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E  U  R  O  O  P  A  N    P  A  R  L  A  M  E  N  T  T  I

 
SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 
 
 

ILMOITUS JÄSENILLE 
 
Suullinen kysymys 10.6.2004, esittäjät: Caroline Lucas, Dagmar Roth-Behrendt, Ria 
Oomen-Ruijten ja Chris Davies 
 
Uuden työjärjestyksen 187 artiklan mukaisesti jäsenille lähetetään ohessa komissiolle esitettävä 
suullinen kysymys. 
 
 
Asia: ECVAM-keskuksen vaihtoehtoisten testausmenetelmien validointia 

koskevan toiminnan 
  
 
Vastauksessaan vaihtoehtoisten menetelmien rahoitusta koskevaan suulliseen kysymykseen 
(O. Q. 05/2003) komissio totesi, että Euroopan eläinkokeita korvaavien menetelmien 
kehittämiskeskuksen (ECVAM) budjetti uusien menetelmien validoimiseksi oli 12 miljoonaa 
euroa kuudennen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelman puitteissa. 
Komissio totesi myös, että kyseistä budjettia ei pidetä tällä hetkellä vaihtoehtoisten menetelmien 
validointia rajoittavana tekijänä, mutta että YTK:n määrärahojen jakomenettelyihin sisältyy jo 
tarvittavaa joustavuutta yhteisön politiikan kehittämiseen ja toteutukseen tarvittavaa tieteellistä 
ja teknistä tukea koskevien tarpeiden huomioon ottamiseksi, sillä YTK:n nykyistä työohjelmaa 
tarkistetaan vuosittain läheisessä yhteistyössä sen palveluja käyttävien komission pääosastojen 
kanssa. Vuosittaiset budjettipäätökset tehdään marraskuussa. 
 
Kosmetiikkadirektiivin seitsemännessä muutoksessa on annettu selkeät aikataulut kosmetiikan 
tuotteiden ainesosien testauksessa käytettävien vaihtoehtoisten menetelmien käyttöönotolle. 
 
EY:n kemikaalilainsäädäntöä ollaan parhaillaan uudistamassa perusteellisesti. Komission 
ehdotuksen (KOM(2003)0644 lopull.) mukaan niistä kemikaaleista, joita nykyisin valmistetaan 
vuodessa vähintään 1 tonnin määrinä, olisi annettava eritellyt tiedot. Useimpien nykyisten 
kemikaalien kohdalla tarpeelliset tiedot puuttuvat. Kemikaalilainsäädännön uudistaminen tuo 
mukanaan eläinkokeiden merkittävän lisääntymisen, ellei uusia kokeita, joissa ei käytetä eläimiä, 
validoida ja oteta käyttöön pikaisesti. On olemassa laaja poliittinen yhteisymmärrys siitä, että 
lisää rahoitusta tarvitaan uusien vaihtoehtoisten menetelmien nopean validoinnin 
varmistamiseksi ja sen jälkeen niiden aseman vakiinnuttamiseksi uudessa 
kemikaalilainsäädännössä. 
 
Mikä on Euroopan eläinkokeita korvaavien menetelmien kehittämiskeskuksen (ECVAM) 
rahoituksen nykytilanne muiden kuin eläinkokeiden validointia koskevien ja tutkimuksen 
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kuudennen puiteohjelman puitteissa tehtävien tutkimusten rahoittamisen osalta? Onko 
puiteohjelmassa kaavailtu 12 miljoonan euron suuruinen tuki edelleen voimassa? 
 
Onko komissio sitä mieltä, että kyseinen erityisbudjetti on riittävä, jotta sillä voidaan vastata 
kaikkien toimielinten esittämiin poliittisiin vaatimuksiin vaihtoehtoisten menetelmien 
validoimisen nopeuttamiseksi, erityisesti pitäen mielessä kyseisten menetelmien lisääntyneen 
merkityksen kosmetiikkadirektiivin seitsemännen muutoksen sekä kemikaalilainsäädännön 
uudistamisen myötä? 
 
Onko komissio jo turvautunut YTK:n määrärahojen jakomenettelyn joustavuuteen ja käyttänyt 
vaihtoehtoisten menetelmien validoimisen edistämiseen sellaisia lisämäärärahoja, joita ei vielä 
ollut osoitettu muuhun tarkoitukseen? 
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