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Emily McIvor un kam pievienoti 150 000 parakstu, par izmēģinājumu ar 
dzīvniekiem aizliegumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Atsaucoties uz to, ka tiek pārskatīta Padomes Direktīva 86/609/EEK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz to dzīvnieku aizsardzību, kurus 
izmanto izmēģinājumos un citiem zinātniskiem mērķiem, lūgumraksta iesniedzēja aicina 
Eiropas Parlamentu sadarbībā ar Komisiju nekavējoties veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
tiek izbeigti izmēģinājumi ar dzīvniekiem un meklētas iespējas piešķirt lielāku finansiālo 
atbalstu alternatīvu metožu izstrādei un tiesiskai pamatošanai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 16. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 15. maijā

Eiropas Komisija atzīst, ka dzīvnieku ilgstoša izmantošana biomedicīniskiem pētījumiem vai 
tiesību aktos noteiktas drošuma testēšanas vajadzībām dažkārt ir nenovēršama un ka tuvākajā 
nākotnē dzīvnieki joprojām būs vajadzīgi dažu zinātnisku procedūru veikšanai. Piemēram, 
pašlaik ar pieejamām in vitro pārbaudes metodēm (neizmantojot izmēģinājuma dzīvniekus) 
nav iespējams pienācīgi noteikt tādu vielu kā ķimikāliju bīstamību. Tas norādīts ziņojumā, ko 
publicējis Komisijas Kopīgā pētniecības centra Eiropas Alternatīvo metožu validēšanas centrs 
(ECVAM)1. Tātad, izmantojot vienīgi in vitro metodes, nebūtu iespējams atbilstīgi novērtēt to 
                                               
1 A. P. Worth, M. Balls (ed.). Alternative (Non-animal) Methods for chemicals testing: Current status and 
Future Prospects – A report prepared by ECVAM and the ECVAM Working Group on chemicals [Alternatīvas 
(bez dzīvniekiem) ķīmisko vielu izmēģināšanas metodes. Pašreizējais stāvoklis un nākotnes perspektīvas. 
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vielu bīstamību, kas varētu kaitēt cilvēka veselībai un videi. Tāpēc joprojām ir jāizmanto 
zināms skaits dzīvnieku, lai garantētu cilvēkiem un videi vajadzīgo drošības līmeni. Turklāt 
Komisijas Veselības un vides apdraudējuma zinātniskā komiteja 2009. gada janvāra atzinumā 
secināja, ka, pamatojoties uz pašlaik pieejamiem zinātniskiem datiem, nav pamatotu 
zinātnisku argumentu tam, lai pārtrauktu cilvēku ģintij nepiederošu primātu izmantošanu 
fundamentālajos un lietišķajos pētījumos vai jaunu zāļu izstrādes un testēšanas vajadzībām. 
Tomēr komiteja ieteica šo nostāju regulāri pārskatīt, ņemot vērā apstiprinātas alternatīvas, kas 
tiek pastāvīgi izstrādātas. 

Ņemot vērā šo situāciju un jo īpaši to, ka nevar aizliegt izmantot dzīvniekus zinātnisku 
procedūru veikšanai, Komisija, pārskatot Direktīvu 86/609/EEK, cenšas pilnveidot tiesību 
aktus, kuri reglamentē eksperimentus ar dzīvniekiem, un panākt, lai izmēģinājumos izmantotu 
aizvien mazāk dzīvnieku. Komisija cenšas nodrošināt, lai dzīvnieki, kurus joprojām izmanto 
eksperimentos, saņemtu pienācīgu aprūpi un lai pret tiem humāni izturētos, kā noteikts EK 
līguma Protokolā par dzīvnieku labturību. Ar attiecīgo priekšlikumu vajadzētu noteikt 
dzīvnieku izmantošanas stingrāku kontroli, piemēram, no ētikas viedokļa veiktu novērtējumu 
katram ierosinātam projektam, kurā paredzēts izmantot dzīvniekus, un izmēģinājuma 
dzīvnieku labāku izmitināšanu un aprūpi. 
Attiecībā uz alternatīvu metožu sekmīgāku ieviešanu priekšlikumā pārskatīt 
Direktīvu 86/609/EEK tiks nostiprināti t. s. „trīs R” principi (Replacement, Reduction, 
Refinement — aizstāšana, samazināšana, pilnveide), pieprasot tos pilnībā ņemt vērā visos ar 
dzīvnieku izmantošanu un aprūpi saistītajos aspektos.
Komisija ir stingri pārliecināta, ka ir jāatrod alternatīvas metodes, kas aizstāj izmēģinājumus 
ar dzīvniekiem. Gadījumos, kad tas nav iespējams, ir jāsamazina izmēģinājuma dzīvnieku 
skaits vai jāpilnveido testēšanas metodes, lai tās dzīvniekiem būtu nekaitīgākas. 

