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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zmiana dyrektywy 86/609/EWG stała się niezwykle pilna nie tylko z uwagi na nową wiedzę w 
zakresie aspektów etologicznych trzymania zwierząt laboratoryjnych, lecz również ze względu 
na nowe sposoby wykorzystywania zwierząt, szczególnie w dziedzinie inżynierii genetycznej, 
mimo że dyrektywa ta była wówczas historycznym osiągnięciem i od tego czasu osiągnięto 
wyraźny postęp, zwłaszcza w zakresie wprowadzania zasady „3R” (z ang. replacement – zast
ąpienia, reduction – ograniczenia i refinement – udoskonalenia wykorzystania zwierząt w do
świadczeniach). 

W imieniu komisji ENVI z ogromnym zadowoleniem przyjmuję wniosek Komisji dotyczący 
zmiany przedmiotowej dyrektywy. Zawiera on wartościowe środki, które poprawią dobrostan 
zwierząt, pozwalając jednocześnie na wprowadzenie bardziej rygorystycznych uregulowań
zgodnych z międzynarodowo uznanymi zasadami humanitarnych technik doświadczalnych 
i poprawności naukowej. Wniosek odnosi się do wielu obaw związanych z ochroną zwierząt 
wykorzystywanych do celów doświadczalnych i naukowych. Jednak niektóre punkty wniosku 
Komisji wymagają udoskonalenia.

Z punktu widzenia dobrostanu zwierząt z zadowoleniem przyjmuję rozszerzenie zakresu 
dyrektywy w celu objęcia nią zdolnych do odczuwania płodów zwierząt i gatunków bezkr
ęgowców oraz podstawowych badań biologicznych. Odnoszę się również przychylnie do 
wprowadzenia humanitarnych metod uśmiercania w kontekście przedmiotowej dyrektywy.

Należy stopniowo zrezygnować z wykorzystywania hominidów z rzędu naczelnych 
i wprowadzić natychmiastowych zakaz wykorzystywania małp człekokształtnych oraz 
schwytanych na wolności ssaków. Rezygnacja z wykorzystywania ssaków kategorii F1, to jest 
będących potomstwem ssaków urodzonych na wolności, jest niezwykle ważna zarówno 
z punktu widzenia etyki i dobrostanu zwierząt, jak i zachowania gatunków. Ten środek 
zmniejszyłby negatywne skutki dla żyjących dziko populacji i zapobiegłby okrucieństwu wiąż
ącemu się z handlem schwytanymi na wolności ssakami. 

W przeciwieństwie do wniosku Komisji uważamy, że wyjątki od reguły zostawiłyby uchyloną
furtkę dla doświadczeń laboratoryjnych przeprowadzanych na tych poważnie zagrożonych 
gatunkach. W związku z tym należy skreślić tak zwaną „klauzulę ochronną” odnoszącą się do 
małp człekokształtnych (art. 50). Byłoby to zgodne ze zobowiązaniami wyrażonymi pierwotnie 
w dyrektywie 86/609 ponad 20 lat temu. Całkowite lub częściowe zakazy wykorzystywania do 
doświadczeń małp człekokształtnych i schwytanych na wolności ssaków obowiązują już w 
kilku państwach członkowskich, a wykorzystywanie tych zwierząt nie jest już praktykowane 
na terytorium UE. W związku z tym możliwa jest szybka harmonizacja przepisów w całej 
Europie.

Obowiązkowe stosowanie racjonalnie i praktycznie dostępnych metod „3R”, o których mowa 
w art. 13, jest znaczącym krokiem naprzód w porównaniu z mniej rygorystycznymi przepisami 
dyrektywy 86/609. Istotne jest również określenie obowiązującej w całej UE górnej granicy 
dopuszczalnego bólu i cierpienia (art. 15). Nie należy zezwalać na procedury powodujące 
poważne cierpienia zwierząt. 

Należy jednak wyrazić zaniepokojenie z powodu braku kryteriów klasyfikacji procedur, 
ponieważ wiele środków przedstawionych we wniosku zależy od klasyfikacji dotkliwości. 
Proponujemy ewentualne rozwiązanie tej kwestii poprzez dołączenie dodatkowego załącznika 
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zawierającego tymczasowe definicje stopni dotkliwości. 

W odniesieniu do metod stosowanych w procedurach należy udoskonalić badania 
toksykologiczne wymagające uśmiercenia jako punktu końcowego (osiągnięto pewien postęp 
w tej dziedzinie) w celu zapobieżenia cierpieniu zwierząt na etapie, na którym śmierć jest nie 
do uniknięcia. Rejestrowanie, zgłaszanie i analizowanie poziomów cierpienia spowodowanego 
procedurami powinno być obowiązkowe w celu informowania o przeglądzie etycznym i 
procedurze wydawania zezwoleń. 

