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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Naléhavou potřebu zrevidovat směrnici 86/609/EHS vyvolaly nejen nové poznatky o etických 
aspektech držení laboratorních zvířat, ale i nové způsoby používání těchto zvířat, obzvláště na 
poli genetického inženýrství, a to i přesto, že ve své době představovala tato směrnice 
historický úspěch a do dnešních dnů bylo dosaženo znatelného pokroku, především
v zavádění „zásady tří R“ (replacement, reduction, refinement, tj. nahrazení (pokusů na 
živých zvířatech), snížení (počtu používaných pokusných zvířat) a zdokonalení (metod 
pokusů)). 

Jménem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin s nadšením vítám 
návrh Komise vypracovat revizi zmíněné směrnice. Návrh obsahuje cenná opatření, která 
zlepší životní podmínky zvířat a současně zavedou přísnější předpisy odpovídající 
mezinárodně uznávaným zásadám humánních pokusných metod a vědecké přesnosti. 
Upravuje řadu otázek, které se týkají ochrany zvířat používaných pro pokusné a vědecké 
účely. V některých oblastech je nicméně zapotřebí návrh Komise posílit.

Pokud jde o životní podmínky zvířat, oceňuji rozšíření působnosti směrnice tak, že se nyní 
vztahuje i na vnímající plody zvířat a bezobratlé živočichy a na základní biologický výzkum. 
Rovněž vítám nadnesení otázky humánních metod usmrcení v kontextu této směrnice.

Využívání subhumánních primátů by mělo být postupně zastaveno s tím, že používat lidoopy
a primáty odchycené ve volné přírodě by mělo být zakázáno okamžitě. Postupné ukončení 
využívání primátů „F1“ generace, které by znamenalo konec využívání mláďat primátů 
odchycených ve volné přírodě, je nanejvýš důležité jak z hlediska etického, tak i z hlediska 
životních podmínek a ochrany zvířat. Následkem tohoto opatření by volně žijící zvířata 
nebyla vystavena takovému tlaku a zabránilo by se krutým praktikám doprovázejícím 
obchodování s volně žijícími primáty. 

Na rozdíl od toho, co uvádí ve svém návrhu Komise, se domníváme, že výjimky ze 
stanoveného pravidla by ponechávaly možnost provádět laboratorní pokusy na těchto vysoce 
ohrožených druzích živočichů. Tak zvaná „ochranná doložka“ týkající se lidoopů (článek 50) 
by tedy měla být vypuštěna. Takový krok je v souladu se závazky, které byly původně – před 
více než dvaceti lety – formulovány ve směrnici 86/609. V několika členských státech bylo již 
zakázáno nebo částečně zakázáno využívat při postupech lidoopy a primáty odchycené ve 
volné přírodě a v praxi se lidoopi na území EU již nevyužívají vůbec. 
Rychlá harmonizace v celé Evropě je tudíž možná.

Povinné uplatňování přiměřeně a prakticky dostupných metod odpovídajících zásadě tří R, jak 
je stanoví článek 13, představuje ve srovnání se shovívavější směrnicí 86/609 podstatný 
pokrok. Zásadní význam má rovněž horní hranice přípustné bolesti a přípustného utrpení 
(článek 15), která byla stanovena pro celou EU. Postupy, jež zvířatům způsobují značné 
utrpení, by neměly být povoleny. 

Otázkou ovšem zůstávají chybějící kritéria pro klasifikaci postupů, jelikož řada opatření 
uvedených v návrhu závisí na závažnosti klasifikace. Nabízíme možné řešení tohoto problému
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a v této souvislosti připojujeme zvláštní přílohu, v níž jsou formulovány prozatímní definice 
stupňů závažnosti. 

Pokud jde o metody používané při postupech, toxikologické studie, při nichž je v koncové 
fázi pokusu smrt zvířete nezbytná, by měly být propracovány tak, aby bylo utrpení zvířat 
omezeno na fázi, kdy je smrt nevyhnutelná (určitého pokroku již bylo v této oblasti 
dosaženo). Za účelem poskytování informací pro etické hodnocení a schvalování by mělo být 
povinně zavedeno pořizování záznamů, podávání zpráv a provádění analýz stupňů utrpení 
způsobeného pokusy. 

