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Temats: Saskaņoti plāni un darbības pārejai uz inovāciju Eiropas Savienībā, neizmantojot 
dzīvniekus

Kopš 1993. gada Komisija ir paudusi apņemšanos samazināt un aizstāt dzīvnieku izmantošanu 
zinātnē. Tomēr jaunākie Komisijas publicētie statistikas dati liecina, ka zinātniskiem mērķiem 
izmantoto dzīvnieku skaits ir samazinājies tikai nedaudz. Jebkurā gadījumā šī samazinājuma nozīmi 
mazina tas, ka vēl 12 miljonus dzīvnieku audzē izmantošanai zinātniskos pētījumos, bet nonāvē, tā 
arī nekad neizmantojot. Lai gan Direktīvā 2010/63/ES ir izklāstīti pamatnoteikumi par zinātniskiem 
mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību, tajā nav paredzēta stratēģija šo dzīvnieku skaita 
samazināšanai un aizstāšanai.

Turpretī ASV Vides aizsardzības aģentūra (EPA) ir apņēmusies “agresīvi” samazināt izmēģinājumus 
ar dzīvniekiem, tostarp līdz 2035. gadam atceļot prasības un finansējumu saistībā ar izmēģinājumiem 
ar zīdītājiem. Lai gan ES agrāk bija vadošā loma pasaulē, veicinot zinātni bez izmēģinājumiem ar 
dzīvniekiem, patlaban fakti liecina, ka tā sāk atpalikt salīdzinājumā ar vairāku valstu centieniem 
izstrādāt un īstenot ceļvežus, lai pakāpeniski izbeigtu dzīvnieku izmantošanu zinātnē, tā vietā 
izmantojot inovatīvas tehnoloģijas, kas nav saistītas ar dzīvniekiem, radikāli jaunu toksiskuma 
testēšanu un biomedicīnisko pētniecību, kā arī uzlabojot cilvēku veselību un vidi ietekmējošos 
rezultātus.

Tajā pašā laikā Next Generation EU spēcīgāk nekā jebkad agrāk ir pausta apņemšanās dot 
pilnvērtīgas iespējas inovācijai un atjaunot izglītību. Ņemot vērā šo apņemšanos un iepriekš 
nepieredzētās veselības un vides problēmas, ar kurām saskaras mūsu Savienība, šķiet ārkārtīgi 
svarīgi stiprināt Komisijas apņemšanos ieguldīt novatoriskā, cilvēkiem nozīmīgā, ar dzīvniekiem 
nesaistītā zinātnē visās jomās, tostarp pētniecības, izglītības un obligātās testēšanas jomā.

Darbs, ko veic ES references laboratorija alternatīvām testēšanas metodēm, kurās neizmanto 
dzīvniekus, liecina, piemēram, par to, kādās jomās ieguldījumi inovatīvās tehnoloģijās, kurās 
neizmanto dzīvniekus, var radīt vislabākos modeļus slimību mehānismu un potenciālo terapiju izpētei.

Ilgtspēju sekmējošajā ķimikāliju stratēģijā, kuras ieviešana uzsākta Eiropas zaļā kursa ietvaros, ir 
izvirzīti vērienīgi mērķi cilvēku veselības un vides aizsardzībai pret ķimikāliju kaitīgo ietekmi. Lai 
sasniegtu Komisijas vērienīgos mērķus attiecībā uz prognozējošu toksikoloģisko testēšanu, izšķiroša 
nozīme būs pieejām, kurās neizmanto dzīvniekus.

Kā Komisija nodrošinās, ka tās pētniecības un inovācijas, kā arī izglītības iniciatīvas tiks saskaņotas 
ar Komisijas un dalībvalstu saistībām paātrināt pāreju uz zinātni, kurā neizmanto dzīvniekus, ar galīgo 
mērķi pilnībā aizstāt dzīvnieku izmantošanu pētniecībā, testēšanā un izglītībā?

Kā Komisija plāno ievērojami samazināt dzīvnieku izmantošanu saskaņā ar REACH regulu, jo īpaši 
ņemot vērā jauno ilgtspēju sekmējošo ķimikāliju stratēģiju?
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