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Въпрос с искане за устен отговор O-000042/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Jytte Guteland (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Anja Hazekamp (The Left), Tilly Metz (Verts/ALE), 
Manuel Bompard (The Left), Eleonora Evi (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Younous 
Omarjee (The Left), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Petras 
Auštrevičius (Renew), Nikolaj Villumsen (The Left), Thomas Waitz (Verts/ALE), Mick Wallace 
(The Left), Alexis Georgoulis (The Left), Clare Daly (The Left), Niels Fuglsang (S&D), Günther 
Sidl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Pär Holmgren (Verts/ALE), 
Annika Bruna (ID), Caroline Roose (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Aurélia Beigneux 
(ID), Heidi Hautala (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Veronika Vrecionová (ECR), Kira 
Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Michal Wiezik (PPE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Tiziana Beghin 
(NI), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Katalin Cseh (Renew), Ville Niinistö (Verts/ALE), Marina 
Kaljurand (S&D)

Относно: Планове и действия за ускоряване на прехода към иновации, при които не се 
използват животни в научните изследвания, регулаторните изпитвания и 
образованието

От 1993 г. насам Европейският съюз ясно заявява своя ангажимент за активно намаляване и 
замяна на използването на животни в науката1. Въпреки това броят на животните, използвани 
за научни цели, намалява много бавно. Макар че в Директива 2010/63/ЕС2 се определят 
основни правила за защита на животните, използвани за научни цели, тя не е стратегия за 
намаляване и заместване на тези животни.

С оглед на Европейския зелен пакт, Next Generation EU и здравните и екологичните 
предизвикателства, пред които сме изправени, както и нарастващата обществена загриженост 
относно използването на животни в опити, от съществено значение е ЕС да предприеме 
действия за ускоряване на прехода от остарелия модел, основан на използването на животни, 
към съвременна, имаща значение за човека и неизползваща животни наука в областта на 
научните изследвания, регулаторните изпитвания и образованието.

1. С какви секторни планове разполага Комисията, за да сложи край на зависимостта от 
използването на животни и да определи иновативни модели, имащи значение за човека, 
като начин за справяне с болестите при хората?

2. С какви мултидисциплинарни и синергични планове разполага Комисията във всички 
области на политиката, за да сложи край на зависимостта от използването на животни?

3. Ще изготви ли Комисията всеобхватен план за действие с предложения и цели за 
постепенно премахване на зависимостта от използването на животни в научните 
изследвания, регулаторните изпитвания и образованието в ЕС?

Внесен: 9.6.2021

Краен срок: 10.9.2021

1 Към устойчиво развитие: Програма на Европейската общност за политика и действие във връзка 
с околната среда и устойчивото развитие, ОВ C 138, 17.5.1993 г., стр. 5.

2 Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно 
защитата на животните, използвани за научни цели, ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 33.


