleményt, hogy 
mikor indokolt az állatok kísérleti 
felhasználása, valamint hogy az állatok 
milyen gondozásra jogosultak, illetve 
tükröznie kell a tudományos 
felfedezéseket is; 

b) érvényesíteni kell a megengedett 
legnagyobb fokú fájdalmat, szenvedést, 
stresszt vagy maradandó 
egészségkárosodást okozó olyan eljárások 
csökkentését és megszűntetését, amelyek 
célja nem súlyos vagy életveszélyes emberi 
klinikai állapotok enyhítése.

A valamennyi érdekelt fél által elfogadott 
végcél az élő állatokon történő kísérletek 
megszűntetése.
___________

* Ezen irányelv hatálybalépésének id
őpontját követő öt évvel.

Or. en

Indokolás

Az irányelv felülvizsgálati eljárásának kellően rugalmasnak kell lennie, hogy figyelembe 
vehesse a közvélemény jövőbeli változásait, bizonyos fajok szenvedésre való képességének 
jobb megértését, valamint az alternatív módszerek és általában a tudomány fejlettségi
állapotát. Az irányelv valamennyi, alapvető fontosságú elemének rendszeres felülvizsgálata 
elengedhetetlen annak biztosítására, hogy az európai uniós jogszabályok tükrözzék a hatályos 
minimális állatjóléti követelményszintet, a legfejlettebb tudományos eredményeket, a változó 
közvéleményt és az irányadó gyakorlatokat. 

Módosítás 47
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Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok közhatóságok helyett 
testületeket is kijelölhetnek erre a 
feladatra. Az így kijelölt testületek ezen 
irányelv alkalmazásában illetékes 
hatóságnak tekintendők. 

törölve

Or. en

Indokolás

Az átdolgozott irányelv végrehajtását köztestületnek kell elvégeznie úgy, hogy a polgárok 
számára az átláthatóság elve teljes mértékben teljesüljön.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
55 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

55a. cikk
Az irányelvnek nem megfelelően 

kifejlesztett termékek forgalomba hozatala 

(1) Az aszketikus módszerrel előállított 
monoklonális ellenanyagok közösségi 
piaci importját és forgalomba hozatalát be 
kell tiltani. 

(2) A Bizottság az 51. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően évente legalább 
egyszer mérlegeli, hogy egyéb termékek 
közösségi piaci importját és forgalomba 
hozatalát is betiltsa-e azon az alapon, 
hogy azokat valószínűleg a jelen irányelv 
által megkövetelttől jelentős eltérést 
mutató, nem állatkísérleten alapuló 
módszerekkel, vagy körülmények között 
fejlesztették ki.

Or. en
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Indokolás

In response to a Written European Parliamentary question (Written question by Jens Holm 
(GUE/NGL) to the Commission (27 October 2008) answered on the 15th of January 2009 by 
Commissioner Dimas on behalf of the European Commission), the European Commission has 
confirmed that the production of MAbs by the (extremely painful) mouse ascites method is no 
longer scientifically necessary, except in rare cases. It is therefore unacceptable that MAbs 
unnecessarily thus produced should be imported into the EU. A ban on their import would be 
WTO-complaint (Article XX(a) of GATT (public morals)) because, as the Proposal clearly 
recognises, there is a moral imperative to use non-animal alternatives wherever possible and 
it makes no sense if that principle can be circumvented by imports into the EU. The EU 
should also consider on a regular basis whether the import of other specific products 
developed in ways which would not be permitted under the revised Directive should be 
prohibited. This would not extend to all products but be decided on a case-by-case basis.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

törölve

Or. en

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
VII a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VIIa. melléklet

A súlyossági fokozatok átmeneti jellegű
általános leírása (az irányelv 15. cikke)

Stresszmentesség: 0 súlyossági fokozat
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Az állatokban történő olyan kísérleti célú 
beavatkozások és manipulációk, amelyek 
következtében az állatoknak nincs részük 
fájdalomban, szenvedésben, sérülésben, 
nagyfokú szorongásban, valamint 
általános állapotuk sem károsodik jelent
ősen. Példák az állatorvosi gyakorlat 
során: diagnosztikai célú vérvétel; 
szubkután injekcióval bejuttatott 
gyógyszer.

Enyhe stressz: 1. súlyossági fokozat

Az állatokban történő olyan kísérleti célú 
beavatkozások és manipulációk, amelyek 
az állatokat rövid időre enyhe stressznek 
(fájdalom vagy sérülés) teszik ki.

Példák az állatorvosi gyakorlat során: 
injekcióval bejuttatott gyógyszer, kényszer 
alkalmazásával; hímállatok 
érzéstelenítésben végzett ivartalanítása.

Közepes stressz: 2. súlyossági fokozat
Az állatokban történő olyan kísérleti célú 
beavatkozások és manipulációk, amelyek 
az állatokat rövid időre közepes 
stressznek, illetve közepesen hosszú vagy 
hosszan tartó időszakon át enyhe 
stressznek (fájdalom, szenvedés, sérülés, 
nagyfokú szorongás, valamint az 
általános állapot jelentős károsodása) 
teszik ki.

Példák az állatorvosi gyakorlat során: m
űtéti beavatkozás lábcsonttörés esetén;  n
őstény állatok ivartalanítása.

Súlyos stressz: 3. súlyossági fokozat

Az állatokban történő olyan kísérleti célú 
beavatkozások és manipulációk, amelyek 
az állatokat komoly illetve nagyon komoly 
stressznek, vagy közepesen hosszú illetve 
hosszan tartó időszakon át enyhe 
stressznek (komoly fájdalom, hosszas 
szenvedés, komoly sérülés, nagyfokú és 
folyamatos szorongás, valamint az 
általános állapot jelentős és folyamatos 
károsodása) teszik ki. 
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Példák az állatorvosi gyakorlat során: el
őre láthatóan halálos fertőző és daganatos 
betegség korai eutanázia nélkül.

Or. en

Indokolás

Lásd a 15. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítás indokolását.
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