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Europos Parlamento rezoliucija dėl planų ir veiksmų, kuriais siekiama paspartinti 
perėjimą prie inovacijų, kad moksliniuose tyrimuose, reglamentuojamuose bandymuose 
ir švietimo srityje nebūtų naudojami gyvūnai
(2021/2784(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos1,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 13 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių2,

– atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 5 d. Komisijos ataskaitą „2019 m. ataskaita dėl 
gyvūnų naudojimo mokslo tikslais Europos Sąjungos valstybėse narėse 2015–2017 m. 
statistikos“ (COM(2020)0016),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi SESV 13 straipsnyje teigiama, kad rengiant ir įgyvendinant Sąjungos politiką 
reikėtų visapusiškai atsižvelgti į gyvūnų gerovės reikalavimus, nes gyvūnai yra juslūs 
gyviai;

B. kadangi Direktyvoje 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos 
teigiama, kad šiandien ir toliau reikalinga naudoti gyvus gyvūnus, siekiant apsaugoti 
žmonių ir gyvūnų sveikatą bei aplinką, nors ir pageidautina gyvų gyvūnų naudojimą 
procedūrose pakeisti kitais metodais, kuriems nereikia gyvų gyvūnų;

C. kadangi ši direktyva turėtų būti nuolat peržiūrima atsižvelgiant į besivystančias mokslo 
ir gyvūnų apsaugos priemones;

D. kadangi ES yra įsipareigojusi propaguoti gyvūnų gerovę ir sykiu saugoti žmonių 
sveikatą ir aplinką;

E. kadangi pagal 2016 m. kovo mėn. „Eurobarometro“ specialiąją apklausą Nr. 442 
89 proc. ES piliečių sutinka, kad ES turėtų dėti daugiau pastangų skatindama didesnį 
informuotumą apie gyvūnų gerovės svarbą tarptautiniu mastu, ir 90 proc. ES piliečių 
sutinka, kad svarbu nustatyti aukštus gyvūnų gerovės standartus, pripažįstamus visame 
pasaulyje;

F. kadangi ES yra pagrindinė veikėja Jungtinėse Tautose; kadangi ES institucijos ir 
valstybės narės turi visada laikytis pasaulinės tvarkos, grindžiamos tarptautine teise ir 

1 OL L 276, 2010 10 20, p. 33.
2 OL L 342, 2009 12 22, p. 59.
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daugiašaliu bendradarbiavimu; kadangi ES turėtų dėti daugiau pastangų savo išorės 
santykiuose siekdama skatinti aukštus gyvūnų gerovės standartus ir siekti vienodų 
sąlygų;

Perėjimas prie inovacijų, kurias taikant moksliniuose tyrimuose naudojama mažiau gyvų 
gyvūnų

1. pabrėžia, kad gyvūnų naudojimas moksliniuose tyrimuose prisidėjo prie didelės 
pažangos gydant tokias ligas kaip krūties vėžys, galvos smegenų pažeidimai, vaikų 
leukemija, cistinė fibrozė, išsėtinė sklerozė, tuberkuliozė ir daug kitų sutrikimų, taip pat 
atliko svarbų vaidmenį kuriant širdies stimuliatorius, širdies vožtuvų pakaitalus ir 
anestetikus;

2. pabrėžia, kad kuriant vakcinas labai svarbu atlikti bandymus su gyvūnais, siekiant 
užtikrinti, kad vakcinos būtų saugios; pabrėžia, kad koronaviruso vakcinos bandymai su 
gyvūnais buvo absoliučiai būtini siekiant kuo greičiau sukurti COVID-19 vakcinas;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad gyvūnų sveikata gyvulininkystės sektoriuje taip pat priklauso 
nuo taikomųjų mokslinių tyrimų su gyvūnais;

4. pastebi, kad kai kurios valstybės narės priėmė nacionalines įgyvendinimo priemones, 
kuriomis užtikrinama aukšto lygio mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsauga, o kitos 
valstybės narės taiko tik būtiniausius Direktyvoje 2010/63/ES nustatytus reikalavimus;

5. mano, kad tam tikros nacionalinės įgyvendinimo priemonės galėtų paskatinti būsimą 
Direktyvos dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos peržiūrą, pvz., pradėti 
taikyti draudimą atlikti bandymus su gyvūnais valymo priemonių ir gatavų biocidų arba 
jų sudedamųjų dalių tyrimuose, kaip patvirtinta 2018 m. spalio mėn. dekrete dėl 
Valonijos gyvūnų gerovės kodekso;

6. primena, kad bandymų su gyvūnais kosmetikos tyrimuose draudimas lėmė didesnes 
mokslinių tyrimų pastangas sukurti alternatyvių bandymų metodų ir tai padarė gerokai 
platesnį poveikį ir už kosmetikos sektoriaus ribų; pabrėžia, kad tikimasi, jog nustačius 
kitus draudimus bus padaryta didelė pažanga;

7. pabrėžia, kad ES daug investavo į finansavimo programas, kurios padėjo atrasti naujo 
požiūrio metodus (NAM), pvz., lustinių organų technologiją, mikrofiziologines 
sistemas, dirbtinį intelektą, biologinės paskirties trimatį audinių spausdinimą ir 
mikroorganus, kurie gali gerokai sumažinti bandymų su gyvūnais skaičių ir juos 
pakeisti, kai jie patvirtinami ir įgyvendinami reglamentuojamų veiksmų tikslais, taip pat 
fundamentinių mokslinių tyrimų ir švietimo tikslais;

8. mano, kad mokslinių tyrimų procese reikėtų vengti eksperimentų su gyvūnais, kai tik 
įmanoma, kad jie būtų apsaugoti nuo nereikalingų kančių;

9. ragina Komisiją, Tarybą ir valstybes nares vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiais 
užtikrinti pakankamą finansavimą, kad būtų sparčiai kuriami, patvirtinami ir pradėti 
taikyti alternatyvių bandymų metodai, siekiant pakeisti bandymus su gyvūnais 
pagrindinių toksikologinių parametrų, pavyzdžiui, kancerogeniškumo, toksiškumo 
reprodukcijai ir kartotinių dozių toksiškumo, tyrimuose; primygtinai ragina Komisiją 
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skirti finansinių išteklių, kad būtų sukurta daugiau mokslinių priemonių, kuriomis būtų 
siekiama išvengti bandymų su gyvūnais;

Švietimo vaidmuo siekiant pereiti prie inovacijų, kad moksliniuose tyrimuose nebūtų 
naudojami gyvūnai

10. pabrėžia, kad reikia tvarių mokymo ir švietimo pastangų, siekiant užtikrinti, kad 
laboratorijose ir kompetentingose institucijose būtų turima tinkamų žinių apie 
alternatyvas ir procesus;

11. pažymi, kad akademinėms įstaigoms tenka pagrindinis vaidmuo skatinant bandymams 
su gyvūnais alternatyvių metodų taikymą mokslo srityse ir skleidžiant naujas žinias ir 
praktiką, kurios yra prieinamos, bet ne visada plačiu mastu taikomos;

12. pabrėžia, kad būtina dirbti tarptautinėse struktūrose siekiant sparčiau patvirtinti ir 
pripažinti alternatyvius metodus ir užtikrinti žinių perdavimą ir finansinę paramą 
trečiosioms valstybėms, kuriose mokslininkai gali nežinoti apie alternatyvius metodus ir 
kuriose bandymų įstaigoms gali trūkti reikiamos mokslinių tyrimų infrastruktūros;

°

° °

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