Zasady przeglądu etycznego i wydawania zezwoleń (rozdział IV) należą do centralnych 
zagadnień poruszonych w dyrektywie. Przeglądy etyczne, które przeprowadza się już w 21 pa
ństwach członkowskich, powinny być integralną częścią procedury wydawania pozwoleń, służ
ącą analizie relacji między wykorzystywaniem zwierząt do badań naukowych a względami 
etycznymi. Ważną częścią tego procesu jest ocena szkód i korzyści, zapewnienie równowagi w 
zakresie wykorzystywania zwierząt w związku z oczekiwanymi korzyściami dla zdrowia 
ludzkiego, badań medycznych lub potrzeb regulacyjnych. Ponadto ocena retrospektywna b
ędzie wspierać poprawność naukową, dobrostan zwierząt i zasadę „3R”. 

Z zadowoleniem przyjmuję wprowadzenie kontroli krajowych (art. 33), co zakłada 
przynajmniej jedną niezapowiedzianą kontrolę w roku. Uważam również, że należy utworzyć
inspektorat UE, który przeprowadzałby takie niezapowiedziane kontrole ośrodków w celu 
zagwarantowania, że klasyfikacja dotkliwości jest stosowana w państwach członkowskich 
w jednolity i prawidłowy sposób. Należy publikować sprawozdania i wnioski z inspekcji UE 
i krajowych (szczególnie w zakresie naruszeń przepisów przedmiotowej dyrektywy). 

Z zadowoleniem należy też przyjąć zaproponowaną w art. 40 poprawę przejrzystości, biorąc 
pod uwagę konieczność ochrony informacji poufnych, a także obowiązek Komisji i państw cz
łonkowskich dotyczący przyczyniania się do rozwoju metod będących alternatywą dla badań
na zwierzętach (art. 45). To samo odnosi się do tworzenia krajowych laboratoriów, które 
pomagałyby w walidacji alternatywnych metod.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a

Cele
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Celem niniejszej dyrektywy jest realizacja 
zamiaru pełnego zastąpienia doświadczeń
z wykorzystaniem żywych zwierząt do 
celów naukowych na jak najwcze
śniejszym etapie poprzez uproszczenie i 
wspieranie rozwoju alternatywnych metod 
i zagwarantowanie właściwego uwzgl
ędnienia zmieniającej się opinii 
publicznej w kwestii dopuszczalności 
wykorzystywania zwierząt w 
prawodawstwie oraz jednoczesnego 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
zwierząt wykorzystywanych do doświadcze
ń między innymi za pośrednictwem nast
ępujących środków:

(a) regularnych przeglądów środków 
ochrony zwierząt oraz okoliczności, w 
jakich można je wykorzystywać do celów 
naukowych;

(b) wysokiego poziomu przejrzystości w 
odniesieniu do wykorzystywania zwierząt i 
przedstawiania opinii publicznej 
sprawozdań w sprawie wdrażania środków 
ochrony zwierząt i postępu w zakresie zast
ępowania metod z wykorzystaniem zwierz
ąt.

Or. en

Uzasadnienie

Tylko dzięki zastosowaniu precyzyjnych definicji można osiągnąć znaczące zmniejszenie 
liczby wykorzystywanych zwierząt i stopnia ich cierpienia w UE.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(1) „procedura” oznacza jakiekolwiek 
wykorzystanie zwierzęcia do celów do
świadczalnych lub innych naukowych, o 
znanym lub nieznanym wyniku, które może 
u niego spowodować ból, cierpienie, 
niepokój lub trwałe uszkodzenie, łącznie z 
wszelkimi czynnościami mającymi na celu 
lub powodującymi urodzenie się zwierzęcia 
w takiej sytuacji lub stworzenie nowej, 
zmodyfikowanej genetycznie linii zwierząt;

(1) „procedura” oznacza jakiekolwiek 
wykorzystanie zwierzęcia do celów do
świadczalnych lub innych naukowych, o 
znanym lub nieznanym wyniku, które może 
u niego spowodować ból, cierpienie, 
niepokój lub trwałe uszkodzenie, łącznie ze 
śmiercią, i z wszelkimi czynnościami maj
ącymi na celu lub powodującymi urodzenie 
się zwierzęcia w takiej sytuacji lub 
stworzenie nowej, zmodyfikowanej 
genetycznie linii zwierząt;

Or. en

Uzasadnienie

Celem zmiany wprowadzonej do definicji „procedury” jest wyjaśnienie, że śmierć jest trwa
łym uszkodzeniem, co wydawałoby się oczywiste dla opinii publicznej (jednak sąd 
w Zjednoczonym Królestwie zdecydował inaczej).

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „projekt” oznacza program prac maj
ących określony ccl naukowy i obejmujący 
jedną procedurę lub większą ich liczbę;

(2) „projekt” oznacza program prac maj
ących określony cel naukowy i obejmujący 
jedną procedurę lub większą ich liczbę, 
który można poddać jednej ocenie 
etycznej;

Or. en

Uzasadnienie

Celem zmiany wprowadzonej do definicji „projektu” jest wyjaśnienie, że zakres projektów nie 
powinien uniemożliwiać oceny etycznej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 6a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) „informacja poufna” oznacza 
informację, której nieuzgodnione 
ujawnienie mogłoby przynieść szkodę
uzasadnionym interesom handlowym lub 
badawczym jej właściciela lub strony 
trzeciej. 

