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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1125/2019, ko Apvienotās Karalistes PETA, Francijas 
PETA, Vācijas PETA un Nīderlandes PETA vārdā iesniedza Apvienotās 
Karalistes valstspiederīgā Julia Baines, par moratoriju eksperimentiem ar 
dzīvniekiem

Lūgumraksts Nr. 0058/2020, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais S. S., par 
testiem ar dzīvniekiem

1. Lūgumraksta Nr. 1125/2019 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja prasa uz laiku, kamēr tiek novērtēta un atzīta eksperimentu ar 
dzīvniekiem lietderība, noteikt Eiropas mēroga moratoriju dzīvnieku izmantošanai zinātniskajā 
pētniecībā. Viņa apgalvo — pētījumi liecinot, ka eksperimenti ar dzīvniekiem ir snieguši ļoti 
mazu ieguldījumu pašreizējās zināšanās par infekcijas slimībām, neirodeģeneratīviem 
traucējumiem, insultu, vēzi un daudzām citām cilvēku slimībām. Lūgumraksta iesniedzēja 
uzskata, ka zinātnes nākotne ir saistīta ar progresīvām, ar dzīvniekiem nesaistītām 
metodoloģijām, tādām kā orgānu mikroshēmas, cilvēka ādas trīsdimensiju kultūras, smadzeņu 
mikromodeļi un datormodeļi, ar ko var precīzi noteikt, kas notiek ar cilvēkiem.

Lūgumraksta Nr. 0058/2020 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina nekavējoties aizliegt testus ar dzīvniekiem. Viņš skaidro, ka ir 
alternatīvas testēšanas metodes, un kā piemēru min Nīderlandi.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1125/2019 atzīts par pieņemamu 2020. gada 6. martā.
Lūgumraksts Nr. 0058/2020 atzīts par pieņemamu 2020. gada 30. aprīlī.

Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 227. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 8. jūnijā

Lūgumraksti Nr. 1125/2019 un Nr. 0058/2020

Ievads

Eiropas Komisija ir cieši apņēmusies nodrošināt dzīvnieku labturību un sasniegt galīgo mērķi, 
proti, pilnībā aizstāt izmēģinājumus ar dzīvniekiem. Tas ir skaidri izklāstīts arī 
Direktīvā 2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību1. Tajā 
pašā laikā, lai aizsargātu cilvēkus, dzīvniekus un vidi, ES tiesību akti uzliek mums pienākumu 
nodrošināt jaunu farmaceitisko produktu drošumu un iedarbīgumu; ķīmisko produktu (tostarp 
augu aizsardzības līdzekļu un biocīdu) drošumu; kā arī pārtikas un dzīvnieku barības 
nekaitīgumu. Šo pienākumu izpilde prasa rūpīgu apsvēršanu.

Pretēji lūgumraksta iesniedzēju apgalvojumam, ka pētījumiem ar dzīvniekiem ir ierobežota 
vērtība, ir pierādīts, ka pētījumi ar dzīvniekiem ir ievērojami uzlabojuši veselību un dzīves 
kvalitāti, kā arī pagarinājuši paredzamo dzīves ilgumu. Mūsdienās efektīvi tiek ārstētas daudzas 
infekcijas slimības, atsevišķi vēža veidi un vairākas hroniskas slimības, piemēram, diabēts. Šie 
sasniegumi nebūtu iespējami bez atziņām, kas gūtas pētījumos ar dzīvniekiem. Savienības 
tiesību aktos ir arī noteikts, ka šādi pētījumi ir nepieciešami, lai saņemtu atļauju klīniskajām 
pārbaudēm ar cilvēkiem un aizsargātu veselību un vidi. 

Izmēģinājumu ar dzīvniekiem stiprās un vājās puses

Komisija atzīst, ka izmēģinājumiem ar dzīvniekiem — kā ikvienam pētniecības instrumentam 
— ir savas stiprās un vājās puses atkarībā no risināmā jautājuma. Piemēram, zebrzivis (Danio 
rerio) lieliski kalpo pētījumiem par augstāko organismu attīstības procesiem. Peles nodrošina 
ļoti daudz informācijas par daudzām cilvēka ģenētiskajām slimībām, piemēram, dzirdes, redzes 
vai kaulu saslimšanām, taču pētījumiem ar pelēm ir ierobežota vērtība, piemēram, Ebolas vīrusa 
vai akūta imūndeficīta sindroma (AIDS) pētīšanā.

