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Θέμα: Σχέδια και δράσεις για την επιτάχυνση της μετάβασης στην καινοτομία χωρίς τη χρήση 
ζώων στην έρευνα, τις δοκιμές κανονιστικού χαρακτήρα και την εκπαίδευση

Από το 1993, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταστήσει σαφή τη δέσμευσή της υπέρ της προορατικής 
μείωσης και αντικατάστασης της χρήσης ζώων στην επιστήμη1. Εντούτοις, ο αριθμός των ζώων που 
χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς μειώνεται με πολύ αργούς ρυθμούς. Μολονότι η 
οδηγία 2010/63/ΕΕ2 θεσπίζει βασικούς κανόνες για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται 
για επιστημονικούς σκοπούς, δεν αποτελεί στρατηγική για τη μείωση και την αντικατάσταση των ζώων 
αυτών.

Υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του προγράμματος Next Generation EU και 
των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά την υγεία και το περιβάλλον, καθώς και της 
αυξανόμενης ανησυχίας του κοινού για τη χρήση ζώων σε πειράματα, είναι σημαντικό να αναλάβει 
δράση η ΕΕ για να επιταχύνει τη μετάβαση, από την εξάρτηση από το παρωχημένο μοντέλο με βάση 
τα ζώα, σε μια σύγχρονη, σχετική με τον άνθρωπο, χωρίς τη χρήση ζώων επιστήμη, στους τομείς της 
έρευνας, των δοκιμών κανονιστικού χαρακτήρα και της εκπαίδευσης.

1. Ποια ειδικά τομεακά σχέδια έχει η Επιτροπή για να θέσει τέλος στην εξάρτηση από τη χρήση 
ζώων, που προσδιορίζουν ως τρόπο αντιμετώπισης των ανθρώπινων ασθενειών καινοτόμα 
μοντέλα σχετικά με τον άνθρωπο;

2. Ποια διεπιστημονικά και συνεργιστικά σχέδια έχει η Επιτροπή για να θέσει τέλος στην εξάρτηση 
από τη χρήση ζώων σε όλους τους τομείς πολιτικής;

3. Προτίθεται η Επιτροπή να καταρτίσει ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με προτάσεις και στόχους 
για τη σταδιακή κατάργηση της εξάρτησης από τη χρήση ζώων στην έρευνα, τις δοκιμές 
κανονιστικού χαρακτήρα και την εκπαίδευση στην ΕΕ;
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1 Πρόγραμμα σχετικά με την πολιτική και τη δράση για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη «Στόχος η 
αειφορία», ΕΕ C 138 της 17.5.1993, σ. 5.

2 Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, περί 
προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 33.


