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Θέμα: Αναφορά 0252/2008, της Suzanne Thorpe, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
απαγόρευση της χρήσης σκυλιών και κουταβιών της ράτσας beagle για 
διεξαγωγή πειραμάτων σε ζώα

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εκφράζει ανησυχία σχετικά με την εκτεταμένη χρήση σκυλιών και κουταβιών 
της ράτσας beagle για διεξαγωγή πειραμάτων σε ζώα, ισχυριζόμενη ότι ορισμένα 
κυνοτροφεία εκτρέφουν επί τούτου σκυλιά αυτής της ράτσας, και ότι κουτάβια ηλικίας μόλις 
έξι εβδομάδων χρησιμοποιούνται για πειράματα που περιλαμβάνουν εισπνοή τοξικών αερίων 
και αναθυμιάσεων. Ζητεί επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τα πειράματα σε ζώα και 
τις σχετικές με αυτά επιστημονικές διαδικασίες. Έχοντας ανεπιτυχώς παραπέμψει το ζήτημα 
στις βρετανικές αρχές, ζητεί τώρα να διενεργηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έρευνα 
σχετικά με το κατά πόσον η κατάσταση που περιγράφει είναι σύμφωνη προς τη νομοθεσία 
της ΕΕ σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και 
άλλους επιστημονικούς σκοπούς.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2008

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι σκυλιά και κουτάβια ράτσας beagle, χρησιμοποιούνται 
εκτενώς σε πειράματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, από την ηλικία των έξι εβδομάδων.. Τα 
πειράματα αυτά περιλαμβάνουν δοκιμασίες που προβλέπουν μεταξύ άλλων την εισπνοή 
τοξικών αερίων και αναθυμιάσεων. Αναφέρει ένα συγκεκριμένο κέντρο εκτροφής σκυλιών
αυτής της ράτσας στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ζητεί να απαγορευθεί σε αυτήν την εταιρεία να 
εκτρέφει σκυλιά ράτσας Beagle για χρήση σε επιστημονικά πειράματα. Θα επιθυμούσε 
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επίσης να απαγορευθεί σε δύο εργαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου η χρήση αυτής της 
ράτσας σκυλιών.

Ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια στον τομέα των επιστημονικών πειραμάτων σε ζώα. Θα ήθελε 
να μάθει αν η κατάσταση που περιγράφει στο Ηνωμένο Βασίλειο συνάδει με το κοινοτικό 
δίκαιο στον τομέα των επιστημονικών διαδικασιών που χρησιμοποιούν ζώα. Τέλος, ζητεί οι 
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε εργαστήρια που χρησιμοποιούν ζώα να είναι πιο 
διαφανείς, και ζητεί να τεθεί τέλος στην έλλειψη διαφάνειας σε σχέση με πειράματα σε ζώα 
που διεξάγονται σε εργαστήρια. 

Η οδηγία 86/609/EΟΚ σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για 
πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς1 μεταφέρθηκε στην εθνική νομοθεσία το 
1989. Όλα τα πειράματα σε ζώα στην ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της 
οδηγίας. 

Η οδηγία έχει ως στόχο τη βελτίωση των ελέγχων επί της χρήσης πειραματόζωων με τον 
καθορισμό ελάχιστων προτύπων για τη στέγαση και την περίθαλψη καθώς και για την 
κατάρτιση του προσωπικού που ασχολείται με τα ζώα αυτά και εποπτεύει τα πειράματα. 
Επίσης προβλέπει διατάξεις για τη διεξαγωγή και την έγκριση πειραμάτων, το προσωπικό και 
τις εγκαταστάσεις.
Το άρθρο 7 της οδηγίας προβλέπει ότι «απαγορεύεται η διεξαγωγή πειράματος εφόσον είναι 
λογικά και πρακτικά εφικτό να χρησιμοποιηθεί άλλη μέθοδος επίτευξης των επιδιωκόμενων 
αποτελεσμάτων η οποία είναι ικανοποιητική από επιστημονικής πλευράς και δεν συνεπάγεται τη
χρησιμοποίηση ζώων». Δυστυχώς, σήμερα οι κίνδυνοι ορισμένων ουσιών όπως των χημικών 
μπορούν να ανιχνευθούν μόνο ανεπαρκώς με τις διαθέσιμες μεθόδους δοκιμής in vitro (χωρίς 
τη χρήση πειραματόζωων). Αυτό σημειώνεται σε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικύρωσης Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM)2. Η χρήση μόνο της 
μεθόδου in vitro θα υποτιμούσε συνεπώς τους κινδύνους ουσιών που θα μπορούσαν να είναι 
βλαβερές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, η χρήση ορισμένων 
ζώων είναι ακόμα απαραίτητη για να διασφαλιστούν τα επίπεδα ασφάλειας για τους 
ανθρώπους και το περιβάλλον. Σε σχέση με τους σκύλους, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι 
στην ΕΕ το 68% των σκύλων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα χρησιμοποιούνται σε 
υποχρεωτικές δοκιμές ασφάλειας που απαιτούνται από τον νόμο ως δευτερεύοντα είδη που 
δεν ανήκουν στην κατηγορία των τρωκτικών.

