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Uznesenie Európskeho parlamentu o plánoch a opatreniach na urýchlenie prechodu na 
inovácie bez používania zvierat vo výskume, regulačnom testovaní a vzdelávaní
(2021/2784(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ 
z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely1,

– so zreteľom na článok 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 
z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch2,

– so zreteľom na správu Komisie z 5. februára 2020 s názvom Správa z roku 2019 
o štatistikách o používaní zvierat na vedecké účely v členských štátoch Európskej únie v 
rokoch 2015 – 2017 (COM(2020)0016),

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v článku 13 ZFEÚ sa uvádza, že pri formulovaní a vykonávaní politík Únie by sa 
mal brať maximálny ohľad na požiadavky blaha zvierat ako cítiacich bytostí;

B. keďže v smernici 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely sa 
uvádza, že hoci je žiaduce nahradiť používanie živých zvierat v postupoch inými 
metódami, ktoré si nevyžadujú použitie živých zvierat, používanie živých zvierat je 
naďalej potrebné na ochranu zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia v súčasnosti;

C. keďže táto smernica by sa mala pravidelne preskúmavať so zreteľom na vývoj vedy 
a opatrení v oblasti ochrany zvierat;

D. keďže EÚ sa zaviazala, že bude podporovať dobré životné podmienky zvierat a zároveň 
chrániť ľudské zdravie a životné prostredie;

E. keďže podľa osobitného prieskumu Eurobarometra 442 z marca 2016 89 % občanov EÚ 
súhlasí s tým, že EÚ by mala urobiť viac na podporu lepšej informovanosti o význame 
dobrých životných podmienok zvierat v medzinárodnom rozsahu, a 90 % občanov EÚ 
sa zhoduje v tom, že je dôležité zaviesť prísne, celosvetovo uznávané normy v oblasti 
dobrých životných podmienok zvierat;

F. keďže EÚ zohráva v Organizácii Spojených národov kľúčovú úlohu; keďže inštitúcie a 
členské štáty EÚ sa musia aj v budúcnosti usilovať rešpektovať svetový poriadok, 
ktorého základom je medzinárodné právo a mnohostranná spolupráca; keďže EÚ by 
mala urobiť viac na podporu prísnych noriem v oblasti dobrých životných podmienok 

1 Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 33.
2 Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59.
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zvierat v rámci svojich vonkajších vzťahov a usilovať sa o rovnaké podmienky;

Prechod na inovácie s nižšou mierou používania živých zvierat vo výskume

1. zdôrazňuje, že používanie zvierat vo výskume prispelo k výraznému pokroku v liečbe 
ochorení, ako sú rakovina prsníka, poranenie mozgu, detská leukémia, cystická fibróza, 
skleróza multiplex, tuberkulóza a mnohé iné, a zohralo významnú úlohu pri vývoji 
kardiostimulátorov, náhrad srdcových chlopní a anestetík;

2. zdôrazňuje, že testovanie na zvieratách má zásadný význam pre vývoj vakcín, a to s 
cieľom zabezpečiť, že budú bezpečné; zdôrazňuje, že testovanie vakcíny proti 
koronavírusu na zvieratách bolo absolútne nevyhnutné v úsilí o vývoj vakcíny proti 
ochoreniu COVID-19;

3. upozorňuje na to, že zdravie zvierat v odvetví chovu hospodárskych zvierat závisí aj od 
aplikovaného výskumu zvierat;

4. konštatuje, že niektoré členské štáty prijali vnútroštátne vykonávacie opatrenia, ktorými 
sa zabezpečuje vysoká úroveň ochrany zvierat používaných na vedecké účely, zatiaľ čo 
iné členské štáty uplatňujú iba minimálne požiadavky ustanovené v smernici 
2010/63/EÚ;

5. domnieva sa, že niektoré vnútroštátne vykonávacie opatrenia by mohli podnietiť 
nadchádzajúcu revíziu smernice o ochrane zvierat používaných na vedecké účely, 
napríklad zákaz testovania čistiacich prostriedkov a hotových biocídov alebo ich zložiek 
na zvieratách prijatý v rámci dekrétu o valónskom kódexe dobrých životných 
podmienok zvierat v októbri 2018;

6. pripomína, že zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách viedol 
k zvýšenému úsiliu v oblasti vývoja alternatívnych metód testovania, čo malo vplyv 
nielen na kozmetické odvetvie; zdôrazňuje, že sa očakáva, že po zavedení ďalších 
zákazov sa dosiahne výrazný pokrok;

7. zdôrazňuje, že EÚ investovala značné sumy do programov financovania, ktoré viedli k 
objavu nových metodík prístupu, ako sú technológia „orgán na čipe“, mikrofyziologické 
systémy, umelá inteligencia a 3D biotlač tkanív a mikroorgánov, ktoré môžu výrazne 
znížiť a nahradiť testovanie na zvieratách, ak boli validované a zavedené na regulačné 
používanie, ako aj základný výskum a vzdelávanie;

8. domnieva sa, že v rámci výskumného procesu by sa pokusom na zvieratách malo 
vyhýbať vždy, keď je to možné, s cieľom chrániť ich pred zbytočným utrpením;

9. vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby poskytli dostatočné strednodobé až 
dlhodobé finančné prostriedky na rýchly vývoj, validáciu a zavedenie alternatívnych 
metód testovania, ktoré budú môcť nahradiť metódy testovania na zvieratách v prípade 
kľúčových sledovaných toxikologických parametrov, ako je karcinogenita, reprodukčná 
toxicita a toxicita po opakovaných dávkach; naliehavo vyzýva Komisiu, aby vyčlenila 
finančné zdroje na vývoj väčšieho počtu vedeckých mechanizmov s cieľom zabrániť 
testovaniu na zvieratách;
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Úloha vzdelávania pri prechode na inovácie bez používania zvierat vo výskume

10. zdôrazňuje potrebu trvalého úsilia v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania s cieľom 
zabezpečiť, aby laboratóriá a príslušné orgány mali k dispozícii náležité poznatky o 
alternatívach a postupoch;

11. poukazuje na to, že akademické inštitúcie zohrávajú zásadnú úlohu, pokiaľ ide o 
podporu alternatív k testovaniu na zvieratách v rámci vedeckých disciplín a šírenie 
nových poznatkov a postupov, ktoré sú k dispozícii, ale nie vždy sa vo veľkej miere 
využívajú;

12. zdôrazňuje potrebu spolupráce v rámci medzinárodných štruktúr s cieľom urýchliť 
validáciu a schválenie alternatívnych metód a zabezpečiť prenos poznatkov do tretích 
krajín, v ktorých vedci možno nevedia o existencii alternatívnych metód a kde 
testovacím zariadeniam chýba potrebná výskumná infraštruktúra, a poskytnúť im 
finančnú podporu;

°

° °

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.


