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Pozměňovací návrh 1
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
ačkoli zavádění agendy dobrých životních 
podmínek zvířat pokročilo i přijímáním 
konkrétních zvláštních předpisů, existuje 
příliš mnoho oblastí, kde zvláštní právní 
předpisy EU stále chybí;

1. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
ačkoli zavádění agendy dobrých životních 
podmínek zvířat pokročilo i přijímáním 
konkrétních zvláštních předpisů, existuje 
příliš mnoho oblastí, kde zvláštní právní 
předpisy EU stále chybí, například pokud 
jde o dobré životní podmínky dojnic, 
hovězího skotu, kachen, husí, králíků 
a chovaných ryb;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Keith Taylor, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. lituje, že Komise nepoukázala na další 
oblasti politiky, jež souvisejí s dobrými 
životními podmínkami zvířat, jako jsou 
například sedmý akční program pro 
životní prostředí, ekologické veřejné 
zakázky, strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2020, osmý rámcový 
program pro výzkum a strategie v oblasti 
nepůvodních invazivních druhů, a že 
nezajistila soulad s nimi;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Rolandas Paksas
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Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že problematika dobrých 
životních podmínek zvířat je komplexní 
problematikou s mnoha aspekty, dopadem 
na mezinárodní a domácí politiky 
a významným etickým, vědeckým, 
hospodářským, kulturním a politickým 
rozměrem;

Or. lt

Pozměňovací návrh 4
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na stále se zvyšující počet 
peticí od občanů EU ze všech členských 
států, které žádají zpřísnění předpisů 
týkajících se ochrany a dobrých životních 
podmínek zvířat, aby došlo k odstranění 
mezer, které se v nich v současné době 
vyskytují;

2. upozorňuje na stále se zvyšující počet 
peticí od občanů EU ze všech členských 
států, které žádají zpřísnění předpisů 
týkajících se ochrany a dobrých životních 
podmínek zvířat, aby došlo k odstranění 
mezer, které se v nich v současné době 
vyskytují; vítá cíl Komise, jímž je zvážit 
proveditelnost zavedení zjednodušeného 
legislativního rámce EU se zásadami pro 
dobré životní podmínky zvířat pro všechna 
zvířata chovaná v souvislosti 
s hospodářskou činností, případně včetně 
zvířat v zájmovém chovu;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na stále se zvyšující počet 
peticí od občanů EU ze všech členských 
států, které žádají zpřísnění předpisů 
týkajících se ochrany a dobrých životních 
podmínek zvířat, aby došlo k odstranění 
mezer, které se v nich v současné době 
vyskytují;

2. upozorňuje na stále se zvyšující počet 
peticí od občanů EU ze všech členských 
států, které žádají zpřísnění předpisů 
týkajících se ochrany a dobrých životních 
podmínek zvířat, aby došlo k odstranění 
mezer, které se v nich v současné době 
vyskytují; zastává však názor, že prvním 
krokem by mělo být zlepšení dodržování 
stávajících právních předpisů, které se 
týkají dobrých životních podmínek zvířat, 
a zdůrazňuje potřebu zavést během 
přechodného období do budoucích 
právních přepisů o dobrých životních 
podmínkách zvířat „právní milníky“;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Angelika Werthmann

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na stále se zvyšující počet 
peticí od občanů EU ze všech členských 
států, které žádají zpřísnění předpisů 
týkajících se ochrany a dobrých životních 
podmínek zvířat, aby došlo k odstranění 
mezer, které se v nich v současné době 
vyskytují;

2. upozorňuje na stále se zvyšující počet 
peticí od občanů EU ze všech členských 
států, které žádají zpřísnění cílených 
a podrobných předpisů týkajících se 
ochrany a dobrých životních podmínek 
zvířat, zejména v parcích a zahradách, 
kde jsou zvířata chována, a v zoologických 
zahradách, aby došlo k odstranění četných 
mezer, které se v nich v současné době 
vyskytují;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Rolandas Paksas
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Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že při budoucím vývoji 
politiky Evropské unie v oblasti dobrých 
životních podmínek zvířat by měla být dále 
posílena podpora Unie pro dobré životní 
podmínky zvířat v zájmovém chovu; je 
rovněž zapotřebí lepší koordinace 
spolupráce a horizontálně vytvořené 
politické strategie v oblasti dobrých 
životních podmínek zvířat v zájmovém 
chovu a v oblasti zdravotních otázek, a to 
na evropské i globální úrovni;

