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Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000042/2021
Komisijai 
Reglamenta 136. pants
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)

Temats: Plāni un darbības, lai paātrinātu pāreju uz inovāciju bez dzīvnieku izmantošanas 
pētniecībā, reglamentētos izmēģinājumos un izglītībā

Kopš 1993. gada Eiropas Savienība skaidri pauž apņemšanos, aktīvi rīkojoties, samazināt un aizstāt 
dzīvnieku izmantošanu zinātnē1. Neraugoties uz šo apņemšanos, zinātniskos nolūkos izmantoto 
dzīvnieku skaits samazinās ļoti lēni. Lai gan Direktīva 2010/63/ES2paredz pamatnoteikumus par 
zinātniskiem mērķiem izmantoto dzīvnieku aizsardzību, tā nav stratēģija šādu dzīvnieku skaita 
samazināšanai un aizstāšanai.

Ņemot vērā Eiropas zaļo kursu, “Next Generation EU” un sarežģītos uzdevumus, kas mums jārisina 
veselības un vides jomā, kā arī pieaugošās sabiedrības bažas par dzīvnieku izmantošanu 
eksperimentos, ir svarīgi, lai ES rīkotos ar mērķi pētniecības, reglamentēto izmēģinājumu un izglītības 
jomā paātrināt pāreju no paļaušanās uz novecojušu, dzīvnieku izmantošanā balstītu, modeli uz 
mūsdienīgu ar cilvēkiem saistītu zinātni, kuras vajadzībām netiek izmantoti dzīvnieki.

1. Kādi nozarei specifiski plāni ir Komisijas rīcībā, lai izbeigtu atkarību no dzīvnieku izmantošanas, 
identificējot inovatīvus ar cilvēkiem saistītus modeļus kā veidu, kādā apkarot cilvēku slimības?

2. Kādi daudznozaru un sinerģijas plāni ir Komisijas rīcībā visās politikas jomās, lai izbeigtu 
paļaušanos uz dzīvnieku izmantošanu?

3. Vai Komisija ir iecerējusi izstrādāt visaptverošu rīcības plānu ar priekšlikumiem un mērķiem, lai 
pakāpeniski izbeigtu paļaušanos uz dzīvnieku izmantošanu pētniecībā, reglamentētos 
izmēģinājumos un izglītībā Eiropas Savienībā?

Iesniegšanas datums: 9.6.2021

Termiņš: 10.9.2021

1 Par ilgtspējīgu attīstību: Eiropas Kopienas politikas un rīcības programma vides un ilgtspējīgas attīstības jomā, 
OV C 138, 17.5.1993., 1. lpp.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Direktīva 2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem 
izmantojamo dzīvnieku aizsardzību, OV L 276, 20.10.2010., 33. lpp.


