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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0915/2008, της Dorothea Erndt, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την κατάσταση στα εργαστήρια δοκιμών σε ζώα της γερμανικής εταιρείας 
Covance και με την απαγόρευση πειραμάτων σε μεγάλα ανθρωποειδή

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα αντιτίθεται στα πειράματα σε ζώα και συγκεκριμένα αναφέρει εν προκειμένω 
τα γερμανικά εργαστήρια δοκιμών σε ζώα της γερμανικής εταιρείας Covance, όπου σύμφωνα 
με την PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) πρωτεύοντα θηλαστικά
υφίστανται παραμέληση και περιττό πόνο. Η αναφέρουσα ζητεί επομένως από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο να μεριμνήσει ώστε να διασφαλιστεί ότι εργαστήρια δοκιμών σε ζώα, όπως της 
Covance, θα κληθούν να λογοδοτήσουν για την κακομεταχείριση ζώων και ότι θα επιβληθεί 
καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε μεγάλα ανθρωποειδή.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η οδηγία 86/609/ΕΟΚ 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.

Στις 5 Νοεμβρίου 2008 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας
86/609/ΕΟΚ2. Σκοπός της αναθεώρησης είναι η ενίσχυση της νομοθεσίας στον τομέα των 
                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm
2 ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 90
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πειραμάτων σε ζώα εντός της ΕΕ, καθώς και η διασφάλιση ότι τα ζώα που εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται σε πειράματα τυγχάνουν κατάλληλης φροντίδας και δεν υφίστανται 
βάναυση συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, η αναθεώρηση θα εξετάσει τις απαιτήσεις και τους 
όρους για την έγκριση της διεξαγωγής πειραμάτων, του προσωπικού και των ιδρυμάτων, τις 
επιθεωρήσεις των ιδρυμάτων που εκτρέφουν, προμηθεύουν ή χρησιμοποιούν πειραματόζωα, 
και τα πρότυπα της στέγασης και της φροντίδας που λαμβάνουν τα ζώα.

Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι ο όρος «μεγάλα ανθρωποειδή» που χρησιμοποιεί η 
αναφέρουσα αναφέρεται στους ανθρωποειδείς πιθήκους. Στην νέα πρόταση, στόχος της 
Επιτροπής είναι να απαγορεύσει τη χρήση ανθρωποειδών πιθήκων σε επιστημονικές 
διαδικασίες. Μόνο όταν απειλείται η επιβίωση του είδους, ή σε περίπτωση απροσδόκητου 
ξεσπάσματος ασθένειας που απειλεί τη ζωή του ανθρώπου ή προκαλεί σοβαρή αναπηρία, 
μπορεί να επιτραπεί, κατ’ εξαίρεση, σε ένα κράτος μέλος να χρησιμοποιήσει ανθρωποειδείς 
πιθήκους. Επιπλέον, η Επιτροπή στοχεύει να στηρίξει τη συνολική μείωση της 
χρησιμοποίησης ζώων μέσω της ενθάρρυνσης της ανάπτυξης εναλλακτικών μεθόδων. 
Σχετικά με τα ιδρύματα που χρησιμοποιούν και εκτρέφουν ζώα για πειραματικούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων των πρωτευόντων πλην του ανθρώπου, η πρόταση αναθεώρησης της 
οδηγίας προβλέπει διάφορα στοιχεία που θα βελτιώσουν το επίπεδο της φροντίδας και της 
προστασίας των συγκεκριμένων ζώων.

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι επί του παρόντος δεν ερευνώνται περιπτώσεις παραβίασης του 
κοινοτικού δικαίου αναφορικά με τη συγκεκριμένη εταιρεία ή οποιοδήποτε άλλο ερευνητικό 
ίδρυμα που χρησιμοποιεί ζώα εντός της ΕΕ. Εάν αποκαλυφθούν πληροφορίες σχετικά με 
παραβιάσεις των μέτρων που ορίζονται στην οδηγία 86/609/ΕΟΚ, η Επιτροπή θα ξεκινήσει 
έρευνα επί του θέματος.
Συμπέρασμα

Η ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία επιτρέπει τη διεξαγωγή πειραμάτων σε ανθρωποειδή πλην 
του ανθρώπου. Τα συγκεκριμένα ζώα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής μιας οδηγίας που 
προβλέπει ελάχιστα πρότυπα για την προστασία τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους και η 
οποία θα βελτιωθεί τα προσεχή έτη μέσω αναθεώρησης. Πρέπει να επισημανθεί ότι οι 
ανθρωποειδείς πίθηκοι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε καμία επιστημονική διαδικασία στην ΕΕ 
εδώ και περίπου δέκα έτη, και ότι η χρησιμοποίησή τους θα απαγορευτεί, πλην των αυστηρώς 
περιορισμένων και δικαιολογημένων περιπτώσεων που προαναφέρθηκαν, εάν η πρόταση 
αναθεώρησης της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ που υπέβαλε η Επιτροπή εγκριθεί ως νομοθεσία 
χωρίς τροποποιήσεις αναφορικά με τη συγκεκριμένη διάταξη.

Βάσει των υφιστάμενων επιστημονικών γνώσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να 
απαγορεύσει τη χρήση οποιουδήποτε άλλου είδους ζώου σε επιστημονικές διαδικασίες. 
Ωστόσο, μέσω της αναθεώρησης, αποσκοπεί να θεσπίσει κανόνες οι οποίοι να διασφαλίζουν 
ότι όλες οι επιστημονικές διαδικασίες πραγματοποιούνται με μη βάναυσο τρόπο, και ότι η 
εκτροφή και η μεταχείριση των πειραματόζωων λαμβάνουν υπόψη τις τελευταίες 
επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων σύμφωνα με την 
αρχή των τριών «R» (Replacement, Reduction, Refinement/αντικατάσταση, μείωση και 
βελτίωση).