Or. lt

Pozměňovací návrh 8
Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poznamenává, že občané EU ve svých 
peticích silně protestují proti býčím 
zápasům a dalším podívaným, která zvířata 
stresují nebo jim způsobují zranění či 
smrt;

3. poznamenává, že občané EU ve svých 
peticích silně protestují proti býčím 
zápasům a dalším podívaným, která zvířata 
zbytečně vystavují stresu a během nichž 
jsou zvířata nesmyslně zraňována nebo 
zabíjena;

Or. pl

Pozměňovací návrh 9
Carlos José Iturgaiz Angulo

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poznamenává, že občané EU ve svých 3. poznamenává, že někteří občané EU ve 
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peticích silně protestují proti býčím 
zápasům a dalším podívaným, která zvířata 
stresují nebo jim způsobují zranění či smrt;

svých peticích silně protestují proti býčím 
zápasům a dalším podívaným, která zvířata 
stresují nebo jim způsobují zranění či smrt;

Or. es

Pozměňovací návrh 10
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poznamenává, že občané EU ve svých 
peticích silně protestují proti býčím 
zápasům a dalším podívaným, která zvířata 
stresují nebo jim způsobují zranění či smrt;

3. poznamenává, že občané EU ve svých 
peticích silně protestují proti býčím 
zápasům a dalším podívaným, která zvířata 
stresují nebo jim způsobují zranění či smrt; 
vyzývá k okamžitému ukončení 
financování chovu býků pro býčí zápasy 
a renovace býčích arén ze strany EU 
a k rozhodnému odmítnutí pokusů uznat 
býčí zápasy a další krutá představení, jako 
je např. „El Toro de la Vega“, za součást 
nedotknutelného evropského kulturního 
dědictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že počet koček a psů v EU 
se odhaduje na přibližně sto milionů 
jedinců a že neexistují žádné právní 
předpisy EU týkající se dobrých životních 
podmínek zvířat v zájmovém chovu; 
z tohoto důvodu vyzývá Komisi, aby 
stanovila minimální požadavky na ochranu 
zvířat v zájmovém chovu a zacházení 

4. zdůrazňuje, že počet koček a psů v EU 
se odhaduje na přibližně sto milionů 
jedinců a že neexistují žádné právní 
předpisy EU týkající se dobrých životních 
podmínek zvířat v zájmovém chovu; 
z tohoto důvodu uznává závěry Rady 
z roku 2010 o dobrých životních 
podmínkách psů a koček a vyzývá 
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s nimi a povinnost zvířata registrovat 
a označit je mikročipem, a podporovala tak 
dobré životní podmínky těchto zvířat;

Komisi, aby stanovila minimální 
požadavky na ochranu zvířat v zájmovém 
chovu a zacházení s nimi a povinnost 
zvířata registrovat a označit je mikročipem, 
a podporovala tak dobré životní podmínky 
těchto zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že povinná identifikace 
zvířat v zájmovém chovu vede – pouze 
v kombinaci s účinným a spolehlivým 
systémem registrace – k vysledovatelnosti 
a je zásadní pro úspěchy v oblasti zdraví 
a dobrých životních podmínek zvířat, 
neboť napomáhá při podpoře 
odpovědného vlastnictví a při ochraně 
veřejného zdraví;

Or. lt

Pozměňovací návrh 13
Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že evropský rámcový právní 
předpis v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat by měl obsahovat opatření 
na vyřešení problému toulavých zvířat, 
který je obzvláště palčivý v jižních 
a východních členských státech, a naléhavě 
žádá, aby byly poskytnuty finanční 
prostředky EU na provedení účinných 

