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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 1125/2019 της Julia Baines, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της οργάνωσης PETA Ηνωμένου Βασιλείου, PETA Γαλλίας, PETA 
Γερμανίας και PETA Κάτω Χωρών, σχετικά με την αναστολή των 
πειραμάτων σε ζώα

Αναφορά αριθ. 0058/2020 του S.S., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
δοκιμές σε ζώα

1. Περίληψη της αναφοράς 1125/2019

Η αναφέρουσα ζητεί την αναστολή, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, της χρήσης ζώων στην 
επιστημονική έρευνα, ενόσω η αξία των εν λόγω πειραμάτων αξιολογείται και 
αναγνωρίζεται. Υποστηρίζει ότι από την έρευνα προκύπτει ότι τα πειράματα σε ζώα έχουν 
συμβάλει ελάχιστα στην τρέχουσα γνώση σχετικά με τα λοιμώδη νοσήματα, τις 
νευροεκφυλιστικές διαταραχές, τα εγκεφαλικά επεισόδια, τον καρκίνο και πολλές άλλες 
ανθρώπινες ασθένειες. Θεωρεί ότι το μέλλον της επιστήμης έγκειται στην τεχνολογία αιχμής, 
σε μεθοδολογίες που δεν απαιτούν τη χρήση ζώων, όπως μικροτσίπ που μιμούνται τη 
λειτουργία και τις αντιδράσεις ανθρώπινων οργάνων, τρισδιάστατη καλλιέργεια ανθρώπινου 
δέρματος, μικρομοντέλα του εγκεφάλου και μοντέλα πληροφορικής που μπορούν να 
προβλέψουν με ακρίβεια τι συμβαίνει στον άνθρωπο.

Περίληψη της αναφοράς 0058/2020

Ο αναφέρων ζητεί την άμεση απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα. Εξηγεί ότι υπάρχουν 
εναλλακτικές μέθοδοι δοκιμών και αναφέρει ως παράδειγμα τις Κάτω Χώρες.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 1125/2019 χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 6 Μαρτίου 2020.
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Η αναφορά 0058/2020 χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 30 Απριλίου 2020.

Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Ιουνίου 2020

Αναφορές 1125/2019 και 0058/2020

Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται πλήρως για την καλή διαβίωση των ζώων και τον 
απώτερο στόχο της πλήρους αντικατάστασης των δοκιμών σε ζώα. Αυτό αντικατοπτρίζεται 
σαφώς επίσης στην οδηγία 2010/63/ΕΕ περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για 
επιστημονικούς σκοπούς1. Παράλληλα, για την προστασία των ανθρώπων, των ζώων και του 
περιβάλλοντος, η νομοθεσία της ΕΕ μάς υποχρεώνει να διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την 
αποτελεσματικότητα των νέων φαρμακευτικών προϊόντων· την ασφάλεια των χημικών 
ουσιών (συμπεριλαμβανομένων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των βιοκτόνων)· 
καθώς και την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών. Η εκπλήρωση αυτών των 
υποχρεώσεων προϋποθέτει προσεκτική εξέταση.

Σε αντίθεση με τον ισχυρισμό των αναφερόντων ότι η έρευνα στα ζώα έχει περιορισμένη 
αξία, είναι γεγονός ότι οι μελέτες σε ζώα έχουν συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της υγείας 
και της ποιότητας ζωής, καθώς και στην επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής. Υπάρχουν 
σήμερα αποτελεσματικές θεραπείες για πολυάριθμα λοιμώδη νοσήματα, ορισμένες μορφές 
καρκίνου και πολλές χρόνιες παθήσεις, όπως ο διαβήτης. Αυτές οι εξελίξεις θα ήταν αδύνατες 
χωρίς τις γνώσεις που αποκομίστηκαν από τις μελέτες σε ζώα. Επίσης, η ενωσιακή νομοθεσία 
απαιτεί τη διεκπεραίωση των εν λόγω μελετών πριν από την εξουσιοδότηση κλινικών 
δοκιμών σε ανθρώπους, με στόχο την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ζωικών μοντέλων

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι τα ζωικά μοντέλα, όπως όλα τα ερευνητικά εργαλεία, διαθέτουν 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, ανάλογα με το ζήτημα που πρόκειται να 
αντιμετωπιστεί. Για παράδειγμα, τα ζεβρόψαρα έχουν προσφέρει ένα εξαιρετικό μοντέλο για 
τη μελέτη των αναπτυξιακών διαδικασιών σε ανώτερους οργανισμούς. Τα ποντίκια είναι ένα 
εξαιρετικά πληροφοριακό μοντέλο για πολλές γενετικές νόσους του ανθρώπου, π.χ. για 
διαταραχές της ακοής, της όρασης ή των οστών, αλλά έχουν περιορισμένη αξία για τη μελέτη 
του ιού Ebola ή του συνδρόμου επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS), για 
παράδειγμα.

