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Európsku občiansku iniciatívu za zákaz testov na zvieratách podporilo dosiaľ 275-tisíc občanov. 
Slovensko ako jedna z troch krajín už dosiahlo zákonné minimum podpisov. 

Európsku iniciatívu občanov (ECI) "Save Cruelty Free Cosmetics -  Commit to a Europe without animal 
testing" podporilo už viac ako 275-tisíc občanov a občianok Únie a Slovensko, ako jedna z troch krajín (po 
Česku a Fínsku) pred pár dňami dosiahlo zákonom predpísaný minimálny počet 9870 podpisov. Cieľom ECI je 
okrem zachovania zákazu testovania kozmetiky na zvieratách aj postupné ukončenie všetkých testov na 
zvieratách v EÚ.  

Aj keď testovanie kozmetických výrobkov a ich zložiek na zvieratách bolo v EÚ zakázané v roku 2009 a zákaz 
predaja kozmetiky testovanej na zvieratách platí od roku 2013, Európska chemická agentúra v súčasnosti 
požaduje nové testy na zvieratách na niektoré zložky – a to i tie, ktoré sa používajú výlučne v kozmetike a 
zložky s dlhodobo overeným bezpečným používaním.  
 
Navyše sa na zvieratách testuje pre medicínsky výskum, farmaceutický priemysel, potravinárstvo či výrobu 
čistiacich prostriedkov pre domácnosti. Ročne použijú EÚ laboratóriá v invazívnych experimentoch 10 
miliónov zvierat vrátane psov, mačiek, králikov, prasiat, ľudoopov, myší a potkanov, napriek tomu, že 
jestvujú overené postupy bez zvierat, napr. tzv. In Vintro metódy využívajúce ľudské bunky a tkanivá, tzv. In 
Silico metódy využívajúce počítačové modelovanie a simulácie, či testovanie v spolupráci s ľudskými 
dobrovoľníkmi. Okrem toho, že tieto postupy sú etické, často prinášajú validnejšie a adresnejšie výsledky, 
dáta získané na zvieratách nemožno vždy aplikovať v humánnej medicíne. 
 
Prostredníctvom ECI žiadajú občania Európsku komisiu, aby 

• Zachovala a posilnila súčasný zákaz testovania kozmetických výrobkov a ich zložiek na zvieratách; 

• zmenila Nariadenie EÚ o chemických látkach tak, aby zabezpečila ochranu ľudského zdravia, životného 
prostredia a zvierat bez pridania nových požiadaviek na testovanie na zvieratách; 

• pripravila konkrétny plán na postupné ukončenie všetkých testov na zvieratách, vrátane podpory 
vedeckých postupov bez použitia zvierat. 

Pavla Dugovičová, predsedníčka Slobody zvierat: „Nastal čas, aby lídri vypočuli vedcov aj európsku verejnosť 
a stanovili plán, ktorý navždy ukončí zbytočné utrpenie miliónov zvierat v európskych laboratóriách!“ 

Petícia sa začala 31.8. 2021 a organizátori majú presne rok na vyzbieranie 1 milióna podpisov občanov EÚ 
(minimálny počet podpisov musí byť dosiahnutý aspoň v 7 krajinách), aby ju mohli predložiť Európskej 
komisii, ktorá rozhodne o následných krokoch. Výsledkom by mohli byť nové právne predpisy na postupné 
ukončenie všetkých testoch na zvieratách v Únii. Občania Slovenska môžu petíciu naďalej podpisovať. 

Testovanie bez zvierat dlhodobo podporuje aj európska verejnosť. V reprezentatívnom prieskume, ktorý 
v júni tohto roka realizovala agentúra Savanta ComRes v 12 členských štátoch Únie, až 70 % dospelých 
súhlasilo, že nahradenie testov na zvieratách metódami bez použitia zvierat by malo byť prioritou EÚ a 72% 
občanov žiada EÚ o záväzný plán na ukončenie testovania na zvieratách v EÚ.  
 
Iniciatívu podporujú koalície Cruelty Free Europe, Európska koalícia na ukončenie pokusov na zvieratách 
(ECEAE), HSI/Europe, PETA a Eurogroup for Animals a jej 79 členských organizácií, vrátane Slobody zvierat.   
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