
INICIATYVA „STOP VIVISECTION“ 

Iniciatyva „Stop Vivisection“ 
(„Sustabdykime vivisekciją“) 
užregistruota 2012 m. birželio 
22 d. Jos tikslas – pasiūlyti 
priimti Europos teisinę bazę 
siekiant laipsniško bandymų 
su gyvūnais nutraukimo.

Iniciatyvos siekiai buvo du:

ąą panaikinti 2010 m. rugsėjo 
22 d. Direktyvą 2010/63/ES 
dėl mokslo tikslais naudojamų 
gyvūnų apsaugos,

ąą pateikti naują pasiūlymą, pagal kurį būtų privaloma naudoti tiesiogiai su žmonių rūšimi susijusius duomenis.

Europos Komisija sutiko su organizatorių nuomone, kad bandymus su gyvūnais reikėtų laipsniškai nutraukti, 
bet nesutiko su tuo, kad pagal mokslinius principus gyvūnų modelis neturi pagrindo. Komisija laikosi 
nuomonės, kad bandymai su gyvūnais netrukdo kurti alternatyvių tyrimų metodų, todėl Komisija nepanaikino 
Direktyvos 2010/63/ES, nes, jos nuomone, šia direktyva jau sudarytos sąlygos siekti galutinio tikslo visiškai 
pakeisti bandymus su gyvūnais alternatyviais būdais.

Šia iniciatyva sukurtas svarbus precedentas, nes pirmą kartą į viešą svarstymą Europos Parlamente kartu su 
iniciatyvos „Stop Vivisection“ organizatoriais buvo pakviesti išorės ekspertai.

Kampanija „Stop vivisection“  

Pasirengimas

Kampaniją „Stop vivisection“ rėmė visoje ES veikiantis aljansas, vienijantis daugiau kaip 250 gyvūnų apsaugos 
organizacijų, mokslo organizacijų ir įmonių, prekiaujančių gaminiais, pagamintais nekankinant gyvūnų. 

Surinkti 1 mln. parašų itin padėjo gausus savanorių tinklas, sukurtas prieš pradedant iniciatyvą ir dar išplėstas 
vykstant kampanijai. „Nauji ryšiai ir per kampaniją įgyta drąsinanti patirtis parengė šiuos savanorius kitiems 
panašiems projektams ateityje.“

4000
4651

1500

3000

3000
1000

6000

500

Finansavimo šaltiniai (€)

■ LEAL Lega AntiVivisezionista

■ Comitato Scientifico Equivita

■ Partito animalista europeo

■ LAV Lega Anti Vivisezione

■ Comitato Europeo Difesa Animali

■ Antidote Europe

■ Menschen für Tierrechte

■ Individual contributions

Sėkmės veiksniai

 ą Platus savanorių tinklas

 ą Agresyvi komunikacijos kampanija

 ą Masinis socialinės žiniasklaidos naudojimas
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http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000007


Parašų rinkimas

Vienas iš esminių veiksnių renkant pritarimo pareiškimus buvo per kampaniją naudota perkėlimo strategija. 
Organizatoriai vienoje šalyje sukūrė tvirtus tinklus, surinko kiek galima daugiau parašų ir panaudojo šią šalį 
kaip atspirtį veiklai kitoje šalyje. Iš tikrųjų, kai tik būdavo pasiekiama kritinė paramos masė, kampanijos 
dėmesys būdavo koordinuotai nukreipiamas į kitą šalį.

Kadangi lėšų iniciatyvai turėta nedaug, buvo sunku sukurti internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą, 
tačiau matydama šiuos sunkumus, iškilusius organizatoriams pradiniu Europos piliečių iniciatyvos etapu, 
Komisija padarė daugiau, nei privalėjo pagal reglamentą – suteikė prieglobą organizatorių internetinei 
pritarimo pareiškimų rinkimo sistemai, techninę pagalbą ir mokymus. Išimties tvarka Komisija taip pat priėmė 
visų iniciatyvų, įregistruotų iki 2012 m. spalio 31 d., pritarimo pareiškimus, surinktus iki 2013 m. lapkričio 1 d. 
(pasibaigus oficialiam 12 mėnesių terminui). 

Elektroninėmis priemonėmis surinkta beveik 60 % pritarimo pareiškimų, o surinktų popierinių pritarimo 
pareiškimų dalis buvo per 40 %.

Tikrinimas ir pateikimas

Iniciatyva buvo pateikta 2015 m. kovo 3 d. kartu su sertifikatais, patvirtinančiais 1 173 130 pritarimo 
pareiškimų galiojimą.

