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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie skoordynowanego na szczeblu Unii 
planu działania mającego na celu przyspieszenie transformacji ku innowacjom bez 
wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, testach regulacyjnych i edukacji
(2021/2784((RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 13 i 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 
września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów 
naukowych1,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z 5 lutego 2020 r. pt. „Sprawozdanie z 2019 r. 
dotyczące informacji statystycznych na temat wykorzystania zwierząt do celów 
naukowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w latach 2015–2017” 
(COM(2020)0016),

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w dyrektywie 2010/63/UE w sprawie ochrony zwierząt 
wykorzystywanych do celów naukowych podkreślono, że wykorzystywanie zwierząt do 
takich celów powinno być brane pod uwagę jedynie w przypadku, gdy brak jest innych 
metod;

B. mając na uwadze, że testy na ludziach są dopuszczalne, jeżeli umożliwiają postęp w 
badaniach; mając na uwadze, że w niektórych przypadkach naukowcy mogą 
zrezygnować z testów na zwierzętach i obserwować wpływ badanych technologii lub 
substancji bezpośrednio podczas testów na ludziach;

C. mając na uwadze, że nie wszystkie gatunki zwierząt, na których przeprowadza się 
doświadczenia, są odpowiednio objęte i chronione przepisami UE;

D. mając na uwadze, że w laboratoriach badawczych nadal zdarzają się przypadki nadużyć 
i poważnego złego traktowania zwierząt;

E. mając jednak na uwadze, że w minionych dziesięcioleciach niemal każdy przełom w 
medycynie był możliwy dzięki doświadczeniom na zwierzętach, a także mając na 
uwadze, że dzięki badaniom na zwierzętach osiągnięto znaczny postęp w leczeniu 
takich chorób jak rak, urazy mózgu, białaczka u dzieci, mukowiscydoza, stwardnienie 
rozsiane, gruźlica itp.; mając na uwadze, że miały one również kluczowe znaczenie dla 
rozwoju rozruszników serca, substytutów zastawek serca, znieczulenia oraz innych 
produktów i urządzeń medycznych;

F. mając na uwadze, że rezygnacja z wykorzystywania zwierząt do celów naukowych 

1 Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 33.
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doprowadziłaby do znacznego spowolnienia takiego postępu naukowego lub wzrostu 
ryzyka dla ochotników, zwłaszcza w przypadku doświadczeń, podczas których 
dokonuje się manipulacji genetycznych lub podaje substancje toksyczne;

G. mając na uwadze, że wykorzystywanie zwierząt laboratoryjnych wydaje się kluczowe 
dla opracowywania i produkcji bezpiecznych szczepionek, co pokazała ostatnio 
globalna pandemia COVID-19;

H. mając na uwadze, że wiele zwierząt nadaje się do badań dzięki wzorom DNA, które w 
dużej mierze odpowiadają sekwencjom ludzkim, oraz ze względu na fakt, że mają taki 
sam zestaw narządów (ssaki) i inne cechy biologiczne, które sprawiają, że są podatne na 
wiele takich samych schorzeń, w tym choroby serca, raka i cukrzycę;

I. mając na uwadze, że badania na zwierzętach są ściśle uregulowane, a unijne normy 
dotyczące przetrzymywania zwierząt laboratoryjnych i regularne kontrole 
weterynaryjne należą do najsurowszych na świecie;

J. mając na uwadze, że zgodnie z deklaracją helsińską Światowego Stowarzyszenia 
Lekarzy badania medyczne dotyczące ludzi wymagają m.in. odpowiednich 
doświadczeń w laboratoriach, a w stosownych przypadkach – na zwierzętach;

K. mając na uwadze, że w badaniu przeprowadzonym przez amerykański ośrodek Pew 
Research Center 89 % uczestniczących w nim naukowców opowiedziało się za testami 
na zwierzętach do celów naukowych;

1. zauważa, że obowiązujące w UE prawodawstwo dotyczące wykorzystywania zwierząt 
w badaniach, testach i edukacji zapewnia wysoki poziom ochrony praw zwierząt 
wykorzystywanych do tych celów, ale należy je lepiej wdrażać i egzekwować;

2. wzywa Komisję, by wspólnie z właściwymi organami państw członkowskich oceniła 
obowiązujące prawodawstwo i jego praktyczne funkcjonowanie oraz zapewniła pełną i 
zharmonizowaną transpozycję już przyjętych przepisów, a zwłaszcza dyrektywy 
2010/63/UE, do krajowych systemów prawnych;

3. podkreśla, że pełne wdrożenie, a następnie ocena obowiązującego prawodawstwa 
powinny być niezbędnym etapem poprzedzającym przyszłe opracowywanie nowych 
strategii lub aktów ustawodawczych;

4. podkreśla, że należy stworzyć system preferencyjnego finansowania metod 
doświadczalnych bez udziału zwierząt w ramach unijnych inicjatyw na rzecz innowacji 
i badań, aby ograniczyć wykorzystywanie zwierząt w badaniach naukowych, gdy jest to 
możliwe bez automatycznego wzrostu ryzyka dla zdrowia i życia ludzi;

5. podkreśla, że każda nowa inicjatywa ustawodawcza powinna przyczyniać się do lepszej 
ochrony prawnej gatunków zwierząt, na których przeprowadza się doświadczenia, do 
spadku liczby przypadków nadużyć i złego traktowania oraz do stworzenia dobrze 
funkcjonującego systemu kontroli i kar za przestępstwa w tym obszarze;

6. podkreśla, że w przypadku opracowywania nowych przepisów pierwszeństwo powinna 
mieć ochrona zdrowia i życia ludzi; uważa, że należy zapewnić odpowiednią 
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równowagę etyczną między cierpieniem zwierząt a wspólnymi korzyściami dla ludzi i 
zwierząt wynikającymi z zaawansowanej wiedzy i szybkiego postępu naukowego;

7. zauważa, że wszelkie nowe ograniczenia prawne dotyczące wykorzystywania zwierząt 
w badaniach naukowych muszą gwarantować okres nauki i dostosowania branżom 
strukturalnie zależnym od takich badań, w tym przemysłowi chemicznemu, 
farmaceutycznemu i kosmetycznemu; zauważa, że ww. ograniczeniom musi 
towarzyszyć ocena skutków obejmująca analizę wpływu nowych regulacji na 
prawidłowe funkcjonowanie i stabilność gospodarczą tych obszarów wolnego rynku;

8. zachęca Komisję, by współpracowała z państwami członkowskimi w szeregu działań, 
dzięki którym można by ograniczyć uzależnienie od badań na zwierzętach, w tym w 
dziedzinie kształcenia, szkolenia i przekwalifikowania naukowców i techników z 
sektora prywatnego i publicznego w zakresie stosowania metod badań bez udziału 
zwierząt;

9. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania rezolucji Radzie i Komisji.