5. domnívá se, že evropský rámcový právní 
předpis v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat by měl obsahovat opatření 
na vyřešení problému toulavých zvířat, 
který je obzvláště palčivý v jižních 
a východních členských státech, a naléhavě 
žádá, aby byly poskytnuty finanční 
prostředky EU na provedení účinných 
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opatření na sterilizaci a kastraci; vyzývá 
Evropskou unii a členské státy, aby 
ratifikovaly Evropskou úmluvu o ochraně 
zvířat v zájmovém chovu;

opatření na sterilizaci a kastraci; vyzývá 
Evropskou unii a členské státy, aby 
ratifikovaly Evropskou úmluvu o ochraně 
zvířat v zájmovém chovu a aby provedly 
její ustanovení do vnitrostátních právních 
systémů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 14
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že evropský rámcový právní 
předpis v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat by měl obsahovat opatření 
na vyřešení problému toulavých zvířat, 
který je obzvláště palčivý v jižních 
a východních členských státech, 
a naléhavě žádá, aby byly poskytnuty 
finanční prostředky EU na provedení 
účinných opatření na sterilizaci 
a kastraci; vyzývá Evropskou unii 
a členské státy, aby ratifikovaly Evropskou 
úmluvu o ochraně zvířat v zájmovém 
chovu;

5. domnívá se, že evropský rámcový právní 
předpis v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat by měl obsahovat opatření 
na vyřešení problému toulavých zvířat, 
který je obzvláště palčivý v jižních 
a východních členských státech; vyzývá 
Evropskou unii a členské státy, aby 
ratifikovaly Evropskou úmluvu o ochraně 
zvířat v zájmovém chovu;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá členské státy, aby přijaly 
komplexní strategie v oblasti řízení 
populace psů, které budou zahrnovat 
opatření, jako jsou například zákony 
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o kontrole psů a zákazu krutého 
zacházení, podpora veterinárních postupů 
zahrnujících očkování proti vzteklině 
a sterilizaci, pokud je nezbytná pro 
regulaci počtu nechtěných psů, a podpora 
zodpovědného vlastnictví zvířat 
v zájmovém chovu, jak to požaduje 
písemné prohlášení 0026/2011, které 
přijal Evropský parlament;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby zpřísnila svůj 
postup v případě, že nejsou splněny 
povinnosti stanovené směrnicí Rady 
1999/22/ES o chovu volně žijících 
živočichů v zoologických zahradách;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly opatření nezbytná k zajištění 
provedení směrnice Rady 1999/22/ES 
o chovu volně žijících živočichů 
v zoologických zahradách, která zahrnuje 
přísnější kontroly a postupy v případech 
neplnění povinností, iniciativy zajišťující 
náležitou odbornou přípravu a kvalifikaci
všech relevantních zúčastněných stran 
odpovědných za zajišťování a posuzování 
potřeb zvířat, zejména pokud jde o volně 
žijící zvířata chovaná v zajetí, a účinné 
využívání a uplatňování programů pro 
obohacování vybavení podle potřeb 
jednotlivých druhů s cílem zajistit 
náležitou mentální a fyzickou stimulaci 
a zabránit újmě;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Peter Jahr

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je nutné zavést mnohem
účinnější opatření na ochranu 
hospodářských zvířat, která jsou vyvážena 
z EU do třetích zemí;

7. zdůrazňuje, že je nutné zavést účinnější 
opatření na ochranu zvířat, která jsou na 
porážku vyvážena z EU do třetích zemí;

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby zajistily 
účinnější provádění nařízení Rady (ES) č. 
1/2005 o ochraně zvířat během přepravy 
a souvisejících činností;

8. vyzývá členské státy, aby zajistily 
účinnější provádění nařízení Rady (ES) č. 
1/2005 o ochraně zvířat během přepravy 
a souvisejících činností a naléhavě žádá 
Komisi, aby zavedla právní předpisy pro 
omezení doby přepravy živých zvířat v EU 
na 8 hodin, k čemuž vyzývá nedávno 
přijaté parlamentní prohlášení a petice 
k této otázce s více než 1 milionem 
signatářů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Peter Jahr

