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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Temat: Petycja 1063/2008 złożona przez Emily McIvor (Wielka Brytania), ze 150 000 
podpisami, w sprawie zakazu przeprowadzania eksperymentów na 
zwierzętach

1. Streszczenie petycji

Mając na uwadze przegląd dyrektywy Rady 86/609/EWG w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących 
ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych, 
składający petycję wzywa Parlament Europejski do natychmiastowego podjęcia, we 
współpracy z Komisją, działań mających na celu zaniechanie eksperymentów na zwierzętach 
oraz zbadanie możliwości większego przyznania pomocy finansowej w celu ustanowienia i 
legalnego zatwierdzenia metod alternatywnych.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 16 grudnia 2008 r. Na mocy art. 192 ust. 4 zwrócono się 
do Komisji o przekazanie informacji.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana 15 maja 2009 r.

Komisja Europejska przyznaje, że trwające wykorzystywanie zwierząt do badań 
biomedycznych oraz regulacyjnych badań bezpieczeństwa może być czasem nieuniknione, a 
wykorzystywanie zwierząt w niektórych procedurach naukowych będzie nadal konieczne w 
najbliższej przyszłości. Przykładowo, obecne zagrożenia stwarzane przez niektóre substancje, 
takie jak produkty chemiczne, mogą być wykryte za pomocą dostępnych metod badania in 
vitro (bez przeprowadzania testów na zwierzętach) zaledwie w niewystarczającym zakresie. 
Zjawisko to zostało opisane w sprawozdaniu opublikowanym przez Europejskie Centrum 
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Weryfikacji Metod Alternatywnych (ECVAM)1 podlegające Wspólnemu Centrum
Badawczemu KE. Wykorzystanie wyłącznie metod badania in vitro doprowadziłoby do 
zaniżenia oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje mogące okazać się szkodliwymi dla 
zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego. Dlatego też, w celu zapewnienia 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa człowiekowi i środowisku, konieczne jest dalsze 
wykorzystywanie pewnej liczby zwierząt w przeprowadzanych eksperymentach. Ponadto 
Komitet Naukowy ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska KE, w oparciu o dostępne 
naukowo względy, stwierdził w swojej opinii sporządzonej w styczniu 2009 r., że nie istnieją 
naukowo ważne przyczyny, które uzasadniałyby zaprzestanie wykorzystywania zwierząt z 
rzędu ssaków naczelnych w badaniach podstawowych i stosowanych oraz w działaniach 
mających na celu opracowanie i testowanie nowych leków. Równocześnie zalecono, by w 
świetle metod alternatywnych, nad którymi wciąż trwają prace, stanowisko to było 
poddawane regularnej weryfikacji.  

W kontekście tej sytuacji, a szczególnie mając na uwadze fakt, że wykorzystywanie zwierząt 
w procedurach naukowych nie może zostać zabronione, Komisja dąży do wzmocnienia 
ustawodawstwa w dziedzinie eksperymentów nad zwierzętami oraz do ograniczenia liczby 
doświadczeń na zwierzętach w ramach przeglądu dyrektywy 86/609/EWG. Zgodnie z 
protokołem w sprawie dobrostanu zwierząt załączonym do traktatu WE, Komisja dąży do 
zagwarantowania, by zwierzęta wykorzystywane do celów eksperymentalnych były 
poddawane odpowiedniej opiece oraz były traktowane w sposób humanitarny. Wniosek 
powinien doprowadzić do wzmocnienia kontroli nad wykorzystywaniem zwierząt poprzez 
wprowadzenie np. obowiązkowych ocen etycznych każdego przedłożonego projektu 
przeprowadzanego z wykorzystaniem zwierząt oraz mającego na celu poprawę utrzymania i 
opieki nad zwierzętami, na których prowadzone są badania. 
Mając na uwadze ulepszone zastosowanie metod alternatywnych, zasada trzech R (ang. 
Replacement, Reduction and Refinement) – zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia metod 
wykorzystywania zwierząt w badaniach – opierać się będzie na propozycji zmiany dyrektywy 
86/609/EWG wraz z wymogiem uwzględnienia tych metod w trakcie wszystkich aspektów 
wykorzystywania zwierząt oraz opieki nad nimi.

