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Θέμα: Αναφορά 1063/2008, της Emily McIvor, βρετανικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 150.000 υπογραφές, σχετικά με την κατάργηση των πειραμάτων 
σε ζώα

1. Περίληψη της αναφοράς

Λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς την αναθεώρηση της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για 
πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς, η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να λάβει άμεσα μέτρα με σκοπό να 
εξασφαλιστεί ότι θα τεθεί τέλος στα πειράματα σε ζώα και να διερευνηθούν οι δυνατότητες 
να χορηγηθεί μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια για να καθιερωθούν εναλλακτικές μέθοδοι και 
να λάβουν νόμιμη έγκριση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Δεκεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 15 Μαΐου 2009.

"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η συνεχιζόμενη χρήση ζώων για βιοϊατρική έρευνα 
ή δοκιμές στο πλαίσιο της ρυθμιστικής εκτίμησης ασφαλείας ενδέχεται ορισμένες φορές να 
είναι αναπόφευκτη και ότι τα ζώα θα εξακολουθήσουν να είναι απαραίτητα σε ορισμένες 
επιστημονικές διεργασίες κατά το προσεχές μέλλον. Σήμερα, για παράδειγμα, ο κίνδυνος που 
προέρχεται από ορισμένες ουσίες όπως τα χημικά προϊόντα είναι δυνατόν, με τις διατιθέμενες 
μεθόδους δοκιμών in vitro (όταν δεν χρησιμοποιούνται πειραματόζωα), να εντοπίζεται μόνο 
ανεπαρκώς. Αυτό σημειώνεται σε έκθεση που δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για 
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την Εξακρίβωση της Καταλληλότητας των Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM)1, του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής. Η χρήση αποκλειστικά και μόνο μεθόδων in vitro θα 
μπορούσε συνεπώς να έχει ως αποτέλεσμα την υποτίμηση των κινδύνων από ουσίες που είναι 
βλαβερές για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η χρήση ενός 
αριθμού ζώων εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση επιπέδων ασφάλειας 
τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για το περιβάλλον. Επιπλέον, στη γνωμοδότησή της του 
Ιανουαρίου 2009, η Επιστημονική Επιτροπή για την Υγεία και τους Περιβαλλοντικούς 
Κινδύνους (ΕΕΥΠΚ) της Επιτροπής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, επί τη βάσει της 
διαθέσιμης σήμερα επιστημονικής τεκμηρίωσης, δεν υπάρχουν επιστημονικά έγκυροι λόγοι 
που να συνηγορούν υπέρ της διακοπής της χρήσεως πρωτευόντων εκτός του ανθρώπου στη 
βασική και εφαρμοσμένη έρευνα ή στην ανάπτυξη και δοκιμή νέων φαρμακευτικών 
προϊόντων. Ωστόσο, συνιστάται η τακτική επανεξέταση αυτής της θέσης υπό το πρίσμα των
επικυρωμένων εναλλακτικών μεθόδων οι οποίες βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη.
Δεδομένης της κατάστασης αυτής και συγκεκριμένα του γεγονότος ότι η χρήση ζώων σε 
επιστημονικές διαδικασίες δεν μπορεί να απαγορευθεί, η Επιτροπή θέτει αντ’ αυτού ως στόχο 
να ενισχύσει τη νομοθεσία στον τομέα των πειραμάτων σε ζώα και να διευκολύνει τη μείωση 
του αριθμού των χρησιμοποιούμενων ζώων μέσω της αναθεώρησης της οδηγίας 
86/609/ΕΟΚ. Σκοπός της Επιτροπής είναι να εξασφαλιστεί ότι τα ζώα που εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται για πειράματα τυγχάνουν κατάλληλης φροντίδας και δεν υφίστανται 
βάναυση συμπεριφορά σύμφωνα με το Πρωτόκολλο για την καλή διαβίωση των ζώων που 
προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την πρόταση αυτή, θα 
εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στη χρήση ζώων με τη θέσπιση, για παράδειγμα, υποχρεωτικών 
δεοντολογικών εκτιμήσεων για κάθε προτεινόμενο σχέδιο για τη χρήση των ζώων και με τη 
βελτίωση των καταλυμάτων και της φροντίδας που παρέχεται στα πειραματόζωα.

Όσον αφορά τη βελτιωμένη οικειοποίηση εναλλακτικών μεθόδων, οι αρχές των Τριών R 
(Replacement, Reduction and Refinement) - αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση στα 
πειράματα σε ζώα – θα αποτελέσουν τα πρωταρχικά στοιχεία στην πρόταση αναθεώρησης 
της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ και θα απαιτηθεί οι αρχές αυτές να λαμβάνονται πλήρως υπόψη στη 
διάρκεια όλων των πτυχών που αφορούν τη χρησιμοποίηση ζώων και τη φροντίδα σε αυτά.
Η Επιτροπή πιστεύει ακράδαντα ότι απαιτείται να εξευρεθούν εναλλακτικές μέθοδοι για τις 
δοκιμές σε ζώα. Όπου αυτό δεν καθίσταται δυνατό, οι αριθμοί των ζώων που 
χρησιμοποιούνται πρέπει να μειώνονται ή οι μέθοδοι δοκιμών πρέπει να βελτιώνονται με 
σκοπό να προκαλείται η λιγότερη δυνατή οδύνη στα πειραματόζωα.
Θα εξακολουθήσει να υφίσταται η απαίτηση για την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της 
συμβολής στην ανάπτυξη και της επικύρωσης εναλλακτικών προσεγγίσεων. Για παράδειγμα, 
στην πρόταση θα απαιτηθεί από τα κράτη μέλη να ορίσουν εθνικά εργαστήρια αναφοράς τα 
οποία θα αναλάβουν την επικύρωση εναλλακτικών μεθόδων. Με τον τρόπο αυτό θα 
δημιουργηθούν ομάδες εμπειρογνωμόνων στα κράτη μέλη που θα συμβάλουν με νέους 
πόρους στη διαδικασία επικύρωσης, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι το ECVAM 
αναμένει μελλοντικά την εισαγωγή ενός ολοένα αυξανόμενου αριθμού μεθόδων στο στάδιο 
της επίσημης επικύρωσης. Υπάρχουν διάφορες άλλες πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στον 
κοινό αυτό στόχο οι οποίες ποικίλουν από ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτεί η 
Επιτροπή έως προσπάθειες επικύρωσης σε κοινοτικό ή σε διεθνές επίπεδο. Πρωτοβουλίες 
                                               