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. poukazuje na obavy občanů EU 
vyjádřené v jejich peticích Evropskému 
parlamentu ohledně porážky zvířat bez 
předchozího omráčení zvířete, ke kterému 
v EU dochází; vyzývá členské státy, aby 
zajistily účinnější vymáhání těchto

9. poukazuje na obavy občanů EU 
vyjádřené v jejich peticích Evropskému 
parlamentu ohledně výjimek pro porážku
zvířat bez předchozího omráčení zvířete, 
ke kterému v EU dochází; vyzývá členské 
státy, aby zajistily účinnější vymáhání 
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předpisů, a přitom zajistily udělení výjimky
z omračování zvířat v případě porážky 
z náboženských důvodů;

předpisů umožňujících výjimku 
z omračování zvířat pouze v případě 
prokazatelných náboženských důvodů 
a v souladu s přísnými ustanoveními 
o výjimce;

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. poukazuje na obavy občanů EU 
vyjádřené v jejich peticích Evropskému 
parlamentu ohledně porážky zvířat bez 
předchozího omráčení zvířete, ke kterému 
v EU dochází; vyzývá členské státy, aby 
zajistily účinnější vymáhání těchto 
předpisů, a přitom zajistily udělení 
výjimky z omračování zvířat v případě 
porážky z náboženských důvodů;

9. poukazuje na obavy občanů EU 
vyjádřené v jejich peticích Evropskému 
parlamentu ohledně porážky zvířat bez 
předchozího omráčení zvířete, ke kterému 
v EU dochází; vyzývá členské státy, aby 
zajistily účinnější vymáhání těchto 
předpisů, a přitom zajistily udělení 
výjimky z omračování zvířat pouze
v případě, že to vyžadují náboženské 
hodnoty;

Or. pl

Pozměňovací návrh 21
Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. žádá, aby spotřebitelé byli lépe 
informováni o způsobech výroby produktů 
živočišného původu a vedlejších produktů 
a jejich dopadu na dobré životní podmínky 
zvířat, a to pomocí jasného a vhodného 
označování produktů a příbalových letáků;

10. žádá, aby spotřebitelé byli lépe 
informováni o způsobech výroby produktů 
živočišného původu a vedlejších produktů 
a jejich dopadu na dobré životní podmínky 
zvířat, a to pomocí jasného a vhodného 
označování produktů a příbalových letáků
a povinného uvádění informací o zemích 
původu zvířat;
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Or. pl

Pozměňovací návrh 22
Peter Jahr

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. žádá, aby spotřebitelé byli lépe 
informováni o způsobech výroby produktů 
živočišného původu a vedlejších produktů 
a jejich dopadu na dobré životní podmínky 
zvířat, a to pomocí jasného a vhodného 
označování produktů a příbalových letáků;

10. žádá, aby spotřebitelé byli lépe 
informováni o způsobech výroby produktů 
živočišného původu a vedlejších produktů 
a jejich dopadu na dobré životní podmínky 
zvířat, a to pomocí jasného a vhodného 
označování a identifikace produktů;

Or. de

Pozměňovací návrh 23
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. žádá, aby spotřebitelé byli lépe 
informováni o způsobech výroby produktů 
živočišného původu a vedlejších produktů 
a jejich dopadu na dobré životní podmínky 
zvířat, a to pomocí jasného a vhodného 
označování produktů a příbalových letáků;

10. žádá, aby spotřebitelé byli lépe 
informováni o způsobech porážky zvířat 
a výroby produktů živočišného původu 
a vedlejších produktů a jejich dopadu na 
dobré životní podmínky zvířat, a to pomocí 
jasného a vhodného označování produktů 
a příbalových letáků; zejména je 
přesvědčen, že masné a mléčné výrobky by 
měly být označovány tak, aby na nich byl 
uveden způsob chovu;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Adina-Ioana Vălean
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Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. žádá, aby spotřebitelé byli lépe 
informováni o způsobech výroby produktů 
živočišného původu a vedlejších produktů 
a jejich dopadu na dobré životní podmínky 
zvířat, a to pomocí jasného a vhodného 
označování produktů a příbalových 
letáků;

