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Viac ako 1,4 milióna občanov Únie žiada koniec testov na zvieratách. 

Včera o polnoci sa skončila Európska občianska inicia>va (ECI), ktorou občania Únie žiadajú ukončiť testy na 
zvieratách. Za presne 1 rok sa vyzbieralo viac ako 1,4 milióna podpisov. Pe>ciu podporilo aj vyše 37-.síc 
Slovákov. 
  
Na výskum a testovanie sa v laboratóriách celej Európy každoročne použije viac ako desať miliónov zvierat – 
psy, mačky, králiky, myši, ale aj primáty a hospodárske zvieratá. Napriek preukázanému utrpeniu zvierat (z dát 
EK vyplýva, že tzv. kruté testy podstupuje až 11% zvierat), nepresnos. výstupov pre humánne využi.e a čoraz 
širšej ponuke alterna>v bez zvierat, ktoré moderná veda pozná a osvedčili sa už v praxi, počet testov na 
zvieratách dlhodobo neklesá. Využívanie alterna>vnych postupov nenariaďuje legisla>va a chýba .ež 
systémová podpora modernej vedy.  

ECI Save Cruelty Free CosmeDcs sa skončila v stredu 31. augusta a podporilo ju 1 413 383 ľudí. Žiadajú 
Európsku komisiu nie len o ukončenie používania zvierat v kozmeDckých ale aj ďalších chemických testoch, 
a Dež o prijaDe ambiciózneho plánu na postupné ukončenie všetkých druhov testov na zvieratách. Zvieratá 
sa v súčasnos. používajú vo vede a výskume, ale aj na overovanie bezpečnos. kozme.ky, potravín, krmív, 
chemických látok a materiálov pre priemysel aj domácnos., veterinárnych a humánnych liečiv, 
zdravotníckych pomôcok. Na zvieratách sa testujú prak.cky všetky materiály a výrobky dennej spotreby 
a každý deň na .eto účely použijú laboratóriá v Európe okolo 28 .síc zvierat! 

Pe>cia má šancu na úspech, pretože splnila všetky zákonné podmienky, jednou z nich je práve milión 
platných podpisov občanov EÚ vyzbieraných za 1 rok, ďalšou je dosiahnu.e minimálneho počtu podpisov 
aspoň v 7 členských štátoch. Do ECI sa zapojilo všetkých 27 štátov Únie, prahovú hodnotu podpisov dosiahlo 
nakoniec až 22 z nich, z hľadiska počtu signatárov na počet obyvateľov je Slovensko s 37 184 podpismi 6. 
najúspešnejšou krajinou. Inicia>va navyše nie je osamotená, pretože na vytvorenie koordinovaného plánu na 
postupné ukončenie testov na zvieratách vyzval Komisiu už minulý rok Európsky parlament.  

Pavla Dugovičová, predsedníčka Slobody zvierat: „Toto je hlasný odkaz európskej verejnos. zákonodarcom 
a poli.kom, že nechceme kruté a zbytočné testy na zvieratách. Veda je pripravená, potrebná je už len 
poli.cká vôľa prijať rozhodnu.e a plán, ktoré ukončia utrpenie miliónov zvierat v európskych laboratóriách!“  

Masovú podporu zákazu testov na zvieratách dokazuje aj fakt, že za desať rokov ide už o druhú ECI týkajúcu 
sa ochrany laboratórnych zvierat, ktorej sa podarilo presiahnuť milión podpisov (prvou bola Stop Vivisec.on v 
roku 2015).   

ECI spus.li v auguste 2021 organizácie Cruelty Free Europe, PETA, Európska koalícia na ukončenie pokusov na 
zvieratách (ECEAE), Eurogroup for Animals, s podporou spoločnos> The Body Shop a Dove a vyše 80 
organizácií na ochranu zvierat z celej Európy, vrátane Slobody zvierat. 

Nasledovať bude verifikácia podpisov autoritami jednotlivých členských štátov a odovzdanie pe>cie Komisii, 
ktorá má následne 6-mesačnú lehotu na prípravu oficiálnej odpovede na požiadavky pe>cie.  

Viac informácií: Silvia Čaňová, kampane.sz@gmail.com +421911403247
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