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest wprowadzenie nowej definicji „informacji poufnej”, ponieważ ta istotna 
kwestia pojawia się w wielu miejscach we wniosku.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) badania podstawowe w celu uzyskania 
postępu wiedzy w dziedzinach nauk 
biologicznych lub behawioralnych;

(1) badania podstawowe w celu uzyskania 
postępu wiedzy w dziedzinach nauk 
biologicznych lub behawioralnych, jeżeli 
istnieją realne szanse, że zdobyta wiedza b
ędzie użyteczna dla jednego z celów okre
ślonych w punkcie 2;

Or. en

Uzasadnienie

W celu skutecznego udoskonalenia i ograniczenia wykorzystania zwierząt w eksperymentach 
należy jasno określić i uściślić cele doświadczeń. Ważne jest, by zwierzęta były 
wykorzystywane tylko do badań podstawowych, w których przypadku można się spodziewać
osiągnięcia istotnych korzyści. Zaspokajanie ciekawości badawczej nie powinno być
wystarczającym argumentem.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 w 
procedurach nie wykorzystuje się małp cz
łekokształtnych, z zastrzeżeniem klauzuli 
ochronnej z art. 50.

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 w 
procedurach nie wykorzystuje się małp cz
łekokształtnych.

Or. en

Uzasadnienie

Zakaz wykorzystywania małp człekokształtnych powinien być całkowity w związku 
z rozpowszechnioną opinią, że wykorzystywanie tych niezwykle wrażliwych zwierząt jest 
moralnie nieuzasadnione.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy mogą ustanowić odst
ępstwa od ust. 1 na podstawie uzasadnienia 
naukowego potwierdzającego, że celu 
procedury nie można uzyskać
z wykorzystaniem zwierzęcia hodowanego 
w celu wykorzystania w procedurach.

2. Z zastrzeżeniem art. 10, właściwe
organy mogą ustanowić odstępstwa od ust. 
1 na podstawie istotnego uzasadnienia 
naukowego i społecznego potwierdzaj
ącego, że celu procedury nie można uzyska
ć z wykorzystaniem zwierzęcia 
hodowanego w celu wykorzystania w 
procedurach.

Or. en

Uzasadnienie

Schwytane na wolności zwierzęta cierpią w znacznie większym stopniu niż zwierzęta hodowane 
do celów doświadczalnych. Ich wykorzystanie powinno być więc brane pod uwagę tylko w wyj
ątkowych przypadkach.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Jednak od dat określonych w załączniku 
III państwa członkowskie dopilnowują, 
aby zwierzęta z rzędu ssaków naczelnych 
wymienione w tym załączniku były 
wykorzystywane w procedurach wyłącznie 
wówczas, gdy stanowią potomstwo zwierz
ąt z rzędu ssaków naczelnych hodowanych 
w niewoli.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zezwolenie na wykorzystywanie przez długi czas niehodowanych w niewoli naczelnych, które 
wydaje się być zamiarem Komisji, nie ma uzasadnienia.  Wszystkie bez wyjątku gatunki 
wymienione w załączniku II powinny należeć do zwierząt hodowanych do celów do
świadczalnych.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy mogą ustanawiać odst
ępstwa od ust. 1 na podstawie 
uzasadnienia naukowego.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 10 ust. 1.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(b) znieczulenie nie daje się pogodzić z 
celem procedury, chyba że procedura 
obejmuje poważne urazy, które mogą
spowodować silny ból.

(b) znieczulenie nie daje się pogodzić z 
celem procedury, pod warunkiem że 
procedura nie spowoduje nic poza 
łagodnym bólem lub niepokojem.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadniczym celem tej zmienionej dyrektywy jest ochrona zwierząt oraz zmniejszenie cierpień, 
których mogą doświadczać w trakcie procedury. Nie należy powodować bólu, cierpienia i 
niepokoju lub przynajmniej zminimalizować je na każdym etapie, nawet jeżeli procedura jest 
przeprowadzana bez znieczulenia lub środków przeciwbólowych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zwierzęta nie otrzymywały żadnego leku, 
który uniemożliwiłby im lub utrudnił
okazywanie bólu bez właściwego poziomu 
znieczulenia lub farmakologicznego 
zniesienia bólu.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zwierzęta nie otrzymywały żadnego leku, 
który uniemożliwiłby im lub utrudnił
okazywanie bólu.

W takich przypadkach konieczne jest 
przedstawienie uzasadnienia naukowego z 
załączonymi szczegółowymi danymi dotycz
ącymi schematu stosowania środków 
znieczulających lub przeciwbólowych.

Or. en

Uzasadnienie

Nie do zaakceptowania jest, by zwierzęciu podawać lek, który uniemożliwi mu okazywanie 
bólu.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zwierzę, które może cierpieć z powodu 
znacznego bólu po ustaniu działania 
znieczulenia, otrzymuje przed zabiegiem i 
po zabiegu środki przeciwbólowe lub 
stosuje się inne, właściwe metody 
zmniejszania bólu, o ile są one zgodne z 
celem procedury. W przypadkach gdy 
zastosowanie środków przeciwbólowych
nie jest możliwe, zwierzę należy 
natychmiast uśmiercić metodą humanitarną.

