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Teema: Kooskõlastatud kavad ja meetmed, et minna ELis innovatsioonile üle ilma loomi 
kasutamata

Komisjon on alates 1993. aastast on teatanud, et kohustub loomade kasutamist teaduses vähendama 
ja asendama. Komisjoni avaldatud värskeimast statistikast ilmneb aga, et teaduslikel eesmärkidel 
kasutatavate loomade arv on vähenenud vaid natuke. Igal juhul jätab selle vähenemise varju veel 12 
miljonit looma, keda kasvatatakse teadusuuringutes kasutamiseks, kuid kes tapetakse, ilma et neid 
oleks kunagi kasutatud. Kuigi direktiivis 2010/63/EL on sätestatud teaduslikul eesmärgil kasutatavate 
loomade kaitse põhieeskirjad, ei ole selles sätestatud nende loomade vähendamise ja asendamise 
strateegia.

Seevastu USA keskkonnakaitseamet (EPA) on lubanud loomkatseid suurel määral vähendada, 
kaotades sealhulgas imetajatega tehtavate katsete nõuded ja nende rahastamise 2035. aastaks. 
Kuigi EL oli varem loomkatsevaba teaduse edendamisel maailmas esirinnas, on nüüd tõendeid selle 
kohta, et liit on hakanud maha jääma mitme riigi püüdlusest töötada välja ja rakendada 
tegevuskavasid, et kaotada järk-järgult loomade kasutamine teaduses, kasutades uuenduslikke 
mitteloomseid tehnoloogiaid, muutes põhjalikult toksilisuse testimist ja biomeditsiinilisi uuringuid ning 
parandades tulemusi inimeste tervise ja keskkonna valdkonnas.

Samal ajal võtab taasterahastu „NextGenerationEU“ suurema kohustuse kui kunagi varem 
innovatsiooni võimestamiseks ja hariduse uuendamiseks. Pidades silmas seda kohustust ning 
enneolematuid tervise- ja keskkonnaprobleeme, millega liit silmitsi seisab, näib olevat ülimalt oluline 
tugevdada komisjoni pühendumust investeerida uuenduslikesse, inimeste jaoks olulistesse ja 
loomkatsetest priidesse teadusuuringutesse kõigis valdkondades, kaasa arvatud teadusuuringud, 
haridus ja kohustuslikud katsed.

ELi referentlabori töö loomkatsete alternatiivide valdkonnas näitab näiteks seda, et uuenduslikesse 
loomkatsevabadesse tehnoloogiatesse tehtavate investeeringute tulemuseks võivad olla parimad 
mudelid haigusmehhanismide ja võimalike raviviiside uurimiseks.

Kestlikkust toetaval kemikaalistrateegial, mis käivitati Euroopa rohelise kokkuleppe osana, on 
edasipüüdlikud eesmärgid inimeste tervise ja keskkonna kaitsmiseks kemikaalide ohtlike mõjude 
eest. Loomkatsevabad lähenemisviisid on otsustava tähtsusega, et saavutada komisjoni 
ambitsioonikad prognoosivate toksikoloogiliste uuringute eesmärgid.

Kuidas kavatseb komisjon tagada, et tema teadus- ja arendustegevuse ning haridusalgatused viiakse 
kooskõlla komisjoni ja liikmesriikide kohustustega kiirendada üleminekut loomkatsevabale teadusele, 
seades lõppeesmärgiks loomade kasutamine teadusuuringutes, katsetes ja hariduses täielikult 
asendada?

Kuidas kavatseb komisjon oluliselt vähendada loomade kasutamist kemikaalimääruse REACH alusel, 
pidades eelkõige silmas uut kestlikkust toetavat kemikaalistrateegiat?
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