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Въпрос с искане за устен отговор O-000084/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Tilly Metz (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Francisco Guerreiro 
(Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jytte Guteland (S&D), Martin Buschmann (NI), Younous 
Omarjee (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Caroline 
Roose (Verts/ALE), Clare Daly (GUE/NGL), Emil Radev (PPE), Günther Sidl (S&D), Heidi Hautala 
(Verts/ALE), Jiří Pospíšil (PPE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Annika Bruna (ID), Manuel 
Bompard (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marie Toussaint 
(Verts/ALE), Marisa Matias (GUE/NGL), Michal Wiezik (PPE), Mick Wallace (GUE/NGL), Niels 
Fuglsang (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Pär Holmgren (Verts/ALE), Pascal Durand 
(Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), 
Thomas Waitz (Verts/ALE), Tiziana Beghin (NI), Veronika Vrecionová (ECR), Ville Niinistö 
(Verts/ALE)

Относно: Съгласувани планове и действия за преход към иновации без използване на 
животни в ЕС

От 1993 г. насам Комисията е заявила своя ангажимент за намаляване и замяна на 
използването на животни в науката. Последните статистически данни, публикувани от 
Комисията, обаче показват само леко намаляване на броя на животните, използвани за научни 
цели. При всички случаи това намаление бива помрачено от допълнителните 12 милиона 
животни, развъждани за използване в научни изследвания, които биват умъртвени, без да 
бъдат използвани. Макар че в Директива 2010/63/ЕС се определят основните правила за 
защита на животните, използвани за научни цели, в нея не се предвижда стратегия за 
намаляване и заместване на тези животни.

За разлика от това положение Агенцията на САЩ за опазване на околната среда пое 
ангажимент за „агресивно“ намаляване на изпитванията върху животни, включително 
премахване на изискванията и финансирането за експерименти с бозайници до 2035 г. Макар 
че доскоро ЕС беше световен лидер в развитието на наука без животни, сега има 
доказателства, че той започва да изостава спрямо амбицията на няколко държави за 
разработване и прилагане на пътни карти за постепенно прекратяване на използването на 
животни в науката чрез прилагане на иновативни технологии без използване на животни, 
революционни методи в изпитванията за токсичност и в биомедицинските изследвания и 
подобряване на резултатите за човешкото здраве и околната среда.

Същевременно Инструментът на ЕС за възстановяване (Next Generation EU) поема един по-
силен от всякога ангажимент за осигуряване на възможности за иновации и обновяване на 
образованието. С оглед на този ангажимент и безпрецедентните предизвикателства в областта 
на здравето и околната среда, пред които е изправен нашият Съюз, изглежда от 
първостепенно значение да се засили ангажиментът на Комисията за инвестиции в 
иновативна, свързана с човека и неизползваща животни наука във всички области, 
включително научните изследвания, образованието и регулаторните изпитвания.

Работата на Референтната лаборатория на ЕС за алтернативи на изпитванията върху животни 
показва, например, в кои области инвестициите в иновативни технологии без използване на 
животни могат да доведат до най-добрите модели за изследване на механизмите на 
заболяванията и потенциалните терапии.

Стратегията за химичните вещества с цел устойчивост, стартирана като част от Европейския 
зелен пакт, съдържа амбициозни цели за защита на човешкото здраве и околната среда от 
опасни въздействия на химичните вещества. Подходите за изпитване без използване на 
животни ще бъдат от решаващо значение за постигането на амбициозните цели на Комисията 
за прогнозни токсикологични изпитвания.

По какъв начин ще гарантира Комисията, че нейните инициативи в областта на научните 
изследвания, иновациите и образованието ще бъдат приведени в съответствие с 
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ангажиментите на Комисията и държавите членки за ускоряване на прехода към наука без 
използване на животни с крайната цел да се замени напълно използването на животни в 
научните изследвания, изпитванията и образованието?

По какъв начин възнамерява Комисията да намали значително използването на животни 
съгласно регламента REACH, по-специално в контекста на новата стратегия за химичните 
вещества с цел устойчивост?
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