Zásady etického hodnocení a schvalování (oddíl IV) patří ke klíčovým bodům. Etická 
hodnocení, která 21 členských států již sestavuje, se musí stát nedílnou součástí procesu 
schvalování, aby bylo možné posuzovat použití zvířat pro vědecký výzkum na základě 
etických aspektů. Podstatnou součástí takových hodnocení jsou posouzení kladných
a záporných stránek, kompenzace za použití zvířat plynoucí z očekávaných přínosů pro lidské 
zdraví nebo lékařský výzkum a požadavky dané právními předpisy. Zpětné hodnocení navíc 
podpoří správné vědecké postupy, dobré životní podmínky zvířat a využívání zásady tří R.

Vítám myšlenku vnitrostátních inspekcí (článek 33), podle níž je stanoven požadavek 
provádět alespoň jednu neohlášenou inspekci ročně. Domnívám se rovněž, že by měl být 
zřízena inspekční služba EU, která by vykonávala neohlášené inspekce zařízení, a zaručila by 
tak, že se klasifikace závažnosti ve členských státech uplatňují jednotně a správně. Zprávy
a zjištění (především o případech porušení této směrnice) inspekcí prováděných EU, jakož
i vnitrostátních inspekcí, by měly být zveřejňovány. 

Pokud bude zohledněn požadavek chránit důvěrné informace, je vítána také větší 
transparentnost, navrhovaná v článku 40, jakož i povinnost Komise a členských států přispívat
k vývoji metod, které by nahradily zkoušky na zvířatech. (článek 45). Platí to i pro zřízení 
vnitrostátních laboratoří, které by pomáhaly při validaci alternativních metod.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Cíle
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Účelem této směrnice je pokročit směrem
k co nejrychlejšímu plnému nahrazení 
postupů, při nichž se pro vědecké účely 
používají živá zvířata, a to usnadněním
a podporou vývoje alternativních metod
a zajištěním řádného zohlednění měnícího 
se názoru veřejnosti na to, kdy je 
přijatelné využívat zvířata, v právních 
předpisech a současně i zabezpečením 
vysoké úrovně ochrany zvířat používaných 
při zmíněných postupech prostřednictvím 
(kromě jiných opatření):
a) pravidelných přezkumů opatření na 
ochranu zvířat a okolností, za nichž 
zvířata mohou být pro vědecká účely 
použita;
b) vysoké úrovně transparentnosti 
ohledně používání zvířat a informování 
veřejnosti o uplatňování opatření na 
ochranu zvířat a pokroku, který byl 
učiněn na cestě k nahrazení metod 
využívajících zvířata.

Or. en

Odůvodnění

Pouze za použití přesných definic lze v EU dosáhnout podstatného snížení počtu používaných 
zvířat a úrovní utrpení.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „postupem“ rozumí jakékoli použití 
zvířete pro pokusné nebo jiné vědecké 
účely, se známými či neznámými výsledky, 
které může zvířeti způsobit bolest, utrpení, 
strach nebo trvalé poškození, včetně 
jakéhokoli způsobu jednání, které vede 
nebo může vést k tomu, že se zvíře
v takovém stavu narodí nebo že vznikne 

1) „postupem“ rozumí jakékoli použití 
zvířete pro pokusné nebo jiné vědecké 
účely, se známými či neznámými výsledky, 
které může zvířeti způsobit bolest, utrpení, 
strach nebo trvalé poškození, včetně smrti,
a jakýkoli způsob jednání, které vede nebo 
může vést k tomu, že se zvíře v takovém 
stavu narodí nebo že vznikne nová, 
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nová, geneticky modifikovaná linie zvířete; geneticky modifikovaná linie zvířete;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh k definici „postupu“ má jednoduše objasnit, že smrt je „trvalé 
poškození“, což může veřejnost pokládat za samozřejmé (ovšem jeden ze soudů ve Spojeném 
království ve svém rozhodnutí uvedl přesný opak).

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „projektem“ rozumí pracovní program
s definovaným vědeckým cílem, jehož 
součástí je jeden či více postupů;

2) „projektem“ rozumí pracovní program
s definovaným vědeckým cílem, jehož 
součástí je jeden či více postupů a který 
může být předmětem jednoho etického 
hodnocení;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh k definici „projektu“ má jasně stanovit, že projekty nesmí být tak 
rozsáhlé, aby u nich nebylo možné provést etické hodnocení.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) „důvěrnými informacemi“ rozumí 
informace, jejichž zveřejnění provedené 
bez příslušného souhlasu by poškodilo 
legitimní obchodní nebo vědecké zájmy 
vlastníka těchto informací či třetí strany.