10. žádá, aby spotřebitelé byli lépe 
informováni o způsobech výroby produktů 
živočišného původu a vedlejších produktů 
a jejich dopadu na dobré životní podmínky 
zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategii pro zlepšení životních podmínek 
dojnic, a zejména aby čelila rostoucí 
industrializaci chovu skotu na mléko 
v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Keith Taylor, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. vítá záměr Komise začlenit oblast 
dobrých životních podmínek zvířat do 
bilaterálních obchodních dohod a fór pro 
spolupráci a přezkoumat, jak by tato oblast 
mohla být lépe integrována do rámce 
evropské politiky sousedství;

12. vítá záměr Komise začlenit oblast 
dobrých životních podmínek zvířat do 
bilaterálních obchodních dohod a fór pro 
spolupráci a naléhá, aby byla veškerá 
taková ustanovení závazná a aby se na ně 
vztahovaly mechanismy pro urovnávání 
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sporů stanovené v dohodách a volném 
obchodu; vítá rovněž záměr Komise 
přezkoumat, jak by tato oblast mohla být 
lépe integrována do rámce evropské 
politiky sousedství;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Peter Jahr

Návrh stanoviska
Bod 13

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že by měla existovat jasná 
omezení týkající se používání 
subhumánních primátů a zákazu 
používání zvířat odchycených ve volné 
přírodě k vědeckým pokusům;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 13

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že by měla existovat jasná 
omezení týkající se používání 
subhumánních primátů a zákazu 
používání zvířat odchycených ve volné 
přírodě k vědeckým pokusům;

13. domnívá se, že by měla být důsledně 
provedena směrnice 2010/63 o zkouškách 
na zvířatech;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda
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Návrh stanoviska
Bod 14

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. vyzývá, aby byla zavedena povinnost 
používat v co nejvyšší možné míře 
alternativní metody, jež nevyužívají 
pokusů na zvířatech, za účelem snížení 
počtu pokusů, při kterých zvířata vážně 
a dlouho trpí, na minimum.

14. znovu zdůrazňuje stávající zákonnou
povinnost používat v co nejvyšší možné 
míře alternativní metody, jež nevyužívají 
pokusů na zvířatech, za účelem snížení 
počtu pokusů, při kterých zvířata vážně 
a dlouho trpí, na minimum a vyzývá 
Komisi, aby využívala systém kontrol 
inspekcí členských států popsaný v článku 
35 směrnice EU 2010/63 o ochraně zvířat 
používaných pro vědecké účely s cílem 
informovat o činnostech nezbytných pro 
zajištění důsledného uplatňování 
požadavků týkajících se projektů 
hodnocení, včetně pravidel týkajících se 
klasifikace přísnosti postupů, a stanovit 
k těmto činnostem pokyny a zajistit 
důsledné uplatňování požadavků 
týkajících se nahrazování a omezování 
používání zvířat a šetrného zacházení 
s nimi.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 14

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. vyzývá, aby byla zavedena povinnost 
používat v co nejvyšší možné míře 
alternativní metody, jež nevyužívají 
pokusů na zvířatech, za účelem snížení 
počtu pokusů, při kterých zvířata vážně 
a dlouho trpí, na minimum.

14. vyzývá, aby byla zavedena povinnost 
používat v co nejvyšší možné míře 
alternativní metody, jež nevyužívají 
pokusů na zvířatech, za účelem snížení 
počtu pokusů, při kterých zvířata vážně 
a dlouho trpí, na minimum, v souladu 
s úpravou ve směrnici 2010/63 
o zkouškách na zvířatech.
.

Or. en
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Pozměňovací návrh 31
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 14 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi, aby zpřísnila 
povinnosti týkající se koordinace 
a podpory rozvoje a využívání alternativ 
k používání zvířat v oblasti základního 
a aplikovaného výzkumu a zákonem 
vyžadovaných zkoušek v souladu 
s přílohou VII směrnice 2010/63, a to 
prostřednictvím aktivní podpory 
příslušných funkcí referenční laboratoře 
EU (Společné výzkumné středisko) pro 
stanovení strategie a výzkum s cílem 
stanovit prioritní oblasti pro nahrazení 
výzkumných postupů s využitím zvířat;

Or. en


