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Pisna izjava o znanstvenih poskusih na primatih

Evropski parlament,
– ob upoštevanju člena 116 svojega poslovnika,
A. ker je več kot 80 % anketirancev v okviru javne razprave Komisije o poskusih na živalih
odgovorilo, da uporaba primatov za poskuse ni sprejemljiva,
B. ker vsako leto za poskuse v laboratorijih EU uporabijo več kot 10 000 primatov,
C. ker se pri skoraj vseh vrstah primatov več kot 90 % DNK ujema s človeško in ker je
znano, da primati v ujetništvu zelo trpijo,
D. ker 26 % vrst primatov grozi izumrtje in ker se primati, ujeti v divjini, še naprej
uporabljajo v laboratorijih, poleg tega pa jih je težko zaščititi pred nevarnostmi, kot je
ubijanje za prehrano ljudi, če je znano, da jih akademske ustanove na Zahodu neovirano
uporabljajo,
E. ker napredna tehnologija in tehnika zdaj omogočata alternativne metode, ki se pogosto
izkažejo za učinkovitejše in zanesljivejše od poskusov na primatih, kot so funkcijsko
magnetnoresonančno slikanje, mikrodoziranje, računalniško modeliranje ali tkivna in
celična kultura,
F. ker so kljub genetskim podobnostim pomembne razlike med ljudmi in drugimi primati in
ker poskusi na primatih niso tako natančni kot raziskave pri ljudeh,
1. poziva Komisijo, Svet ministrov in Evropski parlament, naj postopek revizije Direktive
86/609/ES izkoristijo kot priložnost, da:
(a)

določijo za prednostno nalogo odpravo uporabe človeku podobnih opic in opic,
ujetih v divjini, pri znanstvenih poskusih,

(b)

pripravijo časovni razpored za nadomestitev uporabe vseh primatov pri
znanstvenih poskusih z alternativnimi možnostmi;

2. naroči svojemu predsedniku, naj to izjavo, skupaj z imeni podpisnikov, posreduje Svetu,
Komisiji in državam članicam.
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