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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000084/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
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)

Subiect: Planuri și acțiuni concertate privind tranziția către inovare fără utilizarea animalelor în UE

Începând din 1993, Comisia și-a afirmat angajamentul de a reduce și de a înlocui utilizarea animalelor 
în știință. Cu toate acestea, cele mai recente statistici publicate de Comisie indică doar o ușoară 
scădere a numărului de animale utilizate în scopuri științifice. În orice caz, această scădere este 
eclipsată de cele 12 milioane în plus de animale crescute pentru a fi utilizate în cercetarea științifică, 
dar sacrificate fără să fi fost vreodată utilizate efectiv. Deși Directiva 2010/63/UE stabilește reguli de 
bază privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, aceasta nu prevede o strategie pentru 
reducerea și înlocuirea acestor animale.

În schimb, Agenția SUA pentru protecția mediului (EPA) s-a angajat să reducă „în mod agresiv” 
testarea pe animale, inclusiv prin eliminarea cerințelor și a finanțării pentru experimentele pe 
mamifere până în 2035. Deși UE a fost, în trecut, lider mondial în promovarea științei fără studii pe 
animale, în prezent există dovezi că începe să rămână în urma ambiției mai multor țări de a elabora și 
a implementa foi de parcurs pentru a elimina treptat utilizarea animalelor în știință prin stimularea 
tehnologiilor inovatoare care nu implică animale, revoluționarea testelor de toxicitate și a cercetării 
biomedicale și îmbunătățirea rezultatelor pentru sănătatea umană și mediu.

În același timp, Next Generation EU oferă un angajament mai puternic ca oricând în ceea ce privește 
capacitarea inovării și reînnoirea educației. Având în vedere acest angajament și provocările fără 
precedent în materie de sănătate și mediu cu care se confruntă Uniunea noastră, pare extrem de 
important să se consolideze angajamentul Comisiei de a investi în activități științifice inovatoare, 
relevante pentru om și care nu implică animale în toate domeniile, inclusiv cercetarea, educația și 
testarea reglementară.

Activitatea laboratorului de referință al UE privind alternative la testarea pe animale arată, de 
exemplu, în ce cazuri investițiile în tehnologii inovatoare care nu implică animale pot conduce la cele 
mai bune modele de investigare a mecanismelor de depistare a bolilor și a eventualelor terapii.

Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice, lansată ca parte a 
Pactului verde european, are obiective ambițioase pentru protecția sănătății umane și a mediului de 
efectelor periculoase ale substanțelor chimice. Abordările privind testarea care nu se bazează pe 
animale vor fi esențiale pentru a atinge obiectivele ambițioase ale Comisiei în materie de teste 
toxicologice predictive.

Cum va garanta Comisia că inițiativele sale în materie de cercetare și inovare și educație vor fi 
aliniate cu angajamentele Comisiei și ale statelor membre de a accelera tranziția către știința fără 
teste pe animale, cu scopul final de a înlocui complet utilizarea animalelor în cercetare, testare și 
educație?

Cum intenționează Comisia să reducă în mod semnificativ utilizarea animalelor în temeiul 
Regulamentului REACH, în special având în vedere noua Strategie pentru promovarea sustenabilității 
în domeniul substanțelor chimice?
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