Or. en
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Odůvodnění

Nová definice „důvěrných informací“ je potřebná, jelikož toto pojetí je relevantní v několika 
bodech návrhu. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) základní výzkum v zájmu pokroku ve 
znalostech v oblasti biologických
a behaviorálních věd;

1) základní výzkum v zájmu pokroku ve 
znalostech v oblasti biologických
a behaviorálních věd, pokud existuje 
reálná perspektiva, že nabyté znalosti 
budou prospěšné k dosažení některého
z cílů stanovených v bodě 2;

Or. en

Odůvodnění

Účely postupů musí být jasně definovány a omezeny, aby použití zvířat při pokusech mohlo 
být účinně propracováno a sníženo. Podstatné je, že zvířata by se měla používat pouze pro 
základní výzkum, u něhož lze realisticky očekávat, že povede k významným přínosům. 
Uspokojení zvědavosti výzkumného pracovníka by nemělo být dostatečným zdůvodněním.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Bez ohledu na odstavec 1 se při 
postupech nepoužívají lidoopi s výhradou 
použití ochranné doložky v článku 50.

2. Bez ohledu na odstavec 1 se při 
postupech nepoužívají lidoopi.

Or. en

Odůvodnění

Zákaz používání lidoopů by měl být absolutní, a to vzhledem k rozšířenému a uznávanému 
názoru, že používání těchto vysoce citlivých zvířat je morálně neoprávněné.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány mohou udělit výjimky
z odstavce 1 na základě vědeckého 
zdůvodnění, proč nelze účel postupu 
naplnit za použití zvířete, které je pro 
použití při postupech chováno.

2. S výhradou článku 10 mohou příslušné 
orgány udělit výjimky z odstavce 1 na 
základě pádného vědeckého
a společenského zdůvodnění, proč nelze 
účel postupu naplnit za použití zvířete, 
které je pro použití při postupech chováno.

Or. en

Odůvodnění

Ve srovnání se zvířaty chovanými pro postupy trpí zvířata odchycená ve volné přírodě 
znatelně více. O jejich použití by se mělo uvažovat pouze ve velmi ojedinělých případech.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od dat stanovených v příloze III však 
členské státy zaručí, že jsou subhumánní 
primáti vyjmenovaní v uvedené příloze 
používáni při postupech, pouze pokud jde
o potomky subhumánních primátů, kteří 
byli chováni v zajetí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje žádný důvod k tomu, aby bylo povoleno využívat po delší dobu primáty nechované
v zajetí, což je zřejmě záměr Komise. Všechny živočišné druhy uvedené v příloze II by měly 
být bez výjimky chovány pro účely postupů.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na základě vědeckého zdůvodnění 
mohou příslušné orgány udělit z odstavce 
1 výjimky.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 10 odst. 1.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) anestézie není slučitelná s cílem 
postupu, pokud ovšem nejsou zvířeti při
postupu způsobena vážná zranění, která 
mohou být příčinou silné bolesti.

d) anestézie není slučitelná s cílem 
postupu, pokud postup vyvolá u zvířete 
pouze mírnou bolest nebo strach.

Or. en

Odůvodnění

Prvořadým cílem této revidované směrnice je chránit zvířata a snížit utrpení, které jim mohou 
postupy přivodit. Bolesti, utrpení a strachu je zapotřebí v každé fázi zabránit nebo je alespoň 
omezit na velmi nízkou úroveň, a to i tehdy, když se postup provádí bez anestézie či analgetik.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zaručí, že zvířatům nejsou 4. Členské státy zaručí, že zvířatům nejsou 

Adlib Express Watermark



PE420.060v01-00 10/31 PA\767040CS.doc

CS

bez odpovídající anestézie nebo analgetik
podány látky, které by jim bránily či je 
omezovaly v tom, aby dávala najevo 
bolest.

podány látky, které by jim bránily či je 
omezovaly v tom, aby dávala najevo 
bolest. 

V takovýchto případech je poskytnuto 
vědecké zdůvodnění s podrobnými údaji
o anestetickém nebo analgetickém režimu.

Or. en

Odůvodnění

Je naprosto nepřijatelné, aby byla zvířeti podána látka, která by mu bránila dát najevo bolest.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zvíře, u kterého mohou po odeznění 
anestézie nastat prudké bolesti, bude 
ošetřeno preventivními či pooperačními 
analgetiky nebo jinými vhodnými 
metodami tlumícími bolest, pokud je to 
slučitelné s cílem postupu. Pokud není 
ošetření analgetiky možné, je zvíře ihned 
humánně usmrceno.