5. Zwierzę, które może cierpieć z powodu 
bólu po ustaniu działania znieczulenia, 
otrzymuje przed zabiegiem i po zabiegu 
środki przeciwbólowe lub stosuje się inne, 
właściwe metody zmniejszania bólu, o ile są
one zgodne z celem procedury. W 
przypadkach gdy zastosowanie metody u
śmierzania bólu nie jest możliwe, zwierzę
należy natychmiast uśmiercić metodą
humanitarną. W żadnym przypadku nie 
należy pozwolić, by zwierzę doświadczało 
większych cierpień niż łagodny ból po 
znieczuleniu.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 14 ust. 2 lit. b).

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby wszystkie procedury były 
klasyfikowane jako „łagodne”, 
„umiarkowane”, „dotkliwe” lub „wiążące 
się z trwałą utratą przytomności” na 
podstawie czasu trwania i nasilenia 
potencjalnego bólu, cierpienia, niepokoju 
lub trwałego uszkodzenia, częstości 
interwencji, deprywacji potrzeb 
etologicznych i stosowania znieczulenia 
lub farmakologicznego zniesienia bólu 
lub obu tych metod.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Należy zharmonizować definicje „dotkliwości” w całej Unii Europejskiej, ponadto do czasu 
przyjęcia przez Komisję ostatecznych definicji konieczne są definicje tymczasowe.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do ... * Komisja przedkłada wniosek w 
sprawie definicji dotkliwości, zawierający 
co najmniej definicje wyrazów „łagodny”, 
„umiarkowany” i „dotkliwy”. Do tego 
czasu zastosowanie mają przejściowe 
definicje wyjaśniające określone w zał
ączniku VIIa jako wytyczne dla państw cz
łonkowskich.

* 18 miesiące od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 15 ust. 1.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – punkt 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(1a) bez uszczerbku dla uniwersalnego 
charakteru punktu 1, każdy ośrodek 
hodowlany, zaopatrzeniowy i badawczy 
gwarantuje stałą obecność na miejscu co 
najmniej jednej (lub większej liczby, jeżeli 
to konieczne) przeszkolonej osoby, która 
dba o dobrostan zwierząt i w razie 
potrzeby uśmierca je lub wzywa 
weterynarza.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ulega wątpliwości, że zwierzęta poddawane zabiegom chirurgicznym mogą wymagać
opieki (weterynaryjnej lub innej) o każdej porze dnia lub nocy. Nie można przewidzieć, kiedy 
zajdzie potrzeba udzielenia pomocy, lub ograniczyć opiekę do normalnych godzin pracy. 
Wytyczne dotyczące wykonywania zawodu weterynarza wymagają, by lekarze weterynarii byli 
gotowi nieść pomoc w nagłych przypadkach wszystkim pacjentom przez 24 godziny na dobę. 
W kontekście laboratoryjnym, podobnie jak w innych dziedzinach, wymaga to w praktyce 
obecności osoby, która mogłaby wezwać weterynarza.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład stałego organu ds. przeglądu 
etycznego wchodzi wyznaczony 
weterynarz, osoba(-y) odpowiedzialna(-e) 
za dobrostan i opiekę nad zwierzętami w o
środku oraz, w przypadku ośrodka 
badawczego, pracownik naukowy.

2. W skład stałego organu ds. przeglądu 
etycznego wchodzi co najmniej
wyznaczony weterynarz, osoba(-y) 
odpowiedzialna(-e) za dobrostan i opiekę
nad zwierzętami w ośrodku oraz, 
w przypadku ośrodka badawczego, 
pracownik naukowy, osoby z do
świadczeniem w dziedzinie zastępowania, 
ograniczania i doskonalenia (zasada 
„3R”) oraz niezależny laik z do
świadczeniem w zakresie dobrostanu 
zwierząt.

Or. en

Uzasadnienie
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W celu zagwarantowania obiektywności decyzji podejmowanych przez organ ds. przeglądu 
etycznego jego członkowie powinni reprezentować interesy zwierząt i badań. Użytecznym 
modelem są komitety etyczne ds. badań na ludziach.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dokumenty z wszelkimi poradami 
przekazanymi ośrodkowi przez stały organ 
ds. przeglądu etycznego i decyzjami podj
ętymi w związku z takimi poradami były 
zachowywane.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dokumenty z wszelkimi poradami 
przekazanymi ośrodkowi przez stały organ 
ds. przeglądu etycznego i decyzjami podj
ętymi w związku z takimi poradami były 
zachowywane i publikowane, z zastrze
żeniem ochrony informacji poufnych i 
anonimowości.

Or. en

Uzasadnienie

Z wyjątkiem informacji poufnych sprawozdanie z oceny etycznej powinno zostać
upublicznione w celu umożliwienia obywatelom europejskim uzyskania pełnego i niezak
łóconego obrazu rzeczywistości doświadczeń z wykorzystaniem zwierząt.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde zwierzę z rzędu ssaków 
naczelnych ma indywidualne akta historii, 
które towarzyszą mu w trakcie całego 
życia.

2. Każde zwierzę z rzędu ssaków 
naczelnych, kot i pies ma indywidualne akta 
historii, które towarzyszą mu w trakcie ca
łego życia.

