
Az Európai Unió még mindig engedélyez 
olyan kísérleteket, melyek során nagy 
fájdalommal járó beavatkozásokat 
végeznek állatokon érzéstelenítés 
nélkül.  A kísérletek alanyai nem csupán 
laboratóriumi felhasználásra tenyésztett 
állatok - az Európai Parlament 2010. 
szeptember 8-án elfogadott, jelenleg 
is érvényben lévő irányelve kóbor 
házikedvencek felhasználását is lehetővé 
teszi. 

Az állatkísérletek ellen nem csupán 
morális és etikai érvek szólnak; az elmúlt 
évtizedek során sokszor bebizonyosodott, 
hogy eredményeik nem megbízhatóak, a 
tesztek alapján biztonságosnak minősített 

termékek pedig veszélyesek lehetnek az 
ember számára. Ennek oka, hogy alapvető 
különbségek vannak a fajok testfelépítése 
között és rágcsálókon, kutyákon, 
macskákon, de akár főemlősökön végzett 
kísérletek is teljesen más eredményre 
vezethetnek humán alanyokon.

Ma már az alternatív módszerek széles 
tárháza áll a kutatók rendelkezésére az 
állatkísérletek kiváltására - többek között 
emberi sejttenyészetek, szövet-, illetve 
szervkultúrák formájában. 

Most aláírásával Ön is hozzájárulhat, hogy 
a régi irányelvet eltöröljék és új jogszabály 
szülessen. 

Európai aláírásgyűjtés 
az állatkísérletek betiltásáért 

Kutató orvosok és biológusok európai polgári kezdeményezést indítottak 
az állatok élveboncolását engedélyező európai uniós irányelv eltörléséért.  A 
cél 1 millió aláírás összegyűjtése, mely (a 211/2011/EU rendelet értelmében) 
kötelezi az Európai Bizottságot, hogy három hónapon belül tárgyalja meg a 
javaslatot.

A jelenleg hatályos jogszabály 
(2010/63/EU) többek között megengedi:
• olyan kísérletek végzését főemlősökön, 
amelyek nem humán gyógymódok 
kifejlesztését célozzák (5., 8. és 55. cikk);

•  kísérletek végzését kóbor kutyákon és 
macskákon (11. cikk);

• a kísérletek során már fájdalmat 
és szenvedést átélt állatok újbóli 
felhasználását (16. cikk);

• kísérletek végzését érzéstelenítés 
nélkül, valahányszor a kutatók ezt 
megfelelőnek tartják (9. és 14. cikk); 

• általános anesztézia helyett neuro-
muszkuláris blokkolók plusz fájdalom-
csillapítók alkalmazását; az állatok 

így egyetlen izmukat sem tudják 
megmozdítani, de megbénítva is teljesen 
ébren vannak a tesztek során (14. cikk);

• elkerülhetetlen áramütésnek kitenni 
állatokat, például a tanult kilátástalanság 
(learned helplessness) előidézésére (VIII. 
melléklet);

• társas hajlamú állatok (például kutyák 
vagy főemlősök) egyedeinek hosszú ideig 
tartó teljes elszigetelését (VIII. melléklet);

• a mellkas felnyitását (thoracotomy) 
megfelelő érzéstelenítés nélkül (VIII. 
melléklet);

• olyan kényszerített úszás- vagy 
mozgástesztet, amelynek célja a teljes 
kimerülés (VIII. melléklet).

A kezdeményező 
polgárok felszólítják az Európai 

Parlamentet, hogy vonja vissza a 
2010/63/EU irányelvet és nyújtson be 

új javaslatot, mely megszünteti az 
állatkísérleteket és kötelezővé teszi a 
közvetlenül az emberi fajra érvényes 

adatok alkalmazását mind 
az orvosbiológiai, mind a 

toxikológiai 
kutatásokban.

Mit írunk alá?

Hogyan segíthet?
Kérjük, csatlakozzon Ön is a hivatalos 
európai kezdeményezéshez! Ha Ön 
állandó magyarországi lakcímmel 
rendelkezik és 18. életévét betöltötte, 
aláírását itt adhatja le:

www.stopvivisection.eu

Ha egyetért a kezdeményezés céljával, 
kérje meg családtagjait, ismerőseit, hogy 
csatlakozzanak ők is! 
Ha egyéb módon segítene (pl. banner 
kirakásával, szórólap terjesztésével stb.), 
kérjük, vegye fel a hazai szervezőkkel a 
kapcsolatot e-mailben:
stopvivisection.hu@gmail.com