5. Zvíře, u kterého mohou po odeznění 
anestézie nastat bolesti, bude ošetřeno 
preventivními či pooperačními analgetiky 
nebo jinými vhodnými metodami 
tlumícími bolest, pokud je to slučitelné
s cílem postupu. Pokud není ošetření 
metodou tlumící bolest možné, je zvíře 
ihned humánně usmrceno. V každém 
případě je třeba zabránit tomu, aby zvíře 
po odeznění anestézie pociťovalo větší než 
mírnou bolest.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 14 odst. 2 písm. b).
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Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zaručí, že jsou na základě 
doby trvání a intenzity případné bolesti, 
utrpení, strachu či trvalého poškození, 
častosti zásahu, újmy z hlediska 
etologických potřeb a použití anestézie, 
analgetik či obou těchto prostředků 
všechny postupy klasifikovány jako 
„nepatrné až mírné“, „umírněné“, 
„závažné“ nebo jako „postupy, při nichž 
již zvířata nenabudou vědomí“.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Definice závažnosti by měly být v celé Evropské unii harmonizovány a dokud Komise 
neschválí konečné znění definic, je nezbytné zavést prozatímní definice.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise předloží do …* návrh definic 
závažnosti, v němž bude definován 
alespoň stupeň „nepatrný až mírný“, 
„umírněný“ a „závažný“. Jako vodítka 
pro členské státy platí do tohoto data 
přechodné objasňující definice uvedené
v příloze VIIa.
* 18 měsíců ode dne vstupu této směrnice
v platnost

Or. en
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 15 odst. 1.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 24 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) aniž je dotčena všeobecná platnost 
bodu 1, každé chovné, dodavatelské
a uživatelské zařízení zajistí, aby na místě 
vždy byla alespoň jedna vyškolená osoba 
(a v případě potřeby více takových osob), 
která by pečovala o dobré životní 
podmínky zvířat a v nezbytných případech 
provedla jejich eutanázii či přivolala 
veterináře. 

Or. en

Odůvodnění

Je zřejmé, že zvířata využívaná pro účely invazivních postupů mohou potřebovat v kteroukoliv 
denní či noční dobu péči (ať už veterinární či jinou). Nelze předpovědět, kdy se objeví nutnost 
poskytnout takovou péči, ani její výskyt nelze omezit na pracovní dobu. Podle odborných 
veterinárních pokynů musí být veterinární lékaři k dispozici, aby zajišťovali pohotovostní 
službu pro všechny své pacienty 24 hodin denně. V laboratorním prostředí, jakož i v jiných 
prostředích, je tedy nutná přítomnost někoho, kdo je prakticky schopen zavolat veterinárního 
lékaře.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členem stálé dozorčí skupiny pro etické 
otázky je určený veterinární lékař, osoba 
nebo osoby odpovědné za dobré životní 
podmínky zvířat v zařízení a péči o ně a 

2. Členem stálé dozorčí skupiny pro etické 
otázky jsou alespoň určený veterinární 
lékař, osoba nebo osoby odpovědné za 
dobré životní podmínky zvířat v zařízení
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v případě uživatelských zařízení vědecký 
pracovník.

a péči o ně a v případě uživatelských 
zařízení vědecký pracovník, osoby
s odbornými znalostmi o nahrazení, 
snížení a zdokonalení (zásady tří R)
a nezávislý laik se zkušenostmi se 
zachováním dobrých životních podmínek 
zvířat. 

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zajištění objektivních rozhodnutí dozorčí skupiny pro etické otázky je nutné, aby 
její členové zastupovali zájmy zvířat i zájmy výzkumu. Výbory pro otázky etiky v humánním 
výzkumu mohou být užitečným modelem.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, že jsou vedeny 
záznamy o veškerém poradenství, které 
stálá dozorčí skupina pro etické otázky 
zařízení poskytne, a o rozhodnutích 
přijatých v návaznosti na toto poradenství.

2. Členské státy zajistí, aby byly vedeny
a zveřejňovány záznamy o veškerém 
poradenství, které stálá dozorčí skupina pro 
etické otázky zařízení poskytne, a 
o rozhodnutích přijatých v návaznosti na 
toto poradenství, a to pod podmínkou 
zachování důvěrnosti informací
a anonymity.

Or. en

Odůvodnění

Kromě důvěrných informací by zpráva o etickém hodnocení měla být zveřejněna, aby evropští 
občané mohli získat ucelený a nezkreslený obrázek o realitě pokusů na zvířatech.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. U každého subhumánního primáta je
k dispozici úplná dokumentace, která 
zachycuje celoživotní vývoj zvířete.

2. U každého subhumánního primáta,
koček a psů, je k dispozici úplná 
dokumentace, která zachycuje celoživotní 
vývoj zvířete.