Or. en

Uzasadnienie
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Choć wydaje się, że Komisja Europejska zdaje sobie sprawę ze znaczenia gromadzenia 
informacji dotyczących ssaków naczelnych, kotów i psów (i dlatego uznaje kontrowersyjność
wykorzystywania tych właśnie gatunków), nie jest jasne, dlaczego obowiązek przechowywania 
indywidualnych aktów historii odnosi się wyłącznie do ssaków naczelnych. Ma to z pewnością
kluczowe znaczenie dla celów badawczych, abstrahując od rozważań na temat dobrostanu. 
Należy uwzględnić w tym zapisie przynajmniej koty i psy (zakładając, że kontynuowanie takich 
procedur jest nadal dopuszczalne).

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dokumentacja wszystkich kontroli jest 
przechowywana przez co najmniej pięć lat.

4. Dokumentacja wszystkich kontroli jest 
przechowywana przez co najmniej pięć lat, 
a streszczenia dokumentacji kontroli, w 
tym szczegółowa dokumentacja dotycząca 
wszelkich przypadków niewywiązania się z 
wymogów niniejszej dyrektywy, jest 
upubliczniona na stronie internetowej 
Komisji w anonimowej formie i bez 
informacji poufnych.

Or. en

Uzasadnienie

W zmienionej dyrektywie należy uwzględnić zasady przejrzystości i odpowiedzialności. W zwi
ązku z tym publikacja informacji dotyczących naruszeń ma zasadnicze znaczenie dla 
poinformowania opinii publicznej o faktach dotyczących wykorzystywania zwierząt do do
świadczeń. 

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1. Komisja może przeprowadzać kontrole 
infrastruktury i działania kontroli krajowych 
w państwach członkowskich.

1. Komisja mianuje kontrolerów UE, 
którzy przeprowadzają kontrole 
infrastruktury i działania kontroli krajowych 
w państwach członkowskich oraz 
gwarantują, że klasyfikacje dotkliwości są
stosowane prawidłowo i jednolicie na ca
łym terytorium UE.

Or. en

Uzasadnienie

Stworzenie inspektoratu UE przygotowującego sprawozdania dla obywateli Unii i gromadz
ącego sprawdzone metody postępowania stosowane na terytorium UE zagwarantowałoby 
jednolite stosowanie minimalnych norm w zakresie dobrostanu zwierząt w państwach cz
łonkowskich UE.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie, na terytorium 
którego jest przeprowadzana kontrola, 
udziela wszelkiej niezbędnej pomocy 
ekspertom Komisji przy wykonywaniu 
przez nich ich obowiązków. Komisja 
informuje właściwy organ 
zainteresowanego państwa członkowskiego 
o wynikach kontroli.

2. Państwo członkowskie, na terytorium 
którego jest przeprowadzana kontrola, 
udziela wszelkiej niezbędnej pomocy 
kontrolerom UE przy wykonywaniu przez 
nich ich obowiązków. Komisja informuje w
łaściwy organ zainteresowanego państwa 
członkowskiego o wynikach kontroli oraz 
przedstawia obywatelom i 
zainteresowanym stronom sprawozdanie 
dotyczące kontroli przeprowadzonych 
przez kontrolerów UE.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 34 ust. 1.

Poprawka 22
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ zainteresowanego pa
ństwa członkowskiego podejmuje środki w 
celu uwzględnienia wyników kontroli.

3. Właściwy organ zainteresowanego pa
ństwa członkowskiego przyjmuje środki w 
odpowiedzi na zalecenia kontrolerów UE.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) sprawozdanie z oceny etycznej 
przeprowadzonej przez ośrodek;

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera (a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) projekt jest uzasadniony naukowo lub 
wymagany przez prawo;

(a) istnieje wystarczające uzasadnienie 
naukowe projektu;

Or. en

Uzasadnienie

Właściwy organ powinien zagwarantować, że wszystkie projekty będą naukowo uzasadnione.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 37 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) cele projektu uzasadniają
wykorzystanie zwierząt;

(b) cele projektu i ewentualny ból, 
cierpienie, niepokój lub trwałe 
uszkodzenia, na które narażone będą
zwierzęta, uzasadniają ich wykorzystanie;

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – ustęp 2 – litera (ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) jeżeli substancja, składnik lub 
produkt został poddany ocenie pod wzgl
ędem bezpieczeństwa lub skuteczności, 
jego rzeczywiste lub potencjalne 
zastosowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie projekty należy oceniać retrospektywnie i w niedyskryminujący sposób. Skuteczne 
zasady oceny powinny logicznie ewoluować zgodnie z poznaniem faktów dotyczących 
cierpienia zwierząt i rzeczywistych korzyści płynących z badań. Ocena retrospektywna jest 
istotna zarówno dla badań, jak i dla dobrostanu zwierząt.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wszystkie projekty powinny podlegać
przeglądom w całym okresie ich realizacji 
i ocenie retrospektywnej po ich zako
ńczeniu.

Adlib Express Watermark



PA\767040PL.doc 19/32 PE420.060v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 37 ust. 2 lit. ea).

