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Zadeva: Usklajeni načrti in dejavnosti za prehod na inovacije brez uporabe živali v EU

Komisija se že od leta 1993 zavzema za zmanjšanje števila in opustitev uporabe živali v znanosti. 
Vendar pa najnovejše statistike, ki jih je objavila Komisija, razkrivajo zgolj manjši upad števila živali, ki 
se uporabljajo za znanstvene namene. V vsakem primeru pa je to zmanjšanje neprimerljivo z 
dodatnimi 12 milijoni živali, ki se gojijo za uporabo v znanstvenih raziskavah, vendar so ubite, ne da bi 
se jih kdaj dejansko uporabilo. Čeprav Direktiva 2010/63/EU določa osnovna pravila za varstvo živali, 
ki se uporabljajo v znanstvene namene, pa ne določa strategije za zmanjšanje njihovega števila ali 
njihovo zamenjavo.

V primerjavi s tem se Agencija ZDA za varstvo okolja „agresivno“ zavzema za zmanjšanje testiranja 
na živalih, tudi z odpravo zahtev in financiranja za preizkuse na živalih do leta 2035. EU je sicer 
nekoč bila vodilna na področju spodbujanja znanosti, ki ne izkorišča živali, vendar se zdaj zdi, da 
zaostaja za ambicijami drugih držav pri pripravi in izvajanju načrtov za opustitev uporabe živali v 
znanosti, in sicer z uporabo inovativnih tehnologij, ki ne uporabljajo živali, preboji na področju 
testiranja toksičnosti in biomedicinskih raziskav ter boljšimi izidi za zdravje ljudi in okolje.

Hkrati pa se program Next Generation EU bolj kot katerikoli prej zavezuje h krepitvi vloge inovacij in 
prenovitvi izobraževanja. Glede na to zavezo in na zdravstvene in okoljske izzive brez primere, s 
katerimi se Unija sooča, se zdi bistveno okrepiti zavezo Komisije za naložbe v inovativno, za človeka 
pomembno znanost, ki ne uporablja testiranja na živalih, in sicer na vseh področjih vključno z 
raziskavami, izobraževanjem in regulativnim testiranjem.

Delo Referenčnega laboratorija Evropske unije za alternativne metode testiranju na živalih denimo 
kaže, da lahko naložbe v inovativne tehnologije brez testiranja na živalih privedejo do najboljših 
modelov za raziskovanje mehanizmov obolevanja in potencialnih metod zdravljenja.

Trajnostna strategija za kemikalije, ki je del evropskega zelenega dogovora, določa ambiciozne cilje 
za varstvo zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi učinki kemikalij. Pristopi, ki ne uporabljajo testiranja 
na živalih, bodo ključnega pomena za doseganje ambicioznih ciljev Komisije na področju 
prognostičnega toksikološkega preskušanja.

Kako bo Komisija zagotovila usklajenost pobud na področju raziskav in inovacij ter izobraževanja z 
zavezami Komisije in držav članic glede pospešitve prehoda na znanost brez testiranja na živalih s 
končnim ciljem, da se v celoti odpravi uporaba živali pri raziskavah, testiranjih in izobraževanju?

Kako namerava Komisija bistveno zmanjšati uporabo živali v okviru uredbe REACH, zlasti v luči nove 
trajnostne strategije za kemikalije?
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