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Vec: Spoločné plány a opatrenia na prechod na inovácie bez použitia zvierat v EÚ

Komisia sa už v roku 1993 zaviazala, že obmedzí a nahradí používanie zvierat vo vede. Najnovšie 
štatistiky, ktoré uverejnila Komisia, však svedčia len o miernom poklese počtu zvierat používaných na 
vedecké účely. Tento pokles v každom prípade zatieňuje to, že ďalších 12 miliónov zvierat sa chová 
na použitie vo vedeckom výskume, ale napokon sú usmrtené bez toho, aby sa vo výskume skutočne 
použili. Hoci sa v smernici 2010/63/EÚ stanovujú základné pravidlá ochrany zvierat používaných na 
vedecké účely, nestanovuje sa v nej stratégia na obmedzenie a nahradenie používania týchto zvierat.

Agentúra Spojených štátov na ochranu životného prostredia (US EPA) sa naopak zaviazala, že 
„drasticky“ obmedzí testovanie na zvieratách a do roku 2035 zruší požiadavky uskutočňovať pokusy 
na cicavcoch a ich financovanie. A hoci bola EÚ kedysi svetovým lídrom pri presadzovaní vedy bez 
zvierat, teraz dôkazy svedčia o tom, že začína zaostávať za ambíciou niekoľkých krajín vypracovať a 
realizovať plány na postupné ukončenie používania zvierat vo vede využívaním inovačných 
technológií bez zvierat, revolučnou zmenou testovania toxicity a biomedicínskeho výskumu a 
zlepšením výsledkov v oblasti ľudského zdravia a životného prostredia.

Next Generation EU zároveň vyjadruje zatiaľ najpevnejší záväzok posilniť inovácie a obnoviť 
vzdelávanie. Vzhľadom na tento záväzok a bezprecedentné výzvy v oblasti zdravia a životného 
prostredia, ktorým naša Únia čelí, sa zdá mimoriadne dôležité posilniť záväzok Komisie investovať do 
inovatívnych vied relevantných pre človeka, v ktorých sa nepoužívajú zvieratá, a to vo všetkých 
oblastiach vrátane výskumu, vzdelávania a regulačného testovania.

Práca Referenčného laboratória EÚ pre alternatívne metódy k testovaniu na zvieratách napríklad 
poukazuje na to, kde môžu investície do inovačných technológií, pri ktorých sa nevyužívajú zvieratá, 
viesť k najlepším modelom skúmania mechanizmov chorôb a potenciálnych liečebných postupov.

Stratégia udržateľnosti chemikálií, iniciovaná v rámci Európskej zelenej dohody, má ambiciózne ciele 
v oblasti ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pred nebezpečnými účinkami chemických 
látok. Testovacie metódy, pri ktorých sa nevyužívajú zvieratá, budú mať zásadný význam pre 
dosiahnutie ambicióznych cieľov Komisie v oblasti prediktívneho toxikologického skúšania.

Ako Komisia zabezpečí, aby jej iniciatívy v oblasti výskumu, inovácií a vzdelávania boli v súlade so 
záväzkami Komisie a členských štátov urýchliť prechod na vedu bez použitia zvierat s konečným 
cieľom úplne nahradiť využívanie zvierat vo výskume, testovaní a vzdelávaní?

Ako plánuje Komisia výrazne znížiť používanie zvierat podľa nariadenia REACH, najmä vzhľadom na 
novú stratégiu udržateľnosti chemikálií?
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