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) szkody wyrządzone zwierzętom, łącznie 
z liczbami i gatunkami wykorzystanych 
zwierząt oraz dotkliwością procedur;

(b) szkody wyrządzone zwierzętom, łącznie 
z liczbami i gatunkami wykorzystanych 
zwierząt oraz charakterem, poziomem i 
czasem trwania szkód doświadczanych 
przez zwierzęta;

Or. en

Uzasadnienie

Skuteczne zasady oceny powinny logicznie ewoluować zgodnie z poznaniem faktów dotycz
ących cierpienia zwierząt.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nie naruszając przepisów ust. 3, 
wszystkie projekty, w których stosowane są
wyłącznie procedury zaklasyfikowane jako 
„łagodne” są zwolnione z wymogu 
poddania ocenie retrospektywnej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie
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Wszystkie projekty należy oceniać retrospektywnie i w niedyskryminujący sposób.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) wyniki oceny etycznej.

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na podstawie wyników oceny etycznej o
środek badawczy w nietechnicznym 
streszczeniu projektu określa, czy projekt 
ma zostać poddany ocenie 
retrospektywnej, a jeśli tak, to w jakim 
terminie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Informacje, które nie są poufne i osobiste, należy upubliczniać w celu zagwarantowania, że 
zostaną usunięte wszystkie przeszkody uniemożliwiające kontrolę publiczną i osiągnięty wła
ściwy poziom odpowiedzialności. Jest to istotne zarówno dla zdrowia ludzi, jak i dla 
dobrostanu zwierząt. Upublicznianie obejmuje związane z projektami naruszenia i dane, które 
nie są poufne, zarówno negatywne, jak i pozytywne (te ostatnie są szczególnie ważne dla 
zdrowia ludzi). Należy publikować wszystkie streszczenia nietechniczne.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podają do 
publicznej wiadomości nietechniczne 
streszczenia dopuszczonych projektów, jak 
również wszelkie ich aktualizacje.

4. Państwa członkowskie podają do 
publicznej wiadomości w łatwo dostępnej 
formie nietechniczne streszczenia 
dopuszczonych projektów, jak również
wszelkie ich aktualizacje, łącznie z 
wszelkimi innymi informacjami, które nie 
są poufne lub których ujawnienie mog
łoby umożliwić identyfikację osoby lub o
środka hodowlanego, zaopatrzeniowego 
lub badawczego, którego udział w 
badaniach z wykorzystaniem zwierząt nie 
należał do sfery publicznej. Inne 
informacje obejmują zarówno negatywne, 
jak i pozytywne dane dotyczące projektu.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 40 ust. 2.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Z zastrzeżeniem ochrony informacji 
poufnych i osobowych, państwa cz
łonkowskie podają do publicznej wiadomo
ści informacje, które nie są osobowe, 
dotyczące naruszeń przepisów niniejszej 
dyrektywy, prawa krajowego i procedury 
wydawania pozwoleń.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 40 ust. 2.

Poprawka 34

Adlib Express Watermark



PE420.060v01-00 22/32 PA\767040PL.doc

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie akceptuje 
dane wymagane przez prawo i uzyskiwane 
w wyniku stosowania procedur 
uznawanych przez prawodawstwo 
wspólnotowe pochodzące z innego pa
ństwa członkowskiego, chyba że konieczne 
jest przeprowadzenie dalszych procedur 
dotyczących tych danych w celu ochrony 
zdrowia publicznego, bezpieczeństwa lub 
środowiska.

1. Każde państwo członkowskie akceptuje 
dane pochodzące z innego państwa cz
łonkowskiego, uzyskiwane w wyniku 
stosowania procedur uznawanych lub 
przeprowadzanych zgodnie z
prawodawstwem wspólnotowym.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Poza obszarem badań wymaganych 
przez prawo, z zastrzeżeniem ochrony 
informacji poufnych, państwa cz
łonkowskie zapewniają wzajemne udost
ępnianie danych uzyskiwanych w wyniku 
stosowania procedur.

skreślony

Or. en

Adlib Express Watermark



PA\767040PL.doc 23/32 PE420.060v01-00

PL

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 44 ust. 1.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przed wystąpieniem z wnioskiem o 
wydanie pozwolenia na projekt osoba, 
która zamierza przeprowadzić procedurę, 
podejmuje wszelkie racjonalne kroki w 
celu upewnienia się, czy dane istotne z 
punktu widzenia proponowanego projektu 
już istnieją, a jeżeli tak, to uzyskuje do 
nich dostęp, w tym pokrywając ich koszty. 
Państwa członkowskie w podobny sposób 
weryfikują istnienie takich danych przed 
wydaniem pozwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 44 ust. 1.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W przypadku gdy istotne dane są
racjonalnie dostępne, państwa cz
łonkowskie wydają pozwolenie na 
realizację projektu tylko, jeżeli jest to 
konieczne w celu ochrony zdrowia 
publicznego, bezpieczeństwa lub 
środowiska naturalnego.