Ωστόσο, όταν πρέπει να χρησιμοποιηθούν σκύλοι, η οδηγία επίσης προβλέπει ότι πρέπει να 
εκτραφούν για τον σκοπό αυτόν· δεν χρησιμοποιούνται αδέσποτα ζώα σε πειράματα. 
Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις εκτροφής και οι εγκαταστάσεις προμήθειας πρέπει να 
εγκρίνονται ή να καταχωρούνται από την εθνική αρχή και να ανταποκρίνονται στους όρους 
για τη στέγαση και φροντίδα των ζώων ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη φροντίδα για τα 
ζώα αυτά. Συνεπώς, παρόλο που τα σκυλιά και τα κουτάβια ράτσας Beagle μπορούν ακόμη 
να χρησιμοποιούνται σε επιστημονικές διαδικασίες στην ΕΕ, έχει προβλεφθεί κάποιο επίπεδο 
προστασίας βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας.
                                               
1 ΕΕ L 358 της 18.12.1986, σ. 1.
2 A. P. Worth, M. Balls (ed.), alternative (Non-animal) Methods for chemicals test Ing: Current status and Future 
Prospects  – Έκθεση που συντάχθηκε από το ECVAM και από την ομάδα εργασίας ECVAM για τις χημικές 
ουσίες. ATLA 30, Παράρτημα 1, Ιούλιος 2002.
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Η Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας 86/609/EΟΚ1. Σκοπός είναι 
η ενίσχυση της νομοθεσίας στον τομέα των πειραμάτων σε ζώα εντός της ΕΕ, καθώς και η 
διασφάλιση ότι τα ζώα που χρησιμοποιούνται ακόμη σε πειράματα θα τυγχάνουν κατάλληλης 
φροντίδας και ανθρωπιστικής μεταχείρισης. Συγκεκριμένα, ο στόχος της πρότασης είναι να 
ενισχύσει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που αφορούν την έγκριση των πειραμάτων, το 
προσωπικό και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις επιθεωρήσεις των επιχειρήσεων που 
εκτρέφουν, προμηθεύουν ή χρησιμοποιούν πειραματόζωα.

Σκοπός της Επιτροπής δεν είναι να απαγορεύσει  να χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες ράτσες 
σκύλων σε επιστημονικές διαδικασίες, αλλά μάλλον η διευκόλυνση της συνολικής μείωσης 
της χρήσης ζώων μέσω της ενθάρρυνσης της ανάπτυξης εναλλακτικών μεθόδων. Σε σχέση με 
τις εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων για πειραματικούς σκοπούς, περιλαμβανομένων των 
σκύλων, η αναθεώρηση προβλέπει ορισμένα στοιχεία που θα βελτιώσουν το επίπεδο 
φροντίδας και προστασίας αυτών των ζώων.

Σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας σε σχέση με τις δραστηριότητες σε εργαστήρια, η οδηγία 
2003/98/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003 
για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα2 προβλέπει κανόνες και 
πρακτικές για την πρόσβαση σε πληροφοριακούς πόρους του δημόσιου τομέα. Ωστόσο, οι 
πληροφορίες για τις οποίες κάνει λόγο η αναφέρουσα δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της εν λόγω 
νομοθεσίας, και τούτο αποτελεί θέμα που αφορά τις εθνικές κυβερνήσεις.

Συμπέρασμα
Η νομοθεσία της ΕΕ επιτρέπει τη διεξαγωγή πειραμάτων σε σκυλιά της ράτσας Beagle. 
Ωστόσο, τα ζώα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής μιας οδηγίας η οποία προβλέπει 
ελάχιστα πρότυπα για την προστασία τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους, και τα οποία θα 
βελτιωθούν εντός των προσεχών ετών μέσω της επικείμενης αναθεώρησης αυτής της 
οδηγίας. Με την παρούσα επιστημονική γνώση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να 
απαγορεύσει να χρησιμοποιούνται οιεσδήποτε συγκεκριμένες ράτσες σκύλων σε 
επιστημονικές διαδικασίες. Ωστόσο, με την αναθεώρηση στοχεύει να ορίσει κανόνες που να 
διασφαλίζουν ότι τέτοιες διαδικασίες διεξάγονται με ανθρωπιστικό τρόπο και ότι η εκτροφή 
ζώων πειραμάτων θα λαμβάνει υπόψη τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές πληροφορίες για 
την καλή μεταχείριση των ζώων. Τέλος, οι συμφωνίες εχεμύθειας που συνήφθησαν μεταξύ 
εργαστηρίων και των επισκεπτών τους σε ένα κράτος μέλος δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα 
της κοινοτικής νομοθεσίας.

                                               
1 COM(2008) 543
2 ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 90.


