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Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE) reprezentuje 18 organizací na ochranu
zvířat ze 16 evropských zemí a je podporována stovkami tisíc lidí. ECEAE hájí zájmy milionů zvířat
používaných každoročně pro pokusy a současně reprezentuje veřejné mínění.
Aby se dařilo lépe chránit zvířata a podporovat rozvoj moderní vědy, měli by kandidáti do
evropských voleb přesvědčit své voliče, že se v následujících 5 letech budou věnovat následujícím
záležitostem:

� cílená strategie na snížení používání zvířat pro pokusy

� zákaz používání primátů, psů a koček pro pokusy

� zákaz používání zvířat odchycených z přírody pro pokusy

� lepší financování vývoje a zavádění alternativních metod

� aplikace principu transparentnosti

SPECIFICKÉ CÍLE PRO NADCHÁZEJÍCÍ 5-LETÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ

V současné době je v Evropském parlamentu projednávána směrnice 86/609/EEC na ochranu
zvířat používaných pro pokusné účely. Návrhy k této směrnici týkající se nahrazování pokusů na
zvířatech odrážejí veřejné mínění a EU by měla přijmout strategii vedoucí k postupnému
ukončování pokusů na zvířatech. Měl by být značně podpořen rozvoj technik nevyužívajících
zvířata a používání již existujících alternativních metod by mělo být jasnou prioritou.
Záleží na Evropském parlamentu, jak progresivní tato směrnice bude, a do jaké míry bude zvířata
skutečně chránit.

� Nahrazování, redukce a zmírňování používání zvířat pro pokusy  

Právě probíhající novelizace směrnice 86/609/EEC je za celá desetiletí nejlepší příležitostí ke
snížení míry používání a utrpení pokusných zvířat. Centrálním principem nové podoby směrnice by
měla být ochrana zvířat a její součástí by pak měl být systém pro přísné posuzování používání zvířat
pro pokusy, který by zároveň urychloval vývoj nových vědeckých technik nevyužívajících zvířata.

Žádáme: skutečnou ochranu zvířat a progresivní strategii vedoucí k redukování pokusů na
zvířatech, vývoji pokusných a testovacích metod nevyužívajících zvířata a podpoře jejich zavádění
do praxe.

� Ukončení používání subhumánních primátů pro pokusy  

Každoročně je v EU použito přes 10 000 subhumánních primátů pro pokusné účely.
Experimentování na těchto vysoce citlivých tvorech je morálně neospravedlnitelné, vědecky
nespolehlivé a z veřejného hlediska značně nežádoucí. Je zapotřebí nových vědeckých a politických
přístupů, které učiní pokusy na primátech minulostí. Evropský parlament již zákaz pokusů na
subhumánních primátech v roce 2007 podpořil a je tak na příštím Parlamentu, aby toto učinil
skutečností.

Žádáme: okamžitý a úplný zákaz používání lidoopů a primátů odchycených v přírodě pro pokusy
a ukončení pokusů na všech subhumánních primátech do roku 2013, a to prostřednictvím současné
novelizace směrnice 86/609/EEC.



� Ukončení testování prostředků pro domácnost na zvířatech  

Valná většina evropských občanů odmítá uvěřit, že zvířata stále trpí kvůli testování prostředků pro
domácnost a jejich složek. Je zapotřebí se urychleně zasadit o ukončení tohoto zbytečného utrpení.
Testování kosmetiky na zvířatech již je na evropské úrovni zakázáno. Pro takovéto používání zvířat
neexistuje ospravedlnění, jelikož jde o užitkové zboží. Stejná logika by měla být aplikována i na
testování prostředků pro domácnost. 

Žádáme: zákaz testování prostředků pro domácnost a jejich jednotlivých složek na zvířatech.

� Ukončení používání psů a koček pro pokusy  

Více než 73% evropských občanů, kteří se zúčastnili veřejné konzultace realizované Evropskou
komisí v roce 2006, považovalo používání psů a koček pro pokusy za nepřijatelné. Ukončení
používání psů a koček k pokusným účelům je velmi důležité, a to nejen z hlediska morální
zodpovědnosti, ale i vzhledem k vědecké nespolehlivosti podobných výzkumů a vysoké úrovni
veřejného znepokojení nad nimi. 

Žádáme: zákaz používání psů a koček pro pokusy

ŠIRŠÍ CÍLE

Lepší aplikace principu transparentnosti

Evropské instituce by měly v záležitostech navrhování, doplňování nebo novelizování opatření na
ochranu zvířat mnohem lépe komunikovat s občany. Podíl zainteresovaných stran na takovýchto
procesech je zcela zásadní. Organizace na ochranu zvířat nejenže chrání zvířata, ale reprezentují
také názory evropských občanů. 

� Transparentnost ve vztahu k veřejnosti  

Evropští občané chtějí a potřebují vidět celý a nezkreslený obraz výzkumu a testování na zvířatech.
Toto znamená vědět jak, proč a za jakých podmínek jsou zvířata pužívána a jestli k podobným
pokusům existují alternativní metody. Je důležité, aby v Evropě o těchto otázkách mohla probíhat
plnohodnotná a otevřená debata.

Žádáme: závaznou povinnost ze strany EU, členských zemí a osob provádějících pokusy podávat
informace o počtech použitých zvířat, o účelech pokusů a o zavádění alternativních metod.

� Účast zainteresovaných stran  

Používání zvířat pro pokusy je velmi kontroverzním tématem. To znamená, že legislativa regulující
tento druh výzkumu a testování je založena na vědeckých a ekonomických argumentech, ale bere v
potaz i etické a morální aspekty. Právě proto by měl být při důležitých rozhodováních brán v potaz
hlas evropské veřejnosti volající po lepší ochraně zvířat. Organizace na ochranu zvířat se především
snaží chránit zvířata, ale jednají také jménem rostoucího počtu lidí žádajících vyšší standardy v této
oblasti.

Žádáme: lepší dialog mezi veřejností a zákonodárci, jelikož legislativa musí odrážet názory
zainteresovaných stran a při novelizacích a jiných úpravách je nezbytná jejich účast.