Or. en

Odůvodnění

Pokud se zdá, že Evropská komise chápe důležitost archivování informací o subhumánních 
primátech, kočkách a psech (a proto uznává polemiku ohledně používání těchto druhů), pak 
není jasné, proč je povinnost uchovávat dokumentaci požadována pouze pro subhumánní 
primáty. Taková dokumentace je zajisté zásadní pro cíle výzkumu a to zcela bez ohledu na
otázky dobrých životních podmínek zvířat. Tato povinnost by měla být rozšířena alespoň na 
kočky a psy (za předpokladu, že takové postupy jsou prozatím nadále povoleny).

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Záznamy o všech inspekcích se 
uchovávají alespoň pět let.

4. Záznamy o všech inspekcích se 
uchovávají alespoň pět let, a shrnutí 
inspekčních záznamů, včetně podrobných 
záznamů o nerespektování požadavků této 
směrnice, budou veřejně zpřístupněna na 
internetových stránkách Komise 
anonymní formou s vynecháním všech 
důvěrných informací.

Or. en

Odůvodnění

Revidovaná směrnice musí zakotvit zásady transparentnosti a odpovědnosti. Z tohoto důvodu 
je zveřejnění informací o přestupcích zásadní, aby veřejnost byla informována o skutečném 
používání zvířat při pokusech. 
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Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může provádět kontroly 
infrastruktury a fungování vnitrostátních 
inspekcí členských států.

1. Komise jmenuje inspektory EU, aby 
mohla provádět inspekce infrastruktury
a dohlížet na fungování vnitrostátních 
inspekcí členských států a zajistit správné
a jednotné používání klasifikace 
závažnosti na celém území EU.

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření inspekční služby EU informující občany Evropské unie a shromažďující osvědčené 
postupy na území Evropské unie by zajistilo jednotné používání minimálních norem pro dobré 
životní podmínky zvířat v členských státech Evropské unie.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát, na jehož území je kontrola 
prováděna, poskytne odborníkům Komise
při plnění jejich povinností veškerou 
nezbytnou pomoc. Komise informuje 
příslušný orgán dotčeného členského státu
o výsledcích kontroly.

2. Členský stát, na jehož území se inspekce
provádí, poskytuje těmto inspektorům EU
veškerou pomoc nezbytnou pro plnění 
jejich povinností. Komise informuje 
příslušný orgán dotčeného členského státu
o výsledcích kontroly a podá zprávu 
občanům a zúčastněným stranám
o inspekcích podniknutých inspektory EU.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 34 odst. 1.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušný orgán dotčeného členského 
státu učiní opatření, aby výsledky kontroly 
zohlednil.

3. Příslušný orgán dotčeného členského 
státu učiní opatření, aby reagoval na 
doporučení inspektorů EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zpráva o etickém hodnocení 
provedená zařízením;

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) projekt je vědecky odůvodněn či 
požadován právními předpisy;

a) existence dostatečného vědeckého 
odůvodnění projektu; 

Or. en

Odůvodnění

Příslušný orgán musí zajistit, aby byly všechny projekty vědecky odůvodněné.
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Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) použití zvířat je odůvodněno cíli
projektu;

b) cíle projektu a možná bolest, utrpení, 
strach nebo trvalé poškození, které mohou 
být zvířatům způsobeny, odůvodňují jejich 
použití;

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) v případě hodnocení, z pohledu 
bezpečnosti nebo účinnosti určité látky, 
směsi nebo výrobku, způsob, kterým mají 
být použity nebo pravděpodobně použity 
budou.

Or. en

Odůvodnění

Všechny projekty by měly být zpětně bez jakéhokoliv rozlišení posouzeny. Účinná pravidla 
hodnocení by se logicky měla vyvíjet v závislosti na pochopení skutečnosti zvířecího utrpení
a podle skutečných výhod výzkumu. Zpětné hodnocení je stejně důležité pro výzkum i pro 
životní podmínky zvířat.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Všechny projekty jsou během doby 
jejich trvání zkoumány a po jejich 
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dokončení zpětně posouzeny.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 37 odst. 2 písm. ea).