Komisija un dalībvalstis uzturēs spēkā prasību veicināt alternatīvu risinājumu izstrādi un 
apstiprināšanu. Piemēram, attiecīgajā priekšlikumā dalībvalstīm būs noteikta prasība 
izraudzīties valsts references laboratoriju alternatīvo metožu validācijai. Tādējādi dalībvalstīs 
veidosies ekspertu grupas, nodrošinot iespēju piesaistīt validēšanas procesam papildu 
resursus, kas ir īpaši svarīgi, jo ECVAM prognozē, ka nākotnē palielināsies to metožu skaits, 
kuras sasniegs oficiālas apstiprināšanas posmu. Ir arī vairākas citas iniciatīvas, kas veicina šī 
kopīgā mērķa sasniegšanu, tostarp gan Komisijas finansētas pētniecības programmas, gan ES 
un starptautiskā līmenī veicamas validēšanas darbības. Minētā mērķa sasniegšanai nozīmīgas 
ir arī tādas iniciatīvas kā Eiropas Partnerība alternatīvu pieeju izstrādei attiecībā uz 
izmēģinājumiem ar dzīvniekiem (EPAA).

Turklāt Komisija par savu apņemšanos nesen ir paziņojusi Eiropas Parlamentam, izklāstot 
jaunus pasākumus, kas šajā jomā tiek veikti. Komisija ir apņēmusies uzlabot procesu — no 
validēšanas sākuma līdz jaunas metodes apstiprināšanai regulatīviem mērķiem. Komisija jau 
ir ķērusies pie darba un sākusi racionalizēt ES regulatīvo pieņemšanas procesu, samazinot šī 
procesa posmu skaitu un nosakot stingrus termiņus; noteikusi, ka pirms zinātniskas validācijas 
ir jāveic provizorisks regulatīvais novērtējums, lai mērķtiecīgāk pievērstos tām alternatīvajām 
metodēm, kas piemērotas regulatīviem mērķiem; veicinājusi procesa pārredzamību, izveidojot 
īpaši šim nolūkam paredzētu tīmekļa vietni, kurā izsekojams katras metodes īstenošanas 
process; paātrinājusi alternatīvo metožu validēšanu ar integrētu testēšanas stratēģiju, kuru 

                                                                                                                                                  
ECVAM un ECVAM Ķīmisko vielu darba grupas sagatavots ziņojums], ATLA 30, Supplement 1, July 2002.
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īstenojot atbalstu ECVAM nodrošina riska pārvaldībā iesaistītās darba grupas; sadarbojas ar 
ESAO, lai Komisijas un ESAO procesi kļūtu efektīvāki un pārredzamāki un lai katrā 
atsevišķā gadījumā cieši uzraudzītu ESAO procesu, kā arī lai nepamatotas kavēšanās 
gadījumā sāktu īstenot ES procesu regulatīvai pieņemšanai. 

Pārskatot Direktīvu 86/609/EEK, Komisija cenšas ieviest noteikumus, kas nodrošina, ka šādas 
procedūras tiek veiktas humāni, tikai absolūtas nepieciešamības gadījumā un tad, ja nav 
pieejams alternatīvs risinājums. Spēkā esošajā direktīvā ir noteikti obligātie standarti 
dzīvnieku aizsardzībai to dzīves laikā, un nākamajos gados šie standarti tiks uzlaboti, 
pārskatot Direktīvu 86/609/EEK. Komisijas priekšlikums pārskatīt direktīvu tika pieņemts 
2008. gada 5. novembrī, un pašlaik to izskata koplēmuma procedūrā.

Visbeidzot, Komisija atzīst, ka labākais risinājums turpmākai virzībai ir — izmēģinājumus ar 
dzīvniekiem aizstāt ar metodēm, kurās neizmanto dzīvniekus, un šajā nolūkā tā ir sākusi 
īstenot daudzus projektus un iniciatīvas. Cita starpā ir sākta alternatīvu metožu izstrāde, 
īstenojot Kopienas Pētniecības pamatprogrammu, validēšanas darba procesu saskaņošana, 
ierosinot vēl vairāk palielināt ES resursus šajā jomā, kā arī procedūru pilnveidošana, lai 
paātrinātu alternatīvo metožu regulatīvo pieņemšanu gan ES, gan starptautiskā līmenī.