1 A. P. Worth, M. Balls (ed.), alternative (Non-animal) Methods for chemicals test Ing: Current status and 

Future Prospects – Έκθεση που εκπονήθηκε από το ECVAM και από την ομάδα εργασίας του ECVAM για 
τα χημικά προϊόντα. ATLA 30, Συμπληρωματική έκδοση 1, Ιούλιος 2002.
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όπως η Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση για εναλλακτικές μεθόδους που μπορούν να 
υποκαταστήσουν τις δοκιμές σε ζώα (EPAA) διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην 
επιδίωξη του στόχου αυτού.
Επιπλέον, η Επιτροπή πρόσφατα κοινοποίησε τη δέσμευσή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
τονίζοντας τις νέες προσπάθειες που λαμβάνουν χώρα στον τομέα αυτό. Η Επιτροπή 
δεσμεύτηκε να βελτιώσει τη διαδικασία, από την αρχή της επικύρωσης έως την έγκριση νέας 
μεθόδου για ρυθμιστικούς σκοπούς. Η Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει τις εργασίες για τον 
εξορθολογισμό της διαδικασίας κανονιστικής αποδοχής των εναλλακτικών προσεγγίσεων 
μέσω: της μείωσης του αριθμού των ενδιάμεσων σταδίων και της θέσπισης αυστηρών 
χρονοδιαγραμμάτων· της θέσπισης προκαταρκτικής ανάλυσης των ρυθμίσεων πριν από την 
επιστημονική επικύρωση ώστε να εστιάζεται καλύτερα η προσοχή στις εναλλακτικές
μεθόδους κατάλληλες για ρυθμιστικούς σκοπούς· της πρόβλεψης για παροχή αυξημένης 
διαφάνειας της διαδικασίας δια της χρήσεως μίας ειδικά αφιερωμένης για τον σκοπό αυτό 
ιστοθέσης για την παρακολούθηση της προόδου που θα σημειώνουν οι μεμονωμένες μέθοδοι· 
της επιτάχυνσης της επικύρωσης εναλλακτικών μεθόδων δια της εφαρμογής μίας 
ολοκληρωμένης στρατηγικής δοκιμών που εμπεριέχει στήριξη στο ECVAM από ομάδες που 
ασχολούνται με τη διαχείριση του κινδύνου· της συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ για
καταλληλότερες και διαφανέστερες διαδικασίες, της στενής παρακολούθησης της σχετικής με 
κάθε μεμονωμένη περίπτωση διαδικασίας του ΟΟΣΑ και της κίνησης της κοινοτικής 
διαδικασίας κανονιστικής αποδοχής όταν σημειώνονται περιττές καθυστερήσεις.

Με την αναθεώρηση της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ, η Επιτροπή θέτει ως στόχο να εκπονήσει 
κανόνες που εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες αυτές θα διεξάγονται με ανώδυνους για το ζώο 
τρόπους, θα διεξάγονται μόνον εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο και όταν δεν 
υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική μέθοδος. Η εν ισχύι σήμερα οδηγία θεσπίζει στοιχειώδεις 
κανόνες για την προστασία των ζώων στη διάρκεια της ζωής τους και πρόκειται να βελτιωθεί 
κατά τα προσεχή έτη με την αναθεώρηση της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ. Η πρόταση της 
Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας εγκρίθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2008 και βρίσκεται 
σήμερα στο στάδιο της διαδικασίας συναπόφασης.

Τέλος, καθώς η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ο καλύτερος τρόπος μελλοντικά είναι η 
αντικατάσταση των δοκιμών σε ζώα με μεθόδους που δεν χρησιμοποιούν ζώα, έχει αναλάβει 
διάφορα σχέδια και πρωτοβουλίες με γνώμονα το στοιχείο αυτό. Οι πρωτοβουλίες αυτές 
περιλαμβάνουν την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων σύμφωνα με το κοινοτικό πρόγραμμα 
πλαίσιο έρευνας, συντονισμένες προσπάθειες για το έργο επικύρωσης με πρόταση για την 
περαιτέρω αύξηση των πόρων στον τομέα αυτόν εντός τη ΕΕ και, τέλος, βελτίωση των 
διαδικασιών που οδηγούν στην ταχύτερη κανονιστική αποδοχή εναλλακτικών μεθόδων εντός 
της ΕΕ αλλά και διεθνώς."


