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8. septembra 2010 je Evropski parlament sprejel novo direktivo o
zaščiti živali, ki se jih uporablja v znanstvene namene. 

Gre za industriji prilagojeno zakonodajo,  uravnano po poslovnih
potrebah sektorja, ki se ukvarja z raziskavami na živalih.
Alternativnih metod ne predpisuje niti tedaj, ko so te na voljo.

Hkrati pa dovoljuje:
l eksperimentiranje na primatih, ki ni namenjeno raziskovanju

zdravljenja človeških bitij (členi 5, 8 in 55);
l eksperimente na potepuških psih in mačkah (člen 11); 
l sistematično ponovno uporabo živali, na katerih so že izvajali

poskuse in so pri tem že trpele "blage", "zmerne" ali celo "hude"
in "dolgotrajne" bolečine oziroma stisko (člen 16);

l eksperimentiranje brez anestezije, kadar raziskovalci to ocenijo
za primerno (člen 14);

l uporabo nevro-muskularnih blažilnih sredstev z analgetiki
namesto splošne anestezije: živali ne morejo premikati nobene
mišice, a so, čeprav paralizirane, lahko popolnoma pri zavesti in
v strahu pred pričakovanimi bolečinami (člen 14);

l izpostavitev živali neizbežnim električnim udarom z namenom
ustvarjanja popolne nemoči (Priloga VIII);

l popolna in dolgotrajna osamitev družabnih živalskih vrst, npr.
psov in primatov (Priloga VIII);

l izvedba torakotomije (operativnega posega, pri katerem se
napravi odprtino v prsno steno med rebri) brez zadostne lokalne
anestezije in prisilno plavanje ali gibanje do popolne izčrpanosti
(Priloga VIII);

Prikrivanje bo postalo pravilo, saj se uvajajo poenostavljeni
upravni postopki, ki od raziskovalcev ne zahtevajo objavljanja
povzetkov raziskav, ki bi vsebovali informacije o številu in vrsti
uporabljenih živali, ter za kakšen namen so bile uporabljene. To
pomeni, da bo javnost zakonito ostala brez kakršnih koli informacij
o tem, kaj se dogaja v laboratorijih (člena 42 in 43)

Spodbudimo Evropsko komisijo, da prekliče Direktivo 2010/63/EU
in predstavi nov predlog, ki bo končal poskuse na živalih in v
biomedicinskih in toksikoloških raziskavah  uzakonil uporabo
podatkov, neposredno relevantnih za človeška bitja!

ZBERIMO MILIJON PODPISOV 
Z EVROPSKO DRŽAVLJANSKO POBUDO!


