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Az Európai Parlament állásfoglalási indítványa az állatok kutatásban, jogszabály által 
előírt vizsgálatokban és oktatásban való felhasználása nélküli innovációra való átállás 
felgyorsítását célzó tervekről és intézkedésekről
(2021/2784(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló, 2010. szeptember 
22-i 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 13. cikkére,

– tekintettel a kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre2,

– tekintettel a „2019. évi jelentés az Európai Unió tagállamaiban tudományos célokra 
használt állatok 2015 és 2017 közötti felhasználására vonatkozó statisztikákról” című, 
2020. február 5-i bizottsági jelentésre (COM(2020)0016),

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az EUMSZ 13. cikke rögzíti, hogy az Unió politikáinak kialakításánál és 
végrehajtásánál teljes mértékben figyelembe kell venni az állatok mint érző lények 
kíméletére vonatkozó követelményeket;

B. mivel a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló 2010/63/EU irányelv 
kimondja, hogy jóllehet az élő állatokon végzett kísérleteket más, élő állatok 
felhasználását nem igénylő módszerekkel lenne kívánatos felváltani, az emberi és az 
állati egészség, valamint a környezet védelme érdekében jelenleg továbbra is szükség 
van élő állatok felhasználására;

C. mivel ezt az irányelvet a tudomány és az állatvédelmi intézkedések fejlődésére való 
tekintettel rendszeresen felül kell vizsgálni;

D. mivel az Unió vállalta az állatjólét előmozdítását az emberi egészség és a környezet 
védelme során;

E. mivel az Eurobarométer 442. sz., 2016 márciusában készült tematikus felmérése szerint 
az uniós polgárok 89%-a egyetért abban, hogy az Uniónak többet kellene tennie annak 
elősegítése érdekében, hogy nemzetközi szinten jobban tudatosuljon az állatok jólétének 
fontossága, valamint az uniós polgárok 90%-a egyetért abban, hogy fontos a szigorú, 
világszinten elfogadott állatjóléti szabványok kialakítása;

F. mivel az EU kulcsfontosságú szereplő az Egyesült Nemzetek Szervezetében; mivel az 

1 HL L 276., 2010.10.20, 33. o.
2 HL L 342., 2009.12.22., 59. o.
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európai intézményeknek és a tagállamoknak továbbra is elkötelezettnek kell maradniuk 
a nemzetközi jogon és a többoldalú együttműködésen alapuló globális rend iránt; mivel 
az EU-nak többet kell tennie külkapcsolataiban a magas szintű állatjóléti normák 
előmozdítása érdekében, és egyenlő versenyfeltételekre kell törekednie;

Átállás a kutatás során kevesebb élő állatot felhasználó innovációra

1. hangsúlyozza, hogy az állatok kutatásban való felhasználása jelentős előrelépéseket 
eredményezett az olyan állapotok kezelésében, mint az emlőrák, az agysérülés, a 
gyermekkori leukémia, a cisztás fibrózis, a sclerosis multiplex, a tuberkulózis stb., és 
jelentős szerepet játszott a szívritmus-szabályozók, a szívbillentyű-helyettesítők és az 
érzéstelenítés fejlesztésében;

2. hangsúlyozza, hogy az állatkísérletek döntő fontosságúak az oltóanyagok 
kifejlesztésében annak biztosítása érdekében, hogy ezek biztonságosak legyenek; 
kiemeli, hogy a koronavírus elleni oltóanyag állatokon történő tesztelése 
elengedhetetlen volt a Covid19-oltóanyagok kifejlesztésére irányuló versenyben;

3. felhívja a figyelmet arra, hogy az állattenyésztési ágazatban az állatok egészsége az 
állatokkal kapcsolatos alkalmazott kutatástól is függ;

4. megállapítja, hogy egyes tagállamok a tudományos célokra felhasznált állatok magas 
szintű védelmét biztosító nemzeti végrehajtási intézkedéseket fogadtak el, míg mások 
mindössze a 2010/63/EGK irányelvben foglalt minimumkövetelmények teljesítését írják 
elő;

5. úgy véli, hogy bizonyos nemzeti végrehajtási intézkedések ösztönözhetik a tudományos 
célokra felhasznált állatok védelméről szóló irányelv közelgő felülvizsgálatát, például 
egy olyan, a tisztítószerek és a kész biocid termékek vagy azok összetevői esetében 
végzett állatkísérletekre vonatkozó tilalmat, amilyet a vallon állatjóléti kódexről szóló, 
2018. októberi rendeletben bevezettek;

6. emlékeztet arra, hogy a kozmetikai termékekhez kapcsolódó állatkísérletek tilalma 
következtében fokozott kutatási erőfeszítéseket tesznek alternatív vizsgálati módszerek 
kifejlesztésére, aminek hatásai messze túlmutatnak a kozmetikai ágazaton; 
hangsúlyozza, hogy más tilalmak bevezetése esetén jelentős előrelépés várható;

7. kiemeli, hogy az EU jelentős összegeket fordított olyan finanszírozási programokra, 
amelyek új megközelítési módszerek – mint például a szervchip-technológia, a 
mikrofiziológiai rendszerek, a mesterséges intelligencia, a szövetek 3D bionyomtatása 
és a mikroszervek – felfedezéséhez vezettek, amelyek jelentősen visszafoghatják és 
helyettesíthetik az állatkísérleteket a hatósági felhasználásra történő validálás és 
végrehajtás, valamint az alapkutatás és az oktatás során;

8. úgy véli, hogy a kutatási folyamatban lehetőség szerint kerülni kell az állatkísérleteket 
annak érdekében, hogy megvédjék az állatokat a szükségtelen szenvedéstől;

9. felszólítja a Bizottságot, a Tanácsot és a tagállamokat, hogy biztosítsanak elegendő 
közép- és hosszú távú finanszírozást az alternatív vizsgálati módszerek gyors 
fejlesztéséhez, validálásához és bevezetéséhez az állatkísérleti módszereknek a 
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kulcsfontosságú toxikológiai végpontok – például a rákkeltő hatás, a reprodukciós 
toxicitás és az ismételt dózisú toxicitás – esetén történő helyettesítése érdekében; 
nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy különítsen el pénzügyi forrásokat az 
állatkísérletek elkerülését célzó tudományosabb mechanizmusok kidolgozására;

Az oktatás szerepe az állatok kutatásban való felhasználása nélküli innovációra való 
átállásban

10. hangsúlyozza a folyamatos képzési és oktatási erőfeszítés szükségességét annak 
érdekében, hogy biztosítsák az alternatívákkal és folyamatokkal kapcsolatos megfelelő 
ismeretek meglétét a laboratóriumokban és az illetékes hatóságok körében;

11. emlékeztet arra, hogy az akadémiai intézményeknek jelentős szerepet kell játszaniuk az 
állatkísérletek alternatíváinak támogatásában a tudományágakban, valamint a már 
rendelkezésre álló, de széles körben nem mindig elterjedt új ismeretek és gyakorlatok 
terjesztésében;

12. kiemeli a nemzetközi struktúrák keretei között végzett munka szükségességét az 
alternatív módszerek validálásának és elfogadásának meggyorsítása érdekében, 
valamint tudástranszfer és pénzügyi támogatás nyújtása érdekében azon Unión kívüli 
országok számára, ahol a tudósok adott esetben nem ismerik az alternatív módszereket, 
és ahol a vizsgálati létesítmények nem rendelkeznek a szükséges kutatási 
infrastruktúrával;

°

° °

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


