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Teema: Kavad ja meetmed, et kiirendada teadusuuringutes, kohustuslikes katsetes ja hariduses 
üleminekut innovatsioonile ilma loomkatseteta

Alates 1993. aastast on Euroopa Liit võtnud selge kohustuse teaduslike loomkatsete kasutamist 
ennetavalt vähendada ja need asendada1. Sellele vaatamata on teaduslikel eesmärkidel kasutatavate 
loomade arv vähenenud väga aeglaselt. Kuigi direktiivis 2010/63/EL2 on sätestatud teaduslikul 
eesmärgil kasutatavate loomade kaitse põhieeskirjad, ei ole see strateegia nende loomade 
vähendamiseks ja asendamiseks.

Võttes arvesse Euroopa rohelist kokkulepet, taasterahastut „Next Generation EU“ ning tervise- ja 
keskkonnaprobleeme, millega me silmitsi seisame, samuti üldsuse kasvavat muret loomade 
kasutamise pärast katsetes, on oluline, et EL võtaks meetmeid, et kiirendada teadusuuringute, 
kohustuslike katsete ja hariduse valdkonnas üleminekut vananenud loomapõhiselt mudelilt 
tänapäevasele, inimeste seisukohast olulisele ja loomkatsevabale teadusmudelile.

1. Millised valdkondlikud kavad on komisjonil selleks, et lõpetada sõltuvus loomade kasutamisest, 
tehes kindlaks inimeste seisukohast olulised uuenduslikud mudelid kui edasised sammud 
inimestel esinevate haigustega võitlemisel?

2. Millised valdkondadevahelised ja sünergilised kavad on komisjonil selleks, et lõpetada kõigis 
poliitikavaldkondades tuginemine loomkatsetele?

3. Kas komisjon kavatseb koostada tervikliku tegevuskava, mis sisaldab ettepanekuid ja eesmärke 
selleks, et kaotada ELis teadusuuringutes, kohustuslikes katsetes ja hariduses järk-järgult 
tuginemine loomkatsetele?
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1 Säästvuse suunas: Euroopa Ühenduse keskkonna- ja säästva arengu alane tegevusprogramm, EÜT C 138, 
17.5.1993, lk 5.

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2010. aasta direktiiv 2010/63/EL teaduslikel eesmärkidel 
kasutatavate loomade kaitse kohta, ELT L 276, 20.10.2010, lk 33.


