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Pergunta com pedido de resposta oral O-000084/2020
à Comissão
Artigo 136.º do Regimento
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)

Assunto: Planos e ações concertadas tendo em vista a transição para a inovação sem recurso a 
animais na UE

Desde 1993, a Comissão declara a sua vontade de reduzir e substituir a utilização de animais na 
ciência. No entanto, as últimas estatísticas publicadas pela Comissão revelam apenas uma ligeira 
diminuição do número de animais utilizados para fins científicos. De qualquer modo, esta diminuição 
é eclipsada pelos doze milhões adicionais de animais criados para utilização em investigação 
científica mas abatidos sem nunca terem sido efetivamente utilizados. Embora a Diretiva 2010/63/UE 
estabeleça regras básicas relativas à proteção dos animais utilizados para fins científicos, não prevê 
uma estratégia para a redução e substituição desses animais.

Inversamente, a Agência de Proteção do Ambiente (EPA) dos EUA comprometeu-se a reduzir 
drasticamente a experimentação em animais, abolindo, nomeadamente, os requisitos e o 
financiamento para experiências em mamíferos até 2035. Embora a UE tenha sido o líder mundial na 
promoção da ciência sem recurso a animais, há atualmente provas de que está a começar a perder 
terreno em relação a vários países no que diz respeito ao desenvolvimento e à aplicação de roteiros 
para eliminar progressivamente a utilização de animais na ciência, tirando partido de tecnologias 
inovadoras que não recorrem à utilização de animais, revolucionando os ensaios de toxicidade e a 
investigação biomédica e melhorando os resultados para a saúde humana e o ambiente.

Ao mesmo tempo, o instrumento Next Generation EU dá um impulso mais forte do que nunca à 
promoção da inovação e à renovação da educação. Tendo em conta este compromisso e os desafios 
sem precedentes em matéria de saúde e ambiente que a nossa União enfrenta, afigura-se 
fundamental reforçar o compromisso da Comissão de investir em ciências inovadoras, relevantes 
para o ser humano e sem recurso a animais em todos os domínios, incluindo na investigação, na 
educação e nos ensaios regulamentares.

O trabalho do laboratório de referência da UE para alternativas à experimentação em animais 
mostra, por exemplo, que os investimentos em tecnologias inovadoras sem animais podem conduzir 
aos melhores modelos de investigação dos mecanismos patológicos e eventuais terapias.

A estratégia para os produtos químicos num contexto de sustentabilidade, lançada como parte 
integrante do Pacto Ecológico Europeu, tem objetivos ambiciosos em matéria de proteção da saúde 
humana e do ambiente contra os efeitos perigosos dos produtos químicos. As abordagens baseadas 
na experimentação sem recurso a animais serão cruciais para alcançar os objetivos ambiciosos da 
Comissão em matéria de ensaios toxicológicos preditivos.

De que modo tenciona a Comissão assegurar que as suas iniciativas em matéria de I&I e educação 
sejam alinhadas pelos compromissos assumidos pela Comissão e pelos Estados-Membros no 
sentido de acelerar a transição para uma ciência sem recursos a animais, com o objetivo último de 
substituir totalmente a utilização de animais na investigação, na experimentação e na educação?
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Como tenciona a Comissão reduzir de forma significativa a utilização de animais ao abrigo do 
Regulamento REACH, especialmente à luz da nova estratégia para os produtos químicos num 
contexto de sustentabilidade?
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