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) újmu způsobenou zvířatům způsobena, 
včetně počtu a druhů použitých zvířat
a závažnosti postupů;

b) újma způsobená zvířatům, včetně počtu
a druhů použitých zvířat a povahy, úrovně
a délky újmy, kterou zvířata trpí;

Or. en

Odůvodnění

Účinná pravidla hodnocení by se logicky měla vyvíjet podle pochopení skutečnosti utrpení 
zvířat.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aniž je dotčen odstavec 3, jsou 
od požadavku na zpětné posouzení 
osvobozeny veškeré projekty zahrnující 
pouze postupy klasifikované jako 
„nepatrné až mírné“.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Všechny projekty by měly být zpětně bez rozlišování posouzeny.
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Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) výsledky etického hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na základě výsledků etického 
hodnocení uživatelské zařízení
v netechnickém shrnutí uvede, zda má být 
projekt podroben zpětnému posouzení a 
v jaké lhůtě má být toto zpětné posouzení 
provedeno.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění
Informace, které nejsou důvěrné ani osobní by měly být zveřejněny, aby tak byly odstraněny 
všechny překážky pro veřejnou kontrolu a byla zajištěna nezbytná odpovědnost. 
Tato podmínka je nutná jak pro lidské zdraví, tak pro dobré životní podmínky zvířat. Týká se 
to porušení předpisů a důvěrných údajů, jak negativních, tak pozitivních, které z projektů 
vyplývají (což je obzvláště důležité pro lidské zdraví). Všechna netechnická shrnutí by měla 
být zveřejněna.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zveřejňují netechnická 4. Členské státy zveřejňují a maximálně 
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shrnutí projektů a jejich aktualizace. zpřístupňují netechnická shrnutí projektů
a jejich aktualizace, stejně jako všechny 
informace, které nejsou důvěrné nebo 
jejichž zveřejnění by mohlo odhalit 
identitu nějaké osoby nebo chovného, 
dodavatelského či uživatelského zařízení, 
jehož účast na zvířecím výzkumu zatím 
nebyla veřejně známá. Další informace 
obsahují jak negativní, tak pozitivní údaje
o projektu.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 40 odst. 2.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. S výhradou ochrany důvěrných
a osobních údajů členské státy zveřejní 
neosobní informace, které se týkají 
porušení této směrnice stejně jako 
vnitrostátních právních předpisů
a povolení.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 40 odst. 2.
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Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát přijme od jiného členského 
státu údaje, které jsou požadovány 
právními předpisy a vznikly při postupech 
uznaných právními předpisy Společenství, 
pokud není třeba provést v souvislosti
s těmito údaji další postupy pro účely 
ochrany veřejného zdraví, bezpečnosti či 
životního prostředí.

1. Členský stát přijme od jiného členského 
státu údaje, které jsou požadovány 
právními předpisy, které jsou uznané 
právními předpisy Společenství, nebo 
vznikly jejich dodržováním.

Or. en

Odůvodnění

Transparency between Member States should contribute to avoid the duplication of animal 
experiments. Information on the outcomes of a procedure whether they are negative or not 
need to be accessible to researchers in order to avoid unnecessary suffering of animals.

Such system of data-sharing already exists in the REACH Regulation (Article 30). A positive 
duty should be placed on researchers to take reasonable steps to ensure that animal data has 
not already been generated. Only where existing data is scientifically unreliable, and there is 
sufficient societal need, should repeated animal procedures be permitted.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Mimo oblast zkoušek požadovaných 
právními předpisy členské státy s ohledem 
na ochranu důvěrných informací zaručí, 
že jsou údaje z postupů sdíleny.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 44 odst. 1.
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Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Než se požádá o povolení pro projekt, 
podnikne osoba, která chce uskutečnit 
postup všechna nezbytná opatření, aby 
zjistila, zda již existují údaje týkající se 
navrhovaného projektu, a pokud tomu tak 
je, konzultuje je a zároveň se podílí na 
jejich nákladech. Členské státy zároveň 
ověřují, zda tyto údaje existují před tím, 
než udělí schválení.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 44 odst. 1.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Pokud jsou údaje běžně k dispozici, 
členské státy povolení pro projekt udělí 
pouze v případě, pokud je to nezbytné pro 
ochranu veřejného zdraví, bezpečnost 
nebo životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 44 odst. 1.
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Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Článek 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise a členské státy přispívají k rozvoji
a validaci alternativních přístupů, které by 
mohly poskytnout stejnou úroveň
informací jako postupy používající zvířata, 
ale při kterých nejsou používána zvířata 
nebo jsou používána v menším počtu nebo 
které jsou méně bolestivé, a učiní veškeré
další kroky, které považují za vhodné
k podpoře výzkumu v této oblasti.