Komisja jest zdecydowanie przekonana o konieczności znalezienia alternatywnych metod 
przeprowadzania badań na zwierzętach. W przypadku gdy jest to niemożliwe, zaleca się 
ograniczenie liczby zwierząt wykorzystywanych do celów eksperymentalnych, lub też 
udoskonalenie stosowanych metod badania w celu zminimalizowania szkód wyrządzanych 
zwierzętom. 
Komisja i państwa członkowskie będą stale zobowiązane do przyczyniania się do rozwoju i 
weryfikacji metod alternatywnych; np. zgodnie z wnioskiem państwa członkowskie będą 
musiały wyznaczyć krajowe laboratorium referencyjne odpowiedzialne za weryfikację metod 
alternatywnych. Przyczyni się to do powstania zespołu ekspertów w państwach 
członkowskich, co z kolei pozwoli na udostępnienie dalszych zasobów na rzecz procesu 

                                               
1 A. P. Worth, M. Balls (ed.), alternative (Non-animal) Methods for chemicals test Ing: 

Current status and Future Prospects  – sprawozdanie opracowane przez Europejskie 
Centrum Weryfikacji Metod Alternatywnych (ECVAM) oraz grupę roboczą ECVAM ds. 
chemikaliów. ATLA 30, suplement 1, lipiec 2002 r.
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zatwierdzania. Jest to szczególnie ważne, gdyż Europejskie Centrum Weryfikacji Metod 
Alternatywnych (ECVAM) oczekuje coraz większej liczby metod mogących wejść w 
przyszłości we właściwą fazę zatwierdzenia. Istnieje wiele inicjatyw odgrywających ważną 
rolę w osiągnięciu tego celu, począwszy od finansowanych przez Komisję programów 
badawczych, a skończywszy na unijnym i międzynarodowym zaangażowaniu w proces 
zatwierdzenia. Inną inicjatywą, przyczyniającą się w sposób istotny do osiągnięcia tego celu, 
jest europejskie partnerstwo na rzecz alternatyw dla testów przeprowadzanych na 
zwierzętach.

Ponadto Komisja zobowiązała się ostatnio wobec Parlamentu Europejskiego do 
przedstawiania nowych działań podjętych w tej dziedzinie oraz zaangażowała się w 
usprawnienie procesu od początku weryfikacji do zatwierdzenia nowej metody do celów 
regulacyjnych. KE rozpoczęła również prace nad usprawnieniem unijnego procesu prawnego 
usankcjonowania poprzez: ograniczenie liczby jego etapów i wprowadzenie ściśle 
określonych terminów; wprowadzenie wstępnej analizy regulacyjnej przed przystąpieniem do 
naukowej weryfikacji w celu pełniejszego ukierunkowania się na metody alternatywne 
odpowiednie do celów regulacyjnych; przyczynienie się do zwiększenia przejrzystości 
procesu za pomocą specjalnej strony internetowej monitorującej postępy z zakresu metod 
indywidualnych; usprawnienie procesu weryfikacji metod alternatywnych poprzez 
zastosowanie zintegrowanej strategii badania oraz dzięki wsparciu zespołów zajmujących się 
zarządzaniem ryzyka udzielonym na rzecz Europejskiego Centrum Weryfikacji Metod 
Alternatywnych; współpracę z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 
mającą na celu usprawnienie i nadanie przejrzystości procesom OECD, bliskie monitorowanie 
procesu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w każdym indywidualnym 
przypadku oraz zainicjowanie unijnego procesu zatwierdzania regulacyjnego w przypadku 
nieuzasadnionych opóźnień. 

Celem nowej wersji dyrektywy 86/609/EWG Komisji jest określenie zasad zapewniających 
humanitarne przeprowadzanie tego rodzaju procedur oraz zapewnienie, że mają one miejsce 
tylko wtedy, gdy jest to nieodzowne i gdy nie istnieje żadna inna alternatywa. Obecna 
dyrektywa określa minimalne standardy ochrony zwierząt w ciągu całego ich życia i ulegnie 
zmianom w najbliższych latach w ramach kolejnej wersji dyrektywy 86/609/EWG. Wniosek 
Komisji dotyczący zmiany dyrektywy został zatwierdzony 5 listopada 2008 r. i objęty jest 
obecnie procedurą współdecyzji.

Mając na uwadze, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zastąpienie badań na zwierzętach 
metodami bez udziału zwierząt, Komisja podjęła się realizacji wielu projektów i inicjatyw 
zmierzających do osiągnięcia tego celu, obejmujących rozwój alternatywnych metod w 
ramach wspólnotowego ramowego programu badawczego, skoordynowane działania na rzecz 
prac zatwierdzających wraz z propozycją zwiększenia dalszych zasobów w tej dziedzinie w 
UE oraz usprawnienie procedur mających na celu przyspieszenie procesu usankcjonowania 
prawnego metod alternatywnych na terenie UE i na arenie międzynarodowej.


