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Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000084/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Tilly Metz (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Francisco Guerreiro 
(Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jytte Guteland (S&D), Martin Buschmann (NI), Younous 
Omarjee (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Caroline 
Roose (Verts/ALE), Clare Daly (GUE/NGL), Emil Radev (PPE), Günther Sidl (S&D), Heidi Hautala 
(Verts/ALE), Jiří Pospíšil (PPE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Annika Bruna (ID), Manuel 
Bompard (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marie Toussaint 
(Verts/ALE), Marisa Matias (GUE/NGL), Michal Wiezik (PPE), Mick Wallace (GUE/NGL), Niels 
Fuglsang (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Pär Holmgren (Verts/ALE), Pascal Durand 
(Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), 
Thomas Waitz (Verts/ALE), Tiziana Beghin (NI), Veronika Vrecionová (ECR), Ville Niinistö 
(Verts/ALE)

Θέμα: Συντονισμένα σχέδια και δράσεις για τη μετάβαση στην καινοτομία χωρίς τη χρήση ζώων 
στην ΕΕ

Από το 1993 η Επιτροπή έχει δηλώσει τη δέσμευσή της να μειώσει και να υποκαταστήσει τη χρήση 
ζώων στην επιστήμη. Ωστόσο, από τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Επιτροπή 
προκύπτει μικρή μόνο μείωση του αριθμού των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς 
σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση, η μείωση αυτή επισκιάζεται από τα επιπλέον 12 εκατομμύρια ζώα που 
εκτρέφονται για να χρησιμοποιηθούν στην επιστημονική έρευνα αλλά θανατώνονται χωρίς ποτέ να 
χρησιμοποιηθούν στην πράξη. Μολονότι η οδηγία 2010/63/ΕΕ θεσπίζει βασικούς κανόνες για την 
προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, δεν εξασφαλίζει 
στρατηγική για τη μείωση και την υποκατάσταση των ζώων αυτών.

Αντίθετα, η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) δεσμεύτηκε να μειώσει 
«επιθετικά» τις δοκιμές σε ζώα, μεταξύ άλλων αίροντας τις απαιτήσεις και τη χρηματοδότηση για 
πειράματα σε θηλαστικά έως το 2035. Ενώ η ΕΕ είχε την πρωτοκαθεδρία στην προώθηση της 
επιστήμης χωρίς ζώα, υπάρχουν πλέον στοιχεία ότι αρχίζει να υστερεί σε σχέση με τη φιλοδοξία 
αρκετών χωρών να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν χάρτες πορείας για τη σταδιακή κατάργηση της 
χρήσης ζώων στην επιστήμη με την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών χωρίς τη χρήση ζώων, την 
επαναστατική αλλαγή στις δοκιμές τοξικότητας και στη βιοϊατρική έρευνα, καθώς και τη βελτίωση των 
αποτελεσμάτων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Ταυτόχρονα, το «Next Generation EU» αναλαμβάνει ισχυρότερη δέσμευση από ποτέ για την 
ενίσχυση της καινοτομίας και την ανανέωση της εκπαίδευσης. Υπό το πρίσμα αυτής της δέσμευσης 
και των πρωτοφανών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωσή μας στον τομέα της υγείας και του 
περιβάλλοντος, είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η δέσμευση της Επιτροπής να επενδύσει σε 
καινοτόμες, σχετικές με τον άνθρωπο επιστήμες χωρίς τη χρήση ζώων σε όλους τους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, της εκπαίδευσης και των κανονιστικών δοκιμών.

Το έργο του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ για εναλλακτικές λύσεις αντί των δοκιμών σε ζώα δείχνει, 
για παράδειγμα, ότι οι επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες χωρίς ζώα μπορούν να οδηγήσουν στα 
βέλτιστα μοντέλα για τη διερεύνηση των μηχανισμών ασθενειών και των πιθανών θεραπειών τους.

Η στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα, η οποία δρομολογήθηκε στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, έχει φιλόδοξους στόχους για την προστασία της ανθρώπινης 
υγείας και του περιβάλλοντος από τις επικίνδυνες επιπτώσεις των χημικών ουσιών. Οι προσεγγίσεις 
με δοκιμές χωρίς τη χρήση ζώων θα είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων 
της Επιτροπής όσον αφορά τις προγνωστικές τοξικολογικές δοκιμές.

Πώς θα διασφαλίσει η Επιτροπή ότι οι πρωτοβουλίες της στην έρευνα και καινοτομία καθώς και στην 
εκπαίδευση θα ευθυγραμμιστούν με τις δεσμεύσεις της Επιτροπής και των κρατών μελών για 
επιτάχυνση της μετάβασης στην επιστήμη χωρίς τη χρήση ζώων με απώτερο στόχο την πλήρη 
αντικατάσταση της χρήσης ζώων στην έρευνα, τις δοκιμές και την εκπαίδευση;
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Πώς προτίθεται η Επιτροπή να μειώσει σημαντικά τη χρήση ζώων στο πλαίσιο του κανονισμού 
REACH, ιδίως υπό το πρίσμα της νέας στρατηγικής για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα;

Κατάθεση: 18/12/2020

Λήξη προθεσμίας: 19/03/2021