Komise a členské státy přispívají finančně
a jinak k rozvoji a kde je to vhodné
k vědecké validaci alternativních přístupů, 
určených k poskytování srovnatelné 
úrovně informací jako postupy používající 
zvířata, ale při kterých nejsou používána 
zvířata nebo jsou používána v menším 
počtu nebo které jsou méně bolestivé,
a učiní veškeré další kroky, které považují 
za vhodné k podpoře výzkumu v této 
oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do [jeden rok po vstupu této směrnice
v platnost] každý členský stát určí 
vnitrostátní referenční laboratoř pro 
validaci alternativních metod, při nichž je 
používání zvířat nahrazeno, sníženo
a zdokonaleno.

1. Do [jednoho roku po vstupu této 
směrnice v platnost] každý členský stát 
určí špičkové vnitrostátní výzkumné 
středisko pro alternativní metody, které 
bude zahrnovat i vnitrostátní referenční 
laboratoř pro validaci alternativ ke 
zvířecím testům používaných pro 
regulační účely.

Or. en

Odůvodnění

V několika posledních letech bylo dosaženo výrazného pokroku co se týče nahrazení, snížení
a zdokonalení používání zvířat v postupech prostřednictvím specializovaného výzkumu, 
sdílení osvědčených postupů a pomocí validačních studií prováděných v souladu
s mezinárodními standardy. Úsilí v této oblasti by mělo být zvýšeno v zájmu podpory dobrých 
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životních podmínek zvířat a snížení jejich utrpení. Zavedení vnitrostátního centra 
alternativních metod by mělo umožnit koordinované a strategicky zaměřené úsilí.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou jako vnitrostátní 
referenční laboratoře určit pouze 
laboratoře, které jsou akreditovány
v souladu se směrnicí 2004/10/ES.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 46 odst. 1.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vnitrostátní referenční laboratoře
splňují tyto podmínky:

3. Vnitrostátní špičkové výzkumné 
středisko alternativních metod splňuje tyto 
podmínky:

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 46 odst. 1.
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Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Každý členský stát sdělí Komisi název
a adresu své referenční laboratoře. Komise 
zveřejní seznam vnitrostátních referenčních 
laboratoří.

6. Každý členský stát sdělí Komisi název
a adresu svého špičkového vnitrostátního 
výzkumného střediska a referenční 
laboratoře. Komise zveřejní seznam 
vnitrostátních špičkových výzkumných 
středisek a referenčních laboratoří.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 46 odst. 1.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Po konzultacích s vnitrostátními 
referenčními laboratořemi určí Komise 
priority validačních studií a rozdělí těmto 
laboratořím úkoly týkající se jejich 
provádění.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 46 odst. 1.
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Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přizpůsobit přílohy II až VII
technickému a vědeckému pokroku.

Komise může přizpůsobit přílohy I až VIIa
technickému a vědeckému pokroku.

Or. en

Odůvodnění

Seznam bezobratlých živočichů včetně samostatně se živících larválních forem by měl být 
aktualizován podle technického a vědeckého pokroku.

Viz také odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 15 odst. 1.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Článek 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato ustanovení nejsou potřebná, jelikož převážná většina veřejnosti podporuje názor, že 
lidoopi by se při postupech používat neměli.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Článek 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do [10 let po datu vstupu v platnost]
provede Komise přezkum této směrnice, 
přičemž zohlední pokrok v rozvoji 

Do....* a následně každých 5 let provede 
Komise, po dohodě se zúčastněnými 
stranami, přezkum této směrnice a navrhne 
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alternativních metod, při nichž nejsou 
používána zvířata, zejména subhumánní 
primáti, a případně navrhne změny.

změny, včetně změn týkajících se druhů, 
které by mohly být použity v postupech,
a typů projektů, které by mohly být 
povoleny. Za tímto účelem se Komise řídí 
následujícími principy: 
a) tato směrnice by měla odrážet vývoj 
veřejného mínění, pokud jde o to, kdy je 
použití zvířat v postupech oprávněno, a na 
péči, na kterou mají právo, stejně tak by 
měla odrážet vědecký rozvoj;
b) přednost by měla být dána snížení 
počtu a odstranění postupů, které 
způsobují maximální povolený stupeň 
bolesti, utrpení, strachu nebo trvalých 
poškození a které nejsou určené pro 
zmírnění klinických stavů, které ohrožují 
lidský život nebo člověka invalidizují.
Konečným cílem, přijatým všemi 
zainteresovanými stranami, by mělo být 
úplné upuštění od postupů používajících 
živá zvířata.
___________

* Pět let ode dne vstupu této směrnice
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Postup přezkumu této směrnice by měl být dostatečně pružný, aby vzal v úvahu budoucí 
změny veřejného zájmu, porozumění citlivosti zvláštních druhů co se týká utrpení a stupně 
vývoje náhradních metod a vědy v obecnější rovině. Pravidelná revize všech základních prvků 
této směrnice je nezbytná pro zajištění toho, aby právní předpisy odrážely minimální 
současné normy pro dobré životní podmínky zvířat, vývoj vědeckých znalostí stejně jako názor 
veřejnosti a osvědčené postupy.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou pro provádění této vypouští se
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směrnice určit jiné subjekty než veřejné 
orgány. Takto určené subjekty jsou pro 
účely této směrnice považovány za 
příslušné orgány. 

