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Alteração 4
Benoît Lutgen
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução comum
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Os planos e as ações para acelerar a transição para a inovação sem recurso à utilização de 
animais na investigação, nos ensaios regulamentares e na educação

Proposta de resolução comum
Considerando B

Proposta de resolução comum Alteração

B. Considerando que a diretiva exige 
transparência na utilização de animais para 
fins científicos e se aplica à utilização de 
animais em todas as disciplinas, da 
investigação fundamental à investigação 
aplicada, ao desenvolvimento de 
medicamentos e aos ensaios de segurança 
dos produtos químicos;  que continua a 
existir falta de transparência;  que todos os 
Estados-Membros transpuseram a diretiva 
para a legislação nacional e que todos os 
atos legislativos setoriais, como os 
relativos aos produtos farmacêuticos, aos 
alimentos ou aos produtos químicos devem 
estar em conformidade com os objetivos da 
diretiva, o que significa que a utilização de 
animais vivos apenas deve ocorrer se não 
existirem atualmente soluções alternativas 
adequadas para proteger a saúde humana e 
animal e o ambiente;

B. Considerando que a diretiva exige 
transparência na utilização de animais para 
fins científicos e se aplica à utilização de 
animais em todas as disciplinas, da 
investigação fundamental à investigação 
aplicada, ao desenvolvimento de 
medicamentos e aos ensaios de segurança 
dos produtos químicos; que continua a 
existir falta de transparência; que todos os 
Estados-Membros transpuseram a diretiva 
para a legislação nacional e que todos os 
atos legislativos setoriais, como os 
relativos aos produtos farmacêuticos, aos 
alimentos ou aos produtos químicos devem 
estar em conformidade com os objetivos da 
diretiva, o que significa que a utilização de 
animais vivos apenas deve ocorrer se não 
existirem atualmente soluções alternativas 
adequadas; que esta adaptação é 
necessária para proteger a saúde humana e 
animal e o ambiente;
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Alteração 5
Benoît Lutgen
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução comum
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Os planos e as ações para acelerar a transição para a inovação sem recurso à utilização de 
animais na investigação, nos ensaios regulamentares e na educação

Proposta de resolução comum
Considerando K

Proposta de resolução comum Alteração

K. Considerando que a proibição 
histórica na UE em matéria de ensaios em 
animais no setor dos cosméticos teve um 
impacto positivo no bem-estar animal na 
UE que demonstrou com êxito que a 
eliminação progressiva dos ensaios em 
animais é viável sem comprometer o 
desenvolvimento do setor dos cosméticos;  
que, no entanto, continuam a ser exigidos 
ensaios em animais no que diz respeito aos 
efeitos nos trabalhadores que manuseiam 
ingredientes químicos utilizados 
exclusivamente em produtos cosméticos e 
o seu impacto no ambiente;  que, contudo, 
o estabelecimento de prazos claros para a 
eliminação progressiva desses ensaios na 
UE impulsionou a inovação nas empresas 
da UE e granjeou o apoio público;

K. Considerando que a proibição 
histórica na UE em matéria de ensaios em 
animais no setor dos cosméticos teve um 
impacto positivo no bem-estar animal na 
UE que demonstrou com êxito que a 
eliminação progressiva dos ensaios em 
animais é viável sem comprometer o 
desenvolvimento do setor dos cosméticos; 
que, no entanto, continuam a existir 
requisitos regulamentares para os ensaios 
em animais no que diz respeito aos efeitos 
nos trabalhadores que manuseiam 
ingredientes químicos utilizados 
exclusivamente em produtos cosméticos e 
o seu impacto no ambiente; que, contudo, o 
estabelecimento de prazos claros para a 
eliminação progressiva desses ensaios na 
UE impulsionou a inovação nas empresas 
da UE e granjeou o apoio público;
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Alteração 6
Benoît Lutgen
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução comum
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Os planos e as ações para acelerar a transição para a inovação sem recurso à utilização de 
animais na investigação, nos ensaios regulamentares e na educação

Proposta de resolução comum
N.º 1

Proposta de resolução comum Alteração

1. Exorta a Comissão a melhorar a 
coordenação a fim de alcançar o objetivo 
estabelecido na Diretiva 2010/63/UE, 
através da criação de um grupo de trabalho 
interserviços de alto nível, em que 
participem todas as direções-gerais e 
agências fundamentais, para trabalhar com 
os Estados-Membros e as partes 
interessadas pertinentes na elaboração de 
um plano de ação à escala da UE, com o 
objetivo de impulsionar a eliminação 
progressiva ativa mediante a redução, o 
aperfeiçoamento e a substituição dos 
procedimentos com animais vivos para fins 
científicos, tão rapidamente quanto for 
possível fazê-lo do ponto de vista científico 
e sem reduzir o nível de proteção da saúde 
humana e do ambiente, acelerando 
simultaneamente o desenvolvimento dos 
métodos, das tecnologias e dos 
instrumentos alternativos sem animais 
necessários à mudança;  insiste em que, 
para incentivar os progressos, há que 
estabelecer um calendário e uma lista de 

1. Exorta a Comissão a melhorar a 
coordenação a fim de alcançar o objetivo 
estabelecido na Diretiva 2010/63/UE, 
através da criação de um grupo de trabalho 
interserviços de alto nível, em que 
participem todas as direções-gerais e 
agências fundamentais, para trabalhar com 
os Estados-Membros e as partes 
interessadas pertinentes na elaboração de 
um plano de ação à escala da UE, com o 
objetivo de impulsionar a eliminação 
progressiva ativa mediante a redução, o 
aperfeiçoamento e a substituição dos 
procedimentos com animais vivos para fins 
científicos e regulamentares, tão 
rapidamente quanto for possível fazê-lo do 
ponto de vista científico e sem reduzir o 
nível de proteção da saúde humana e do 
ambiente, acelerando simultaneamente o 
desenvolvimento dos métodos, das 
tecnologias e dos instrumentos alternativos 
sem animais necessários à mudança; insiste 
em que, para incentivar os progressos, há 
que estabelecer um calendário e uma lista 
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etapas claras e ambiciosas; de etapas claras e ambiciosas;
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