Pateicoties tehnikas progresam, ir noticis īstens apvērsums biomedicīniskajā pētniecībā un 
pavērušās jaunas iespējas papildināt zināšanas, piemēram, ir iespējams noskaidrot organismu 
genoma sekvenci, ir pieejami skaitļošanas rīki, ar kuriem analizē bioloģiskos procesus un imitē 
sarežģītos mehānismus, kādi saistīti ar veselību un slimībām. Ir arī tādi inovatīvi instrumenti kā 
cilvēka 3D audi un rekonstituēti miniorgāni. Šie revolucionārie sasniegumi ļauj izstrādāt 
alternatīvas, kuru pamatā galvenokārt ir šūnu vai audu kultūras, kā arī skaitļošanas metodes, 
tādējādi, ja vien iespējams, aizstājot, samazinot un pilnveidojot dzīvnieku izmantošanu. 

Šie un citi instrumenti ir aplūkoti ziņojumā, kas sagatavots zinātniskajā konferencē, kuru 
Komisija organizēja 2016. gada decembrī, lai zinātnieku aprindas un attiecīgās ieinteresētās 
personas iesaistītu debatēs par to, kā izmantot jaunākos sasniegumus biomedicīnas un citos 
pētījumos, izstrādājot zinātniski pamatotas pieejas, kurās neizmanto dzīvniekus2.

Komisija pašlaik organizē vēl vienu konferenci, kura koronavīrusa krīzes dēļ atlikta uz 2020. 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Direktīva 2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem 
izmantojamo dzīvnieku aizsardzību (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 276, 20.10.2010., 33.–79. lpp.
2 
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/3r/scientific_conference_non_animal_approaches_e
n.htm

https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/3r/scientific_conference_non_animal_approaches_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/3r/scientific_conference_non_animal_approaches_en.htm
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gada beigām un kuras mērķis ir konkrētai mērķauditorijai, proti, akadēmiskajām aprindām, 
pētniekiem, pedagogiem, nozarei, iestādēm un nevalstiskajām organizācijām (NVO), 
popularizēt pētījumus, kuros netiek izmantoti dzīvnieki. 

Direktīvas 2010/63/ES īstenošana 

Direktīva 2010/63/ES paredz pētījumu ar dzīvniekiem vietā izmantot alternatīvas pieejas, ja 
vien ir iespējama zinātniski apmierinoša metode vai testēšanas stratēģija. Turklāt ar minēto 
direktīvu izveido mehānismus, lai paātrinātu alternatīvu pieeju izstrādi, validēšanu un 
ieviešanu. Komisija ir apņēmusies nodrošināt pilnīgu direktīvas īstenošanu visā ES. Tā kā tika 
konstatēti vairāki nepareizas transponēšanas gadījumi, Komisija uzsāka dialogu ar visām 
dalībvalstīm. Dažas diskusijas ir devušas labus rezultātus, bet citos gadījumos sākta oficiāla 
pārkāpumu procedūra. Ja valsts tiesību akti, ar kuriem transponē direktīvu, tiek atzīti par 
neatbilstošiem, vajadzības gadījumā var sākt vēl citas pārkāpumu procedūras. 

Progress alternatīvu pieeju izstrādē un ES finansējums

Lai gan alternatīvo paņēmienu izstrāde ir krietni pavirzījusies uz priekšu, vēl ir jāpārvar daudzi 
zinātniski sarežģījumi, lai rastu vajadzīgos risinājumus fundamentālajos un lietišķajos 
pētījumos, farmaceitisko produktu izstrādē un vielu nekaitīguma testēšanā. Ja toksikoloģiskie 
vai fizioloģiskie procesi un mehānismi ir sarežģīti vai nav pietiekami izprasti, alternatīvi 
risinājumi bieži vien nav pieejami. Tāpēc pašlaik nav iespējams pētījumus ar dzīvniekiem 
pilnībā aizstāt ar citiem paņēmieniem, jo mums ir jānodrošina cilvēku un dzīvnieku veselības 
un vides aizsardzība augstā līmenī. Arī šajās jomās tiek izmantotas visas pieejamās metodes, 
tostarp datorizētas tehnoloģijas, in vitro un citas metodes, lai pēc iespējas samazinātu 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem.  