Or. en
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Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 44 ust. 1.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja i państwa członkowskie 
przyczyniają się do rozwoju i walidacji 
metod alternatywnych, które mogą
zapewnić ten sam lub wyższy poziom
informacji, jak uzyskiwany w procedurach z 
wykorzystaniem zwierząt, które jednak nie 
obejmują wykorzystywania zwierząt, 
obejmują wykorzystanie mniejszej liczby 
zwierząt lub wiążą się z mniej bolesnymi 
procedurami, oraz podejmują takie dzia
łania, jakie uznają za właściwe w celu zach
ęcania do badań w tej dziedzinie.

Komisja i państwa członkowskie 
przyczyniają się finansowo i w inny sposób
do rozwoju i, w razie potrzeby, do 
naukowej walidacji metod alternatywnych, 
mających na celu zapewnienie 
porównywalnego poziomu informacji, jak 
ten uzyskiwany w procedurach z 
wykorzystaniem zwierząt, które jednak nie 
obejmują wykorzystywania zwierząt, 
obejmują wykorzystanie mniejszej liczby 
zwierząt lub wiążą się z mniej bolesnymi 
procedurami, oraz podejmują takie dzia
łania, jakie uznają za właściwe w celu zach
ęcania do badań w tej dziedzinie.

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do [w rok po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] każde państwo członkowskie 
wyznaczy krajowe laboratorium 
referencyjne odpowiedzialne za walidację
metod alternatywnych zastępujących, 
ograniczających i udoskonalających 
wykorzystywanie zwierząt.

1. Do [w rok po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] każde państwo członkowskie 
wyznaczy krajowe centrum doskonałości 
w dziedzinie metod alternatywnych, które 
obejmuje krajowe laboratorium 
referencyjne odpowiedzialne za walidację
metod stanowiących alternatywę dla bada
ń na zwierzętach wykorzystywanych do 
celów regulacyjnych.
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Or. en

Uzasadnienie

W ostatnich latach osiągnięto znaczący postęp w dziedzinie zastępowania, zmniejszania 
i doskonalenia wykorzystywania zwierząt w procedurach dzięki intensywnym badaniom, 
dzieleniu się sprawdzonymi metodami postępowania i dzięki badaniom walidacyjnym 
przeprowadzanym zgodnie z normami międzynarodowymi.   Należy nasilić starania w tej 
dziedzinie w celu wspierania dobrostanu zwierząt i zmniejszenia ich cierpień, a utworzenie 
krajowych centrów ds. metod alternatywnych powinno umożliwić koordynację i strategiczną
koncentrację działań.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć
na krajowe laboratoria referencyjne 
jedynie laboratoria akredytowane zgodnie 
z dyrektywą 2004/10/WE.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 46 ust. 1.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Krajowe laboratoria referencyjne spe
łniają następujące wymagania:

3. Krajowe centra doskonałości w 
dziedzinie metod alternatywnych spełniają
następujące wymagania:

Or. en
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Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 46 ust. 1.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Każde państwo członkowskie przekazuje 
nazwę i adres swojego laboratorium 
referencyjnego Komisji. Komisja podaje do 
publicznej wiadomości wykaz krajowych 
laboratoriów referencyjnych.

6. Każde państwo członkowskie przekazuje 
Komisji nazwę i adres swojego krajowego 
centrum doskonałości i laboratorium 
referencyjnego. Komisja podaje do 
publicznej wiadomości wykaz krajowych 
centrów doskonałości i laboratoriów 
referencyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 46 ust. 1.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Po skonsultowaniu się z krajowymi 
laboratoriami referencyjnymi Komisja 
ustanawia priorytety dla badań
walidacyjnych i przydziela laboratoriom 
zadania związane z wykonywaniem tych 
badań.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 46 ust. 1.
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może dostosowywać załączniki II 
do VII do postępu technicznego 
i naukowego.

Komisja może dostosowywać załączniki I 
do VIIa do postępu technicznego 
i naukowego.

Or. en

Uzasadnienie

Wykaz zwierząt bezkręgowych, w tym niezależnie odżywiających się form larwalnych, 
powinien również zostać poddany przeglądowi stosownie do postępu technicznego 
i naukowego. 

Zob. również uzasadnienie poprawki do art. 15 ust. 1.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy te nie są konieczne, ponieważ opinia publiczna podziela zdecydowanie pogląd, że nie 
należy wykorzystywać małp człekokształtnych w procedurach.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Komisja dokona przeglądu niniejszej 
dyrektywy do [10 lat po dacie wejścia w 
życie], biorąc pod uwagę postęp w 
opracowywaniu metod alternatywnych 
nieobejmujących wykorzystywania zwierz
ąt, a w szczególności zwierząt z rzędu 
ssaków naczelnych, i w stosownych 
przypadkach zaproponuje zmiany.

Do ... *, a następnie co 5 lat Komisja, w 
porozumieniu z zainteresowanymi 
stronami, dokona przeglądu niniejszej 
dyrektywy i zaproponuje do niej zmiany, w 
tym zmiany dotyczące gatunków, które mo
żna wykorzystywać w procedurach, i 
typów projektów, na które można uzyskać
pozwolenie. Komisja postępuje przy tym 
według następujących zasad: 

(a) niniejsza dyrektywa powinna 
odzwierciedlać zmiany opinii publicznej w 
kwestii tego, kiedy wykorzystywanie zwierz
ąt w procedurach jest uzasadnione, a tak
że opiekę, do jakiej zwierzęta mają prawo 
oraz postęp w nauce;

(b) priorytetowo należy potraktować
ograniczanie i eliminację procedur, które 
powodują największy dopuszczalny ból, 
cierpienie, niepokój lub trwałe 
uszkodzenie i których celem nie jest z
łagodzenie zagrażających życiu lub 
powodujących przewlekłą niepe
łnosprawność stanów klinicznych u ludzi.

