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Suġġett: Pjanijiet u azzjonijiet miftiehma ta' tranżizzjoni lejn l-innovazzjoni mingħajr l-użu ta' 
annimali fl-UE

Sa mill-1993, il-Kummissjoni ddikjarat l-impenn tagħha li tnaqqas u tissostitwixxi l-użu tal-annimali fix-
xjenza. Madankollu, l-aħħar statistika maħruġa mill-Kummissjoni turi biss tnaqqis żgħir fl-għadd ta' 
annimali użati għal skopijiet xjentifiċi. Fi kwalunkwe każ, dan it-tnaqqis huwa oskurat mit-12-il miljun 
annimal addizzjonali li jitrabbew għall-użu fir-riċerka xjentifika iżda li jinqatlu mingħajr qatt ma 
jintużaw. Għalkemm id-Direttiva 2010/63/UE tistabbilixxi regoli bażiċi dwar il-protezzjoni tal-annimali li 
jintużaw għal skopijiet xjentifiċi, hija ma tipprovdix strateġija għat-tnaqqis u s-sostituzzjoni ta' dawn l-
annimali.

Għall-kuntrarju ta' dan, l-Aġenzija għall-Protezzjoni tal-Ambjent (EPA) tal-Istati Uniti wiegħdet li 
tnaqqas "b'mod aggressiv" l-ittestjar fuq l-annimali, inkluż it-tneħħija tar-rekwiżiti u l-finanzjament 
għall-esperimenti fuq il-mammiferi sal-2035. Filwaqt li l-UE kienet fuq quddiem nett fid-dinja fl-avvanz 
tax-xjenza ħielsa mill-annimali, issa hemm evidenza li din qed tibda taqa' lura meta mqabbla mal-
ambizzjoni ta' diversi pajjiżi li jiżviluppaw u jimplimentaw pjanijiet direzzjonali biex jeliminaw 
gradwalment l-użu tal-annimali fix-xjenza billi jisfruttaw teknoloġiji innovattivi li ma jinvolvux l-annimali, 
jirrivoluzzjonaw l-ittestjar tat-tossiċità u r-riċerka bijomedika u jtejbu l-eżiti għas-saħħa tal-bniedem u l-
ambjent.

Fl-istess ħin, in-Next Generation EU jagħti impenn aktar b'saħħtu minn qatt qabel biex jagħti s-setgħa 
lill-innovazzjoni u t-tiġdid tal-edukazzjoni. Fid-dawl ta' dan l-impenn u l-isfidi għas-saħħa u l-ambjent 
mingħajr preċedent li qed tiffaċċja l-Unjoni tagħna, jidher ta' importanza kbira li jissaħħaħ l-impenn tal-
Kummissjoni li tinvesti f'xjenza innovattiva, rilevanti għall-bniedem u mhux fuq l-annimali fl-oqsma 
kollha inklużi r-riċerka, l-edukazzjoni u l-ittestjar regolatorju.

Ix-xogħol tal-Laboratorju ta' Referenza tal-UE għall-alternattivi għall-ittestjar fuq l-annimali qed juri, 
pereżempju, fejn l-investimenti f'teknoloġiji innovattivi li ma jinvolvux l-annimali jistgħu jwasslu għall-
aħjar mudelli għall-investigazzjoni ta' mekkaniżmi ta' mard u terapiji potenzjali.

L-istrateġija Kimika għas-Sostenibbiltà, varata bħala parti mill-Patt Ekoloġiku Ewropew, għandha miri 
ambizzjużi għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent mill-effetti perikolużi tas-sustanzi 
kimiċi. L-approċċi tal-ittestjar mhux fuq l-annimali se jkunu kruċjali biex jintlaħqu l-għanijiet ambizzjużi 
tal-Kummissjoni għall-ittestjar tossikoloġiku ta' previżjoni.

Il-Kummissjoni kif se tiżgura li l-inizjattivi tagħha dwar r-Riċerka u l-Innovazzjoni (R&I) u l-edukazzjoni 
se jkunu allinjati mal-impenji tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri biex jħaffu tranżizzjoni lejn xjenza 
mhux tal-annimali bl-għan aħħari li jiġi sostitwit għalkollox l-użu tal-annimali fir-riċerka, l-ittestjar u l-
edukazzjoni?

Il-Kummissjoni kif biħsiebha tnaqqas b'mod sinifikanti l-użu tal-annimali skont ir-Regolament REACH, 
speċjalment fid-dawl tal-Istrateġija l-ġdida dwar is-Sustanzi Kimiċi għas-Sostenibbiltà?
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