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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

  

 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
Προφορική ερώτηση αριθ. 10/6/2004 των κ.κ. Caroline Lucas, Dagmar Roth-
Behrendt, Ria Oomen-Ruijten και Chris Davies 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 187 του νέου Κανονισµού, παρατίθεται κατωτέρω προφορική 
ερώτηση προς την Επιτροπή 
 
 
Θέµα: Χρηµατοδότηση του έργου του ECVAM (Ευρωπαϊκού Κέντρου για 

την εξακρίβωση της καταλληλότητας των εναλλακτικών µεθόδων)  
  
 
Στην απάντησή της σε προφορική ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των 
εναλλακτικών µεθόδων (Q.O. 05/2003), η Επιτροπή δήλωσε ότι ο προϋπολογισµός για το 
ECVAM ανέρχεται σε 12 εκατ. € για όλο το Έκτο Πρόγραµµα Πλαίσιο. Ανέφερε επίσης 
πως ο προϋπολογισµός αυτός δεν θεωρείτο περιοριστικός παράγοντας στον έλεγχο της 
καταλληλότητας των εναλλακτικών µεθόδων, αλλά η απαιτούµενη ευελιξία για την 
αντιµετώπιση των διαφόρων αναγκών για την επιστηµονική και τεχνολογική στήριξη των 
κοινοτικών πολιτικών ανάπτυξης και εφαρµογής στηρίχθηκε στην κατανοµή των πόρων 
του ΚΚΕρ καθώς ο σηµερινός προϋπολογισµός του προγράµµατος εργασίας του ΚΚΕρ 
επανεξετάζεται ετησίως σε στενή συνεργασία µε τις χρήστριες Γ∆.  Οι ετήσιες αποφάσεις 
για τον προϋπολογισµό λαµβάνονται το Νοέµβριο.   
 
Η 7η τροπολογία της οδηγίας για τα καλλυντικά προβλέπει σαφή χρονοδιαγράµµατα για τη 
χρήση των εναλλακτικών µεθόδων για τον έλεγχο των συστατικών των καλλυντικών.  
 
Η κοινοτική νοµοθεσία για τα χηµικά προϊόντα βρίσκεται στο στάδιο της πλήρους 
αναθεώρησης. Σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής COM(2003) 644 τελικό, πρέπει να 
προβλεφθεί µια ξεχωριστή σειρά δεδοµένων για τα χηµικά προϊόντα των οποίων η 
παραγωγή υπερβαίνει τον ένα τόννο ετησίως. Για τα περισσότερα από τα υφιστάµενα 
χηµικά προϊόντα λείπουν τα απαιτούµενα στοιχεία. Η αναθεώρηση της νοµοθεσίας για τα 
χηµικά προϊόντα θα σηµάνει σηµαντική αύξηση των δοκιµών σε ζώα, εκτός αν εγκριθούν   
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και χρησιµοποιηθούν έγκαιρα νέες µη-ζωικές δοκιµές.  Παρατηρείται έντονη πολιτική 
συναίνεση για πρόβλεψη περισσότερων πόρων προκειµένου να διασφαλισθεί η ταχεία 
εξακρίβωση της καταλληλότητας νέων εναλλακτικών µεθόδων ώστε αυτές να περιληφθούν 
στη νέα νοµοθεσία περί χηµικών προϊόντων. 
 
Ποιο είναι το σηµερινό καθεστώς χρηµατοδότησης του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την 
εξακρίβωση της καταλληλότητας των εναλλακτικών µεθόδων (ECVAM) σ' ό,τι αφορά 
τη χρηµατοδότηση των µελετών σχετικά µε την εξακρίβωση της καταλληλότητας των µη 
ζωικών δοκιµών στο 'Έκτο Πρόγραµµα-Πλαίσιο Έρευνας; Έχει διατηρηθεί το ποσό των 
12 εκατ. € που έχει προβλεφθεί για το 'Έκτο Πρόγραµµα-Πλαίσιο;  
 
Νοµίζει η Επιτροπή πως αυτός ο συγκεκριµένος προϋπολογισµός επαρκεί για την 
κάλυψη των πολιτικών αναγκών όλων των θεσµικών οργάνων για επιτάχυνση της 
εξακρίβωσης της καταλληλότητας των εναλλακτικών µεθόδων, και συγκεκριµένα σ' ό,τι 
αφορά την αυξανόµενη ζήτηση για τέτοιες µεθόδους λόγω της 7ης τροπολογίας της 
οδηγίας για τα καλλυντικά και της αναθεώρησης της νοµοθεσίας για τα χηµικά προϊόντα;    
 
Έκανε ήδη η Επιτροπή χρήση της ευελιξίας στην κατανοµή των πόρων του ΚΚΕρ 
προκειµένου να προωθήσει την εξακρίβωση της καταλληλότητας των εναλλακτικών 
µεθόδων µε τη χρήση πρόσθετων ποσών που δεν είχαν ήδη κατανεµηθεί; 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
16 Νοεµβρίου 2004 
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