Or. en

Odůvodnění

Provádění revidované směrnice by mělo být svěřeno veřejnému orgánu tak, aby byl zcela 
používán princip transparentnosti vzhledem k občanům.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Článek 55 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 55a
Uvedení na trh výrobků, které nejsou 
vyvinuty v souladu s touto směrnicí

1. Jsou zakázány dovoz a uvedení na trh 
Společenství monoklonálních protilátek 
vyrobených ascitickou metodou, pokud 
alternativní metody, při nichž nejsou 
používána zvířata, postačují.

2. Komise, která jedná v souladu
s postupem uvedeným v článku 51, 
prozkoumá nejméně jednou ročně, zda 
dovoz a zavedení na trh Společenství 
jiných výrobků by mělo být také zakázáno
z toho důvodu, že by tyto výrobky mohly 
být vyrobeny použitím způsobů, při nichž 
nejsou používána zvířata nebo které byly 
vyrobeny v podmínkách, které se značně 
odchylují od znění této směrnice.

Or. en
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Odůvodnění

In response to a Written European Parliamentary question (Written question by Jens Holm 
(GUE/NGL) to the Commission (27 October 2008) answered on the 15th of January 2009 by 
Commissioner Dimas on behalf of the European Commission), the European Commission has 
confirmed that the production of MAbs by the (extremely painful) mouse ascites method is no 
longer scientifically necessary, except in rare cases. It is therefore unacceptable that MAbs 
unnecessarily thus produced should be imported into the EU. A ban on their import would be 
WTO-complaint (Article XX(a) of GATT (public morals)) because, as the Proposal clearly 
recognises, there is a moral imperative to use non-animal alternatives wherever possible and 
it makes no sense if that principle can be circumvented by imports into the EU. The EU 
should also consider on a regular basis whether the import of other specific products 
developed in ways which would not be permitted under the revised Directive should be 
prohibited. This would not extend to all products but be decided on a case-by-case basis.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Příloha III

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Příloha VII a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha VIIa
Přechodný všeobecný popis stupňů 

závažnosti (článek 15 směrnice) 
Žádný stres: stupeň závažnosti 0
Zákroky a manipulace se zvířaty pro 
pokusné účely, na jejichž základě zvířata 
nepociťují bolest, utrpení, nejsou 
poraněna a nepociťují extrémní úzkost
a jejich stav není výrazně zhoršen. 
Příklady ve veterinární praxi: odebrání 
vzorků krve pro diagnostické účely; 
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podání látky podkožními injekcemi.
Nepatrný až mírný stres: stupeň 
závažnosti 1
Zákroky a manipulace se zvířaty pro 
pokusné účely, na jejichž základě zvířata 
krátce pociťují nepatrný až mírný stres 
(bolest nebo poranění).
Příklady ve veterinární praxi: injekční 
podání látky, které způsobí omezení; 
kastrace zvířat samců v anestézii.
Umírněný stres: stupeň závažnosti 2
Zákroky a manipulace se zvířaty pro 
pokusné účely, na jejichž základě zvířata 
pociťují krátce umírněný stres nebo 
mírný stres po střední až dlouhou dobu 
(bolest, utrpení nebo poranění, extrémní 
úzkost nebo významné zhoršení jejich 
stavu).
Příklady ve veterinární praxi: chirurgický 
zákrok pro léčení jednoduché zlomeniny 
nohy; kastrace zvířat - samic.
Závažný stres: stupeň závažnosti 3
Zákroky a manipulace se zvířaty pro 
pokusné účely, na jejichž základě zvířata 
pociťují závažný až velmi závažný stres 
nebo umírněný stres po střední až 
dlouhou dobu (značná bolest, dlouhé 
utrpení nebo závažné poranění, extrémní
a úporná úzkost nebo značné a trvající 
zhoršení jejich stavu). 
Příklady ve veterinární praxi: 
předvídatelné smrtelné infekční
a rakovinové choroby bez předčasné 
eutanázie.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 15 odst. 1.
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