Ostatecznym celem, akceptowanym przez 
wszystkie zainteresowane strony, jest 
eliminacja procedur z wykorzystaniem 
żywych zwierząt.
___________

* Pięć lat od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Proces przeglądu dyrektywy powinien być dostatecznie elastyczny, by uwzględnić przyszłe 
zmiany stopnia zaniepokojenia opinii publicznej, świadomości co do zdolności odczuwania 
cierpienia przez niektóre gatunki i stanu rozwoju metod alternatywnych i bardziej ogólnie 
nauki. Systematyczny przegląd wszystkich istotnych elementów dyrektywy jest niezbędne celem 
zagwarantowania, że prawodawstwo UE będzie odzwierciedlało aktualne minimalne normy 
w zakresie dobrostanu zwierząt, ewoluującą wiedzę naukową, opinię publiczną i sprawdzone 
metody postępowania.

Poprawka 47
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą wyznaczyć
do wykonania niniejszej dyrektywy organy 
inne niż organy władzy publicznej. 
Wyznaczone w ten sposób organy są uwa
żane za organy właściwe do celów 
niniejszej dyrektywy. 

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wdrożenia zmienionej dyrektywy powinien dokonać organ władzy publicznej, aby zapewnić pe
łne zastosowanie zasady przejrzystości wobec obywateli.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 55a

Wprowadzanie do obrotu produktów 
niezgodnych z niniejszą dyrektywą

1. Należy zakazać importu do Wspólnoty i 
wprowadzania na jej rynek 
monoklonalnych przeciwciał
wytworzonych metodą fuzji komórek, w 
których przypadku wystarczają
alternatywne metody bez wykorzystania 
zwierząt.
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2. Komisja, postępując zgodnie z procedur
ą, o której mowa w art. 51, przynajmniej 
raz w roku rozważa, czy należy też zakazać
importu do Wspólnoty i wprowadzania na 
jej rynek innych produktów jeżeli istnieje 
ryzyko, że wytworzono je przy 
zastosowaniu metod bez wykorzystania 
zwierząt lub w warunkach, odbiegających 
znacząco od tych wymaganych na mocy 
niniejszej dyrektywy. 

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. en

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIIa (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik VIIa

Przejściowy ogólny opis stopni dotkliwości 
(art. 15 dyrektyw) 

Brak stresu: stopień dotkliwości 0
Interwencje i zabiegi przeprowadzane na 
zwierzętach w celach doświadczalnych, w 
których wyniku zwierzęta nie doświadczaj
ą bólu, cierpienia, okaleczeń lub 
skrajnego niepokoju i nie następuje znacz
ące pogorszenie ich ogólnego stanu. Przyk
łady zabiegów weterynaryjnych: pobranie 
próbek krwi do celów diagnostycznych; 
podskórne wstrzyknięcie leku.

Łagodny stres: stopień dotkliwości 1
Interwencje i zabiegi przeprowadzane na 
zwierzętach w celach doświadczalnych, w 
których wyniku zwierzęta doświadczają
krótkiego epizodu łagodnego stresu (ból 
lub okaleczenie).
Przykłady zabiegów weterynaryjnych: 
wstrzyknięcie leku, wymagające skr
ępowania; kastracja samców w 
znieczuleniu.
Umiarkowany stres: stopień dotkliwości 2

Interwencje i zabiegi przeprowadzane na 
zwierzętach w celach doświadczalnych, w 
których wyniku zwierzęta doświadczają
krótkiego epizodu umiarkowanego stresu 
lub umiarkowanie długiego albo d
ługotrwałego łagodnego stresu (ból, 
cierpienie lub okaleczenie, skrajny 
niepokój lub znaczące pogorszenie 
ogólnego stanu).
Przykłady zabiegów weterynaryjnych: 
chirurgiczne leczenie pojedynczego z
łamania nogi; kastracja samic.

Dotkliwy stres: stopień dotkliwości 3
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Interwencje i zabiegi przeprowadzane na 
zwierzętach w celach doświadczalnych, w 
których wyniku zwierzęta doświadczają
dotkliwego lub bardzo dotkliwego stresu 
albo umiarkowanie długiego bądź d
ługotrwałego epizodu umiarkowanego 
stresu (dotkliwy ból, długotrwałe 
cierpienie lub dotkliwe okaleczenie, 
skrajny i utrzymujący się niepokój lub 
znaczące i trwałe pogorszenie ogólnego 
stanu). 

Przykłady zabiegów weterynaryjnych: 
prawdopodobnie śmiertelne choroby 
infekcyjne i nowotworowe bez wcze
śniejszego uśmiercenia.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 15 ust. 1.
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