Komisija uzskata, ka galīgais mērķis, proti, pilnībā aizstāt jebkādu dzīvnieku izmantošanu 
zinātniskiem mērķiem, visefektīvāk tiek sasniegts, veicot ļoti konkrētus un mērķētus 
pasākumus. Direktīvā ir paredzēta stratēģija, ar ko pakāpeniski ievieš juridiski saistošu pieeju, 
tiklīdz kļūst pieejamas zinātniski apmierinošas metodes. Lai tuvinātu šo mērķi, tika pārskatīti 
statistikas ziņojumi, kas sniedzami saskaņā ar minēto direktīvu. Jaunie, daudz vispusīgāki un 
detalizētāki dati, tostarp par dzīvnieku ciešanām, atvieglos to dzīvnieku izmantošanas jomu 
identificēšanu, kurās Komisijas, dalībvalstu un citu ieinteresēto personu centieni izstrādāt un 
validēt alternatīvas pieejas vislielākajā mērā ietekmēs virzību uz galīgā mērķa sasniegšanu. 

Šajā saistībā Komisija ir atbalstījusi pētījumus par alternatīvām pieejām un turpina to darīt. 
Pēdējo divdesmit gadu laikā Komisija ir finansējusi vairāk nekā 200 projektu, kuru kopējais 
budžets pārsniedz 700 miljonus EUR. 

Ir izstrādāti un tiek izmantoti dažādi in vitro un datorizēti instrumenti, lai iegūtu jaunas 
zināšanas par cilvēka fizioloģiju, patoloģiju un toksikoloģiju. Ar tiem arvien biežāk aizstāj 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem saistībā ar atsevišķiem drošības novērtēšanas mērķparametriem, 
tādiem kā ādas jutīgums un kairinājums, un tos šobrīd pilnveido, lai iegūtu zināšanas par 
sarežģītākām toksikoloģiskām reakcijām. 

Pēdējos pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus vēl ir divas 
iespējas saņemt ievērojamu finansējumu 2020. gadā. Viena iespēja ir iesniegt priekšlikumu, 
kura budžets ir 60 miljoni EUR, lai uzlabotu ķīmisko produktu drošuma novērtējumu, neveicot 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem, un otra iespēja — iesniegt priekšlikumu, kura budžets ir 18 
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miljoni EUR, lai izstrādātu nākamās paaudzes orgānu mikroshēmas. Ar jauno pētniecības un 
inovācijas programmu (“Apvārsnis Eiropa” 2021.–2027. gadam) ir paredzēts turpināt 
alternatīvu metožu izstrādi, lai aizstātu izmēģinājumus ar dzīvniekiem.

Turklāt Komisija aktīvi turpina izstrādāt, validēt un īstenot praksē jaunas metodes, kas aizstāj 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem, izmantojot Eiropas Partnerību alternatīvu pieeju izstrādei 
attiecībā uz testēšanu ar dzīvniekiem (EPAA), kuras ietvaros tiekas regulatori, akadēmiskās 
aprindas un laboratoriju un nozares speciālisti, lai veicinātu alternatīvu pieņemšanu un 
ieviešanu. 

Secinājums 

Komisijas galīgais mērķis ir pilnībā aizstāt pētījumus ar dzīvniekiem, kā noteikts Direktīvā 
2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību, un Komisija aktīvi 
strādā pie šā mērķa sasniegšanas, inter alia uzraugot tiesību aktu pareizu īstenošanu, finansējot 
pētījumus par metodēm, kurās neizmanto dzīvniekus, un alternatīvu izstrādes jomā veicinot 
jaunāko zinātnes sasniegumu izplatīšanu un informācijas apmaiņu par tiem, piemēram, 
organizējot zinātniskas konferences. Tomēr Eiropas mēroga moratorijs dzīvnieku izmantošanai 
zinātniskiem mērķiem vēl nav iespējams.