Nagrinėjimas ir Komisijos sprendimas

Susitikimas su Komisija įvyko 2015 m. gegužės 11 d. (žr. pranešimą spaudai). Organizatoriai susitiko su 
Europos Komisijos pirmininko pavaduotoju Jyrki Katainenu ir Aplinkos generalinio direktorato generaliniu 
direktoriumi. Tą pačią dieną organizatoriai pristatė savo iniciatyvą per viešąjį klausymą Europos Parlamente.
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■ Austria ■ Belgium ■ Bulgaria ■ Croatia ■ Cyprus ■ Czech Republic ■ Denmark

■ Estonia ■ Finland ■ France ■ Germany ■ Greece ■ Hungary ■ Ireland 

■ Italy ■ Latvia ■ Lithuania ■ Luxembourg ■ Malta ■ Netherlands ■ Poland 

■ Portugal ■ Romania ■ Slovakia ■  Slovenia ■ Spain ■ Sweden ■ United Kingdom

Pritarimo pareiškimų skaičius 
(šalis, kuriose riba buvo pasiekta, pažymėti paryškintu šriftu)
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http://europa.eu/rapid/midday-express-11-05-2015.htm


2015 m. birželio 3 d. komunikate (žr. pranešimą spaudai) Komisija įsipareigojo imtis įvairių tolesnių veiksmų:

ąą Spartinti pažangą bandymų su gyvūnais pakeitimo, mažinimo ir tobulinimo (angl. „three Rs – Replacement, 
Reduction and Refinement“) srityje dalijantis žiniomis.

ąą Remti naujų alternatyvių būdų kūrimą, tvirtinimą ir diegimą.

ąą Stiprinti atitiktį vadinamajam trijų R principui ir suderinti susijusius šios srities teisės aktus.

ąą Užmegzti dialogą su mokslo bendruomene.

Kalbant apie paskutinį punktą, 2016 m. gruodžio 6–7 d. Komisija Briuselyje surengė mokslinę konferenciją 
bandymų su gyvūnais alternatyvoms aptarti. Tuo pat metu Komisija informavo apie pažangą vykdant 
tolesnius veiksmus (žr. ataskaitą).

Daugiau informacijos apie tolesnius veiksmus pateikiama Europos piliečių iniciatyvos interneto svetainėje.

Įgyta patirtis
Pasak organizatorių, kampanija padėjo savanoriams pagilinti savo pilietinius įgūdžius 
ir užmegzti ryšius su kolegomis kitose šalyse, taip pat sustiprinti visų dalyvių 
europinę tapatybę.

Nepaisant su internetine pritarimo pareiškimų rinkimo sistemas susijusių sunkumų, 
organizatoriai mano, kad elektroninis pritarimo pareiškimų rinkimas buvo esminis 
veiksnys, padėjęs surinkti 1 mln. iniciatyvai pritariančių asmenų parašų.

Organizatorių teigimu, sėkmingai įgyvendinta iniciatyva turi logišką pabaigą – teisės 
aktų pakeitimus. Nors ne kiekviena iniciatyva taip baigiasi, „gerai organizuota Europos 
piliečių iniciatyva didina visuomenės informuotumą ir prisideda prie politinių pokyčių“.

Patarimai būsimų iniciatyvų organizatoriams
ąą Savanoriai yra svarbiausia ir galingiausia jėga – pasitelkite juos!

ąą Vykdydami kampaniją naudokitės internetinės komunikacijos priemonėmis 
ir socialine žiniasklaida.

ąą Reguliariai informuokite savanorius apie parašų rinkimo pažangą, 
kad juos padrąsintumėte ir motyvuotumėte. 

ąą Naudokitės asmeniniais ryšiais ir tinklais – jie yra labai svarbūs, 
kad iniciatyva pavyktų.

ąą Sutelkite pastangas tose šalyse, kuriose turite stiprių partnerių, 
kad jose surinktumėte reikiamą parašų skaičių.

Šis sėkmės istorija parengta pagal 2018 m. vasario 15 d. pokalbį su „Antidote Europe“ direktoriumi ir iniciatyvos 
„Stop vivisection“ organizatorių atstovu Andre Menache‘u.

Pateikta informacija yra nepriklausoma nuomonė ir negali būti laikoma Europos Komisijos arba kurios nors kitos ES ar nacionalinės institucijos nuomone. 
Už pateiktos informacijos naudojimą Komisija neatsako.
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http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2015/EN/3-2015-3773-EN-F1-1.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5094_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/3r/pdf/scientific_conference/non_animal_approaches_conference_report.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000007