Η τεχνολογική πρόοδος έχει επιφέρει επανάσταση στον χώρο της βιοϊατρικής έρευνας, 
παρέχοντας νέες δυνατότητες εμβάθυνσης των γνώσεών μας, όπως ο προσδιορισμός της 
γονιδιακής αλληλουχίας των οργανισμών, αλλά και υπολογιστικά εργαλεία για την ανάλυση 
βιολογικών διεργασιών και την προσομοίωση των σύνθετων μηχανισμών που εμπλέκονται 
στην υγεία και την ασθένεια. Ανάμεσα στα καινοτόμα εργαλεία περιλαμβάνονται οι 
ανθρώπινοι τρισδιάστατοι ιστοί και τα τεχνητά μίνι όργανα. Αυτές οι μεγάλες ανακαλύψεις 

1 Οδηγία 2010/63/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, περί 
προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον 
για τον ΕΟΧ, ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 33-79.
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επιτρέπουν την ανάπτυξη εναλλακτικών επιλογών που βασίζονται κυρίως σε καλλιέργειες 
κυττάρων ή ιστών, καθώς και σε υπολογιστικές μεθόδους, με αποτέλεσμα την 
αντικατάσταση, τη μείωση και τη βελτίωση της χρήσης ζώων, όπου είναι δυνατόν. 

Αυτά και άλλα εργαλεία εξετάζονται στην έκθεση από την επιστημονική διάσκεψη που 
διοργανώθηκε από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2016 με στόχο τη συμμετοχή της 
επιστημονικής κοινότητας και των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών σε μια συζήτηση 
σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης της προόδου αιχμής στον τομέα των βιοϊατρικών και 
άλλων ερευνών για την ανάπτυξη επιστημονικά έγκυρων προσεγγίσεων χωρίς τη χρήση 
ζώων2.

Η Επιτροπή διοργανώνει επί του παρόντος μια ακόμη διάσκεψη, η οποία αναβλήθηκε για το 
τέλος του 2020 λόγω της κρίσης του κορονοϊού, με σκοπό την προώθηση της χρήσης 
μοντέλων που δεν χρησιμοποιούν ζώα σε στοχευμένο κοινό, το οποίο περιλαμβάνει 
πανεπιστήμια, ερευνητές, εκπαιδευτικούς, τον βιομηχανικό κλάδο, τις αρχές και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ). 

Εφαρμογή της οδηγίας 2010/63/ΕΕ 

Η οδηγία 2010/63/ΕΕ απαιτεί τη χρήση εναλλακτικών προσεγγίσεων όποτε είναι εφικτή μια 
επιστημονικά ικανοποιητική μέθοδος ή στρατηγική δοκιμής αντί για μια διαδικασία που 
προβλέπει τη χρήση ζώων. Η οδηγία θεσπίζει επιπλέον μηχανισμούς για την ταχύτερη 
ανάπτυξη, επικύρωση και αξιοποίηση εναλλακτικών προσεγγίσεων. Η Επιτροπή δεσμεύεται 
να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Δεδομένου ότι 
εντοπίστηκαν αρκετές περιπτώσεις θεμάτων εσφαλμένης μεταφοράς από τότε, η Επιτροπή 
άρχισε διάλογο με όλα τα κράτη μέλη. Ορισμένες συζητήσεις οδήγησαν σε θετικά 
αποτελέσματα, ενώ σε άλλες ακολούθησε επίσημη διαδικασία επί παραβάσει. Εάν οι εθνικοί 
νόμοι για τη μεταφορά της οδηγίας χαρακτηριστούν μη συμμορφούμενοι, ενδέχεται να 
ακολουθήσουν, κατά περίπτωση, περισσότερες διαδικασίες επί παραβάσει. 

Πρόοδος όσον αφορά την ανάπτυξη εναλλακτικών προσεγγίσεων και τη χρηματοδότηση από 
την ΕΕ

Παρά την αξιόλογη πρόοδο ως προς την ανάπτυξη εναλλακτικών προσεγγίσεων, τα πιο 
σύνθετα καταληκτικά σημεία της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας, της ανάπτυξης 
φαρμακευτικών προϊόντων και των δοκιμών ασφάλειας των ουσιών συνεχίζουν να 
παρουσιάζουν σημαντικές επιστημονικές προκλήσεις. Συχνά δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες 
εναλλακτικές λύσεις σε περιπτώσεις όπου οι τοξικολογικές ή φυσιολογικές διεργασίες και 
μηχανισμοί είναι περίπλοκοι ή δεν είναι επαρκώς κατανοητοί. Συνεπώς, επί του παρόντος δεν 
είναι δυνατή η απόλυτη αντικατάσταση των μελετών σε ζώα, δεδομένου ότι χρειάζεται να 
διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας ανθρώπων και ζώων και του 
περιβάλλοντας. Επίσης στους τομείς αυτούς χρησιμοποιούνται όλες οι διαθέσιμες μέθοδοι, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών που βασίζονται σε υπολογιστές, in vitro και άλλων 
ειδών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η χρήση των 
διαδικασιών που απαιτούν τη χρήση ζώων. 

