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Pergunta oral n° 10/6/2004 apresentada por Caroline Lucas, Dagmar Roth-Behrendt, 
Ria Oomen-Ruijten e Chris Davies 

Em conformidade com o disposto no artigo 187º do novo Regimento, submete-se 
seguidamente à atenção dos Senhores Deputados uma pergunta oral dirigida à Comissão 

 

Assunto:  Financiamento dos trabalhos do CEVMA para a validação de métodos 
alternativos à experimentação animal 

 
 
Na sua resposta a uma pergunta oral sobre o financiamento de métodos alternativos 
(QO 05/02003), a Comissão indicou que o orçamento do Centro Europeu de Validação de 
Métodos Alternativos (CEVMA) para a validação de novos métodos é de 12 milhões de euros 
para todo o 6º programa-quadro. Além disso, indicou que este orçamento não era 
considerado como um factor limitativo no contexto da validação de métodos alternativos e 
que a flexibilidade requerida para responder às necessidades variáveis em matéria de apoio 
científico e técnico para o desenvolvimento e aplicação da política comunitária estava 
integrada na atribuição de recursos do CCI, na medida em que o orçamento do programa de 
trabalho deste último era revisto numa base anual, em colaboração estreita com as DG que o 
utilizam. As decisões orçamentais anuais são