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Vireillä olevat direktiivimuutokset

Liitteiden muutokset (= art 50: liitteiden 

mukauttaminen tekniikan kehitykseen)

Liite III pitovaatimukset

Liite IV lopetusmenetelmät

Raportointiin liittyvät muutokset 

Art 54 muutos (osana laajempaa EU:n 

ympäristöraportoinnin muutosta)

Tilastointipäätöksen (2012/707/EU) muutos
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LIITE III (pitovaatimukset)

Komissio on ehdottanut, että liitteeseen III lisättäisiin 

pitovaatimukset

Pääjalkaisille (tursaat, kalmarit, seepiat)

Seeprakaloille

- entä meribassi, taimen, kirjolohi – pitäisikö näillekin olla 

pitovaatimukset?

Palautetta pyydettiin 6/2018

Muutosten aikataulu avoin
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LIITE IV (lopetusvaatimukset)

Art 6 (4)(a): Jäsenvaltiot voivat sallia muiden kuin 

liitteessä IV sallittujen lopetusmenetelmien käytön 

rutiinimenetelmänä, jos 

menetelmä on tieteellisen näytön perusteella 

vähintään yhtä inhimillinen kuin liitteessä IV 

säädetyt menetelmät

Myönnetyt poikkeusluvat on raportoitava komissiolle 

vuosittain
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LIITE IV (lopetusvaatimukset)

Esiin nostettuja uudistustarpeita:

6 jäsenvaltiota on myöntänyt poikkeusluvan 

jääveden käyttöön seeprakalojen lopetuksessa

menetelmän käyttöön tulisi laatia tarkat vaatimukset

Niskamurto yli 1 kg linnuille

vain rauhoituksessa yli 250 g linnuille

EU:n lopetusasetuksessa hyväksytty menetelmä 

Osa jäsenvaltioista myöntänyt lupia, osa ei
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LIITE IV (lopetusvaatimukset)

Sikiömuotojen lopetus, eri tapoja eri jäsenvaltioissa:

kasvava hiilidioksidikonsentraatio

emojen lopetus -> sikiöiden ottaminen ulos ja lopetus 

erikseen

Suomessa ei ole myönnetty poikkeuslupia

Komissio pyysi palautetta 6/2018

Komissio voi tarvittaessa pyytää SCHEERiltä arvion

Muutosten aikataulu avoin 
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Raportointiin liittyvät muutokset

1. Art 54 (osana EU:n ympäristöraportoinnin uudistusta)

yleistajuisten tiivistelmien julkaiseminen keskitetysti EU-

tietokannassa

takautuvan arvioinnin tulos olisi lisättävä yleistajuisiin 

tiivistelmiin kaikissa jäsenvaltioissa (Suomessa edellytetään 

jo nyt)

käyttötilastojen julkaisun nopeuttaminen EU:ssa

Ehdotus nyt EU-parlamentin ja neuvoston 

käsiteltävänä, tarkoitus saada voimaan 1.1.2019
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Raportointiin liittyvät muutokset

2. Tilastointipäätöksen (2012/707/EU) muutos

Liite I tekninen pieni muutos

Liite II tarkennuksia käyttötilastointiin

Liite III myös hylätyistä lopetuspoikkeusten 

lupahakemuksista olisi raportoitava komissiolle

Uusi liite IV: yleistajuisten tiivistelmien mallipohja sekä 

takautuvan arvioinnin mallipohja
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Ehdotetut käyttötilastoinnin muutokset

Apinoiden käyttöön liittyviä tarkennuksia

Education ja training omiksi luokikseen 

”Muu eläinlaji” – tarkennuksia tähän, tiettyjen eläinlajien 

erottaminen omiksi luokikseen

kalkkunat, meribassi, taimen, kirjolohi, rupikonna, tursaat, 

seepiat

Tarkennuksia ohjeisiin (B-osio)

Ympäristölainsäädäntöön liittyviä muutoksia

Antigeenien tuottamisen erottaminen muusta rutiinituotannosta
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Ehdotetut käyttötilastoinnin muutokset

2. Tilastointipäätöksen (2012/707/EU) muutos

Aikataulu: 

Palaute komissiolle 6/2018, komissio keskustelut 

jäsenvaltioiden kanssa syksy 2018, tilastointipäätöksen 

muutos alkuvuodesta 2019. 
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Muuta ajankohtaista

Expert Working Group GA-eläimet kesäkuu 2018: 

Olemassa olevan EU-ohjeistuksen ajantasaistaminen ja 

selventäminen:

• Selvennetään ohjeistusta

• GA-eläinten kasvatuksessa ja käytössä tapahtunut

kehitys

• 3R:ään liittyvät haasteet GA-eläinten kasvatuksessa ja 

käytössä
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Muuta ajankohtaista

Tekeillä olevat EURL ECVAM selvitykset:

Katsaus eläinten käyttöä korvaavista menetelmistä 

biolääketieteen tutkimuksessa: hengitystiesairaudet ja 

neurodegeneratiiviset sairaudet, valmistuu 2019

Katsaus saatavilla olevaan 3R koulutukseen, valmistuu 

2019

Selvitys laajojen in vitro-mallien (esim. organ-on-chip) 

käyttöönottoon liittyvistä ongelmista ja siitä, miten nämä 

menetelmät tulisi validoida 12



Muuta ajankohtaista

Art 54 (1) jäsenvaltioiden 5-vuotisraportointi tehdään tänä 

vuonna 

17-18.10.2018 seuraava jäsenvaltioiden kokous Brysselissä

Marraskuu 2018 mahdollisesti kansallisten komiteoiden           

(= TOKES) puheenjohtajien kokous

Komission nettisivuilla on julkaistu kansallisten komiteoiden 

ohjeita ja muita julkaisuja: 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/nc_en.h

tm
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http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/nc_en.htm

