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Předmět: Plány a opatření k urychlení přechodu na inovace bez používání zvířat ve výzkumu, 
zákonem vyžadovaném testování a vzdělávání

Evropská unie se v roce 1993 jasně zavázala k tomu, že bude aktivně omezovat a nahrazovat 
používání zvířat ve vědě1. Počet zvířat používaných pro vědecké účely se však navzdory tomuto 
závazku snižuje jen velmi pomalu. Ačkoli směrnice 2010/63/EU2 vymezila základní pravidla pro 
ochranu zvířat používaných pro vědecké účely, není skutečnou strategií pro snížení jejich počtu a 
jejich nahrazení.

S ohledem na Zelenou dohodu pro Evropu, nástroj na podporu oživení (Next Generation EU), 
současné zdravotní a environmentální výzvy i rostoucí znepokojení veřejnosti kvůli provádění pokusů 
na zvířatech je naprosto nezbytné, aby EU začala jednat a urychlila přechod vědy, zákonem 
vyžadovaného testování a vzdělávání od zastaralých metod, které jsou založené na používání zvířat, 
k moderním vědeckým postupům bez testování na zvířatech, které budou zaměřeny na člověka.

1. Jaké odvětvové plány Komise připravila pro ukončení závislosti na používání zvířat a jaké 
inovativní, pro člověka relevantní modely určila jako budoucí strategii pro boj s lidskými 
nemocemi?

2. Jaké multidisciplinární a synergické plány hodlá Komise použít k ukončení závislosti na 
používání zvířat napříč všemi oblastmi politik?

3. Má Komise v úmyslu vypracovat komplexní akční plán s návrhy a cíli, aby se v EU postupně 
ukončovalo používání zvířat ve vědě, zákonem stanoveném testování a vzdělávání?

Předložení: 9.6.2021

Platná do: 10.9.2021

1 Směrem k udržitelnému rozvoji: Program politiky a opatření Evropského společenství v oblasti životního 
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vědecké účely (Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 33.


