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Tema: Suderinti planai ir veiksmai, kad perėjimas prie inovacijų ES vyktų nenaudojant gyvūnų

Nuo 1993 m. Komisija teigia esanti įsipareigojusi riboti gyvūnų naudojimą mokslo srityje ir šį metodą 
pakeisti kitais. Tačiau, kaip rodo Komisijos paskelbta naujausia statistika, gyvūnų, naudojamų mokslo 
tikslais, skaičius sumažėjo tik nežymiai. Bet kuriuo atveju, šis sumažėjimas nublanksta prieš faktą, 
kad moksliniams tyrimams atlikti veisiama dar 12 mln. gyvūnų, kurie nužudomi jų nė nepanaudojus. 
Nors Direktyvoje 2010/63/ES nustatytos pagrindinės moksliniais tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos 
taisyklės, joje nėra pateikiama strategija šių gyvūnų skaičiui mažinti ir jiems pakeisti.

JAV Aplinkos apsaugos agentūra, priešingai, yra įsipareigojusi „drastiškai“ riboti gyvūnų testavimą, 
įskaitant reikalavimų atlikti eksperimentus su žinduoliais atsisakymą ir šios veiklos finansavimo 
nutraukimą iki 2035 m. Nors ES buvo pasaulio lyderė mokslo nenaudojant gyvūnų skatinimo srityje, 
dabar esama įrodymų, jog jos veiksmai pradeda atsilikti nuo įvairių šalių užmojo parengti ir įgyvendinti 
veiksmų gaires, kad būtų pamažu atsisakyta gyvūnų naudojimo mokslui, įvaldant naujoviškas 
technologijas, kurioms nenaudojami gyvūnai, iš pagrindų pakeičiant toksiškumo tyrimus ir 
biomedicininius tyrimus bei gerinant rezultatus žmonių sveikatos ir aplinkos požiūriais.

Sykiu pagal priemonę „Next Generation EU“ kaip niekad tvirtai įsipareigojama skatinti inovacijas ir 
atnaujinti švietimą. Atsižvelgiant į šį įsipareigojimą ir beprecedenčius sveikatos bei aplinkos iššūkius, 
su kuriais susiduria Sąjunga, atrodytų, kad nepaprastai svarbu stiprinti Komisijos įsipareigojimą 
investuoti į inovatyvų, žmogui svarbų mokslą nenaudojant gyvūnų visose srityse, įskaitant mokslinius 
tyrimus, švietimą ir reglamentuojamus bandymus.

Pavyzdžiui, Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos darbas ieškant bandymų su gyvūnais 
alternatyvų parodo, kokiais atvejais investuojant į inovatyvias technologijas nenaudojant gyvūnų gali 
būti kuriami geriausi ligų mechanizmų tyrinėjimų ir potencialių gydymo būdų modeliai.

Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti, inicijuota įgyvendinant Europos žaliąjį kursą, apima 
plataus užmojo tikslus žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos nuo žalingo cheminių medžiagų 
poveikio srityse. Bandymų, kuriuose nenaudojami gyvūnai, metodai bus nepaprastai svarbūs 
Komisijos plataus užmojo tikslams prognozinio toksikologinio testavimo srityje pasiekti.

Kaip Komisija užtikrins, kad jos mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų bei švietimo iniciatyvos bus 
suderintos su Komisijos ir valstybių narių įsipareigojimais pagreitinti perėjimą prie mokslo veiklos, 
kurioje nenaudojami gyvūnai, siekiant pagrindinio tikslo visiškai pakeisti gyvūnų naudojimą 
moksliniams tyrimams, bandymams ir švietimui?

Kaip Komisija ketina iš esmės sumažinti gyvūnų naudojimą pagal REACH reglamentą, ypač 
atsižvelgiant į naująją Cheminių medžiagų strategiją tvarumui užtikrinti?
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