2 
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/3r/scientific_conference_non_animal_approaches_e
n.htm

https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/3r/scientific_conference_non_animal_approaches_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/3r/scientific_conference_non_animal_approaches_en.htm
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Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εστιασμένες και στοχευμένες προσπάθειες εξυπηρετούν με τον 
πλέον αποδοτικό τρόπο τον απώτερο στόχο της πλήρους αντικατάστασης όλων των χρήσεων 
ζώων για επιστημονικούς σκοπούς. Η οδηγία προβλέπει μια στρατηγική που βασίζεται σε μια 
νομικά δεσμευτική προσέγγιση κατά στάδια, μόλις καθίστανται διαθέσιμες επιστημονικά 
ικανοποιητικές μέθοδοι. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, αναθεωρήθηκε η υποβολή 
στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της οδηγίας. Τα νέα, πιο ολοκληρωμένα και λεπτομερή 
στοιχεία, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ταλαιπωρία των ζώων, θα διευκολύνουν τον 
εντοπισμό των τομέων χρήσης ζώων όπου οι προσπάθειες της Επιτροπής, των κρατών μελών 
και άλλων ενδιαφερόμενων μερών για την ανάπτυξη και την επικύρωση εναλλακτικών 
προσεγγίσεων θα έχουν τον ευρύτερο δυνατό αντίκτυπο στην προώθηση του απώτερου 
στόχου. 

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή υποστήριζε και συνεχίζει να υποστηρίζει την έρευνα των 
εναλλακτικών προσεγγίσεων. Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η Επιτροπή έχει 
χρηματοδοτήσει πάνω από 200 έργα με ποσό ύψους άνω των 700 εκατ. ΕUR. 

Έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί διάφορα εργαλεία in vitro και εργαλεία πληροφορικής 
για την απόκτηση νέων γνώσεων σχετικά με τη φυσιολογία, την παθολογία και την 
τοξικολογία του ανθρώπου. Τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για την 
αντικατάσταση των δοκιμών σε ζώα για ορισμένα βασικά καταληκτικά σημεία αξιολόγησης 
της ασφάλειας, για παράδειγμα για την ευαισθητοποίηση και τον ερεθισμό του δέρματος, και 
βελτιώνονται περαιτέρω για την απόκτηση γνώσεων σχετικά με πιο περίπλοκες τοξικολογικές 
οδούς μεταφοράς. 

Αυτήν τη στιγμή διατίθενται δύο ακόμη ευκαιρίες για σημαντική χρηματοδότηση εντός του 
2020, στο πλαίσιο των τελευταίων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του προγράμματος 
«Ορίζων 2020». Η μία πρόσκληση υποβολής προτάσεων (60 εκατ. EUR) αφορά την 
προώθηση της αξιολόγησης της ασφάλειας χημικών ουσιών χωρίς τη διενέργεια δοκιμών σε 
ζώα, η δε άλλη (18 εκατ. EUR) την επόμενη γενιά τεχνολογίας μικροτσίπ που μιμούνται τη 
λειτουργία και τις αντιδράσεις ανθρώπινων οργάνων. Στο νέο πρόγραμμα για την έρευνα και 
την καινοτομία (Ορίζων Ευρώπη: 2021-2027) αναμένεται να συνεχιστεί η ανάπτυξη 
βελτιωμένων εναλλακτικών μεθόδων αντί των δοκιμών σε ζώα.

Επιπλέον, η Επιτροπή επιδιώκει ενεργά την ανάπτυξη, την επικύρωση και την πρακτική 
εφαρμογή νέων μεθόδων που δεν συνεπάγονται τη χρήση ζώων μέσω της Ευρωπαϊκής 
σύμπραξης για τις εναλλακτικές προσεγγίσεις στις δοκιμές σε ζώα (EPAA), η οποία φέρνει 
σε επαφή τις ρυθμιστικές αρχές, τον ακαδημαϊκό κόσμο και τους επαγγελματίες από τα 
εργαστήρια και τον κλάδο, με σκοπό την προώθηση της αποδοχής και την υιοθέτηση 
εναλλακτικών λύσεων. 

Συμπέρασμα 

Απώτερος στόχος της Επιτροπής είναι η αντικατάσταση όλων των δοκιμών σε ζώα στην 
έρευνα, όπως αναφέρεται στην οδηγία 2010/63/ΕΕ για την προστασία των ζώων που 
χρησιμοποιούνται στην επιστήμη, και η Επιτροπή εργάζεται ενεργά για την επίτευξη αυτού 
του στόχου, μεταξύ άλλων παρακολουθώντας την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, 
χρηματοδοτώντας ερευνητικά μοντέλα που δεν χρησιμοποιούν ζώα και διευκολύνοντας τη 
διάδοση και την ανταλλαγή των πιο πρόσφατων επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα των 
εναλλακτικών λύσεων μέσω, για παράδειγμα, της οργάνωσης επιστημονικών διασκέψεων. 
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Ωστόσο, δεν είναι ακόμη δυνατή η επιβολή της αναστολής της χρήσης ζώων στην επιστήμη 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


