
RE\1238715CS.docx PE696.022v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Dokument ze zasedání

B9-0432/2021

10.9.2021

NÁVRH USNESENÍ
předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

o plánech a opatřeních k urychlení přechodu na inovace bez používání zvířat ve 
výzkumu, zákonem vyžadovaném testování a vzdělávání
(2021/2784(RSP))

Benoît Lutgen, Herbert Dorfmann
za skupinu PPE



PE696.022v01-00 2/4 RE\1238715CS.docx

CS

B9-0432/2021

Usnesení Evropského parlamentu o plánech a opatřeních k urychlení přechodu 
na inovace bez používání zvířat ve výzkumu, zákonem vyžadovaném testování a 
vzdělávání
(2021/2784(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 
o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely1,

– s ohledem na článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 
30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích2,

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 5. února 2020 nazvanou „Zpráva z roku 2019 
předkládající statistické údaje o používání zvířat pro vědecké účely v členských státech 
Evropské unie v letech 2015–2017“ (COM(2020)0016),

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že článek 13 SFEU stanoví, že při tvorbě a provádění politik Unie je 
třeba plně zohledňovat požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímavých 
bytostí;

B. vzhledem k tomu, že směrnice 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké 
účely uvádí, že přestože je žádoucí, aby používání zvířat k postupům bylo nahrazeno 
jinými metodami, při nichž živá zvířata používána nejsou, je používání živých zvířat 
nadále nezbytné k ochraně zdraví lidí a zvířat a životního prostředí;

C. vzhledem k tomu, že tato směrnice by měla být pravidelně revidována s ohledem na 
vývoj vědy a opatření na ochranu zvířat;

D. vzhledem k tomu, že EU se kromě ochrany lidského zdraví a životního prostředí 
zavázala k podpoře dobrých životních podmínek zvířat;

E. vzhledem k tomu, že podle zvláštního průzkumu Eurobarometr 442 z března 2016 89 % 
občanů EU souhlasí s tím, že by EU měla v mezinárodním měřítku podporovat větší 
informovanost o důležitosti dobrých životních podmínek zvířat, a 90 % občanů EU 
souhlasí s tím, že je důležité zavést přísné, celosvětově uznávané normy v oblasti 
dobrých životních podmínek zvířat;

F. vzhledem k tomu, že EU hraje klíčovou roli v OSN; vzhledem k tomu, že evropské 
instituce a členské státy musí i nadále usilovat o celosvětový pořádek založený na 
mezinárodním právu a mnohostranné spolupráci; vzhledem k tomu, že by EU měla 

1 Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 33.
2 Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 59.
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vynakládat větší úsilí o propagaci přísných norem v oblasti dobrých životních podmínek 
zvířat v rámci svých vnějších vztahů a snažit se zajistit rovné podmínky;

Přechod k inovacím obnášejícím využívání živých zvířat ve výzkumu v menší míře

1. zdůrazňuje, že využívání zvířat ve výzkumu přispělo k významnému pokroku v léčbě 
onemocnění, jako je rakovina prsu, poškození mozku, dětská leukemie, cystická fibróza, 
roztroušená skleróza, tuberkulóza a mnoho dalších, a hrálo významnou úlohu při vývoji 
srdečních stimulátorů, náhrad srdečních chlopní a anestetik;

2. zdůrazňuje, že testování na zvířatech má zásadní význam pro vývoj očkovacích látek s 
cílem zajistit jejich bezpečnost; zdůrazňuje, že testování vakcíny proti onemocnění 
COVID-19 na zvířatech mělo naprosto zásadní význam v úsilí o vývoj očkovacích látek 
proti tomuto onemocnění;

3. upozorňuje na skutečnost, že zdraví zvířat v odvětví živočišné výroby závisí rovněž na 
aplikovaném výzkumu zvířat;

4. konstatuje, že některé členské státy přijaly vnitrostátní prováděcí opatření, která 
zaručují vysokou úroveň ochrany zvířat používaných pro vědecké účely, zatímco jiné 
uplatňují pouze minimální požadavky stanovené ve směrnici 2010/63/EU;

5. domnívá se, že některá vnitrostátní prováděcí opatření by mohla být zohledněna při 
nadcházející revizi směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely, například 
zákaz testování na zvířatech při vývoji čisticích prostředků a hotových biocidů nebo 
jejich složek, který byl přijat v říjnu 2018 nařízením o valonském kodexu dobrých 
životních podmínek zvířat;

6. připomíná, že zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech vedl ke zvýšenému 
úsilí v oblasti vývoje alternativních testovacích metod, což mělo dopad nejenom v 
odvětví kosmetiky; zdůrazňuje, že se očekává, že při zavádění dalších zákazů bude 
dosaženo významného pokroku;

7. zdůrazňuje, že EU investovala značné částky do programů financování, které vedly k 
objevům nových metodických postupů, jako jsou technologie orgánu na čipu, 
mikrofyziologické systémy, umělá inteligence, 3D biotisk tkání a mikroorgány, které 
mohou výrazně omezit a nahradit zkoušky na zvířatech, jsou-li validovány a prováděny 
pro regulační účely, jakož i do základního výzkumu a vzdělávání;

8. domnívá se, že kdykoli je to možné, mělo by se pokusům na zvířatech v rámci 
výzkumného procesu zabránit, aby byla zvířata chráněna před zbytečným utrpením;

9. vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby daly k dispozici dostatečné střednědobé 
až dlouhodobé zdroje na rychlý rozvoj, validaci a zavedení alternativních testovacích 
metod, které nahradí metody testování na zvířatech u klíčových toxikologických 
parametrů, jako je karcinogenita, reprodukční toxicita a toxicita po opakovaných 
dávkách; naléhavě vyzývá Komisi, aby vyčlenila finanční prostředky na vývoj většího 
počtu vědeckých mechanismů zaměřených na zamezení testování na zvířatech;

Úloha vzdělávání v přechodu na inovace bez používání zvířat ve výzkumu
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10. zdůrazňuje potřebu trvalého úsilí v oblasti odborné přípravy a vzdělávání s cílem 
zajistit, aby laboratoře a příslušné orgány měly k dispozici úplné poznatky 
o alternativních metodách a postupech;

11. zdůrazňuje, že akademické instituce hrají zásadní úlohu při podpoře alternativ 
k testování na zvířatech ve vědeckých oborech a při šíření nových poznatků a postupů, 
které jsou k dispozici, avšak nejsou vždy široce využívané;

12. zdůrazňuje, že je třeba v rámci mezinárodních struktur vyvíjet činnost s cílem urychlit 
validaci a přijímání alternativních metod a předat třetím zemím, kde vědci možná 
nemají o alternativních metodách povědomí a jejich zkušební zařízení možná postrádá 
nezbytnou výzkumnou infrastrukturu, potřebné znalosti a poskytnout jim finanční 
podporu;

°

° °

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.


