
  

Európa Stratégia Kutatóintézet 

 

 
1083 Budapest, Ludovika tér 2. | +36 1 432 9155 

POSTACÍM 1441 Budapest, Pf. 60. | eustrat.uni-nke.hu 

EPK Figyelő: 

 

Stop Vivisection 

 

Státusz: Megválaszolt kezdeményezés 

 

1. Alapvető információk: 

- Bizottsági nyilvántartási szám: ECI(2012)000007 

- Nyilvántartásba véve: 2012. június 22. 

- Honlap: www.stopvivisection.eu  

- Európai Bizottság információs lapja a kezdeményezésről: 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000007_hu  

 

- Gyűjtés kezdete: 2012. június 22. 

- Gyűjtés lezárva: 2013. november 1. 

- Érvényes támogató nyilatkozatok száma: 1 173 130 

 

- Érvényes kezdeményezés Bizottságnak benyújtva: 2015. március 3. 

- Kezdeményezés megválaszolása: 2015. június 3. 

- Bizottság közleménye (a kezdeményezés megválaszolása): 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2015/HU/3-2015-3773-HU-

F1-1.PDF  

 

2. Célkitűzések (kötelezően benyújtandó információk): 

Olyan európai jogi keret megalkotásának indítványozása, amelynek célja az 

állatkísérletek fokozatos megszüntetése. 

Figyelembe véve az állatkísérletekkel szembeni világos etikai kifogásokat és azokat a 

szilárd tudományos alapokat, amelyek megcáfolják az "állati modell" emberekre való 

alkalmazásának érvényességét, arra ösztönözzük az Európai Bizottságot, hogy vonja 

vissza a tudományos célokra felhasznált állatok védelmére vonatkozó 2010/63/EU 

irányelvet, és nyújtson be egy javaslatot, amely megszünteti az állatkísérleteket, 

helyettük kötelezővé téve az emberi fajra közvetlenül érvényes adatok felhasználását 

mind az orvosbiológiai, mind a toxikológiai kutatásban. 

 

3. A kezdeményezés háttere, rövid összefoglalása és támogatói: 

A „Stop Vivisection” (az élveboncolás betiltásáért) EPK szervezői arra kérik a 

Bizottságot, hogy nyújtson be egy javaslatot, amely hatályon kívül helyezi a 

tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló 2010/63/EU irányelvet, és 

fogadjanak el egy olyan új jogi keretrendszert, amely 2020-ra fokozatosan megszünteti 

az állatkísérleteket. A szervezők szerint az uniós polgárok az állatkísérleteket etikai 

szempontból határozottan kifogásolják. A szervezők szerint továbbá az „állati modell¨ 

nem alkalmas az emberi reakciók előrejelzésére, az állatkísérletek pedig akadályozzák 

az új, hatékonyabb kutatási módszerek kidolgozását. 

http://www.stopvivisection.eu/
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000007_hu
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2015/HU/3-2015-3773-HU-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2015/HU/3-2015-3773-HU-F1-1.PDF
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A Stop Vivisection kezdeményezés egy alulról jövő, önkéntesek által szervezett, 

decentralizáltan megvalósult kezdeményezés, melyet nem jellemezett központi 

kampányszervezés a szervezők részéről. Bár a kezdeményezésben több mint 250 

európai szervezet működött közre Európa szerte (javarészt olasz állatvédelmi 

szervezetek), a vezető európai állatvédelmi és állatkínzással szemben fellépő 

szervezetek nem támogatták a kezdeményezést. A Stop Vivisection ezen felül jelentős 

mértékben alulfinanszírozott volt a többi – sikeres és az aláírásgyűjtést sikertelenül 

teljesítő – európai polgári kezdeményezéshez képest. 

 

4. A kezdeményezés életútjának és a Bizottság válaszának rövid 

összefoglalása: 

A Stop Vivisection a harmadik, aláírásgyűjtést sikerrel teljesítő európai polgári 

kezdeményezés. A Bizottság 2015. május 11-én fogadta a szervezőket, akik az Európai 

Parlamentben egy nyilvános meghallgatáson még aznap bemutatták 

kezdeményezésüket. 

Az aláírásgyűjtés húzó tagállama Olaszország volt, ahol 690 325 érvényes aláírás gyűlt 

a kezdeményezés mellett, míg a második legtöbb érvényes aláírást adó tagállam 

Németország volt, 164 304 támogató nyilatkozattal. Magyarországon 26 948 érvényes 

aláírás gyűlt (ez elég volt a tagállami érvényességi küszöb eléréséhez). 

Az aláírásgyűjtési időszak a főszabály szerinti egy év helyett több mint 16 hónapig 

tartott, mivel 2012-ben az online gyűjtési rendszerrel kapcsolatos, az aláírásgyűjtés 

ellehetetlenülését eredményező működési problémák kompenzálásaként a Bizottság – 

saját hatáskörben eljárva, azonnali hatállyal – több más európai polgári kezdeményezés 

mellett a Stop Vivisection aláírásgyűjtési időszakát is meghosszabbította. 

 

A Bizottság válasza a kezdeményezésre: 

A Bizottság válaszában kifejtette, hogy az állati modellek meghatározó szerepet 

játszottak a hatékony és biztonságos orvostudományi módszerek kifejlesztésében. A 

testület szerint továbbá az állatokon folytatott kísérletek nem akadályozzák az alternatív 

kutatási eszközök kifejlesztését.  

A Bizottság leszögezte: A 2010/63/EU irányelv ugyan megállapítja, hogy a végső cél az 

állatkísérletek teljes megszüntetése, de az e cél felé vezető úton egyelőre még mindig 

szükség van állatokra. A 2010/63/EU irányelv a Bizottság szerint EU-szerte 

korszerűsítette az állatfelhasználásra vonatkozó szabályokat, amelyek már megfelelnek 

a legambiciózusabb világszintű szabványoknak. 

A Bizottság szerint tehát az állatkísérletek továbbra is fontos szerepet töltenek be az 

emberek és állatok egészségének és a környezet épségének megőrzésében, az állatok 

teljes körű helyettesítésének végleges célja felé vezető úton pedig éppen a 2010/63/EU 

irányelv elengedhetetlen eszköz a kísérletekhez szükséges állatok védelmének uniós 

szintű biztosítására. 

Az Európai Bizottság a fentiek okán elutasította a jogi aktusra irányuló javaslat 

benyújtását, csupán a hatályos szabályok végrehajtásának ellenőrzését, valamint a 

kérdéskörrel kapcsolatos új megoldási lehetőségek folyamatos vizsgálatát irányozta elő. 

 

A kezdeményezéssel kapcsolatban megjelent tudományos publikációk: 

- Andre Menache: The European Citizens’ Stop Vivisection Initiative and the 

Revision of Directive 2010/63/EU. ATLA, Issue 44, pp. 383-390, 2016. 

- Adriano Varrica: Stop Vivisection. In: Berg, Carsten – Thomson, Janice (eds.): 

An ECI That Works! Learning from the first two years of the European Citizens’ 

Initiative. The ECI Campaign, 2014. 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0032321719859792
https://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/press-releases/2012/07/2012_07_18_eci_en.htm

