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Tárgy: Az állatok kutatásban, jogszabály által előírt vizsgálatokban és oktatásban való 
felhasználása nélküli innovációra való átállás felgyorsítását célzó tervek és intézkedések

1993 óta az Európai Unió egyértelműen elkötelezte magát amellett, hogy proaktívan csökkenti és 
más módszerekkel váltja fel az állatok tudományos célú felhasználását1. Ennek ellenére a 
tudományos célokra felhasznált állatok száma csak nagyon lassan csökken. Bár a 2010/63/EU 
irányelv2 meghatározza a tudományos célokra felhasznált állatok védelmére vonatkozó alapvető 
szabályokat, ez nem jelent stratégiát ezen állatok számának csökkentésére és helyettesítésükre.

Tekintettel az európai zöld megállapodásra, a Next Generation EU eszközre, az előttünk álló 
egészségügyi és környezeti kihívásokra, valamint az állatok kísérletekben való felhasználásával 
kapcsolatos növekvő lakossági aggályokra, alapvető fontosságú, hogy az EU felgyorsítsa az 
idejétmúlt állati alapú modellről a korszerű, humángyógyászatilag releváns, nem állatokkísérleteken 
alapuló tudományra való áttérést a kutatás, a jogszabály által előírt vizsgálatok és az oktatás 
területén.

1. Milyen ágazatspecifikus tervekkel rendelkezik a Bizottság annak érdekében, hogy véget vessen 
az állatok felhasználásától való függőségnek, és az emberi betegségek elleni küzdelem útjaként 
innovatív, humángyógyászatilag releváns modelleket határozzon meg?

2. Milyen multidiszciplináris és szinergikus tervekkel rendelkezik a Bizottság ahhoz, hogy 
valamennyi szakpolitikai területen véget vessen az állatok felhasználására való 
támaszkodásnak?

3. Készít-e a Bizottság átfogó cselekvési tervet, amely javaslatokat és célokat tartalmaz az állatok 
kutatásban, jogszabály által előírt vizsgálatokban és oktatásban való felhasználására való 
támaszkodás fokozatos megszüntetésére az EU-ban?

Előterjesztve: 9.6.2021

Határidő: 10.9.2021

1 A fenntarthatóság felé – Az Európai Közösségnek a környezettel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
politikai és cselekvési programja (HL C 138., 1993.5.17., 5. o.)

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/63/EU irányelve (2010. szeptember 22.) a tudományos célokra 
felhasznált állatok védelméről (HL L 276., 2010.10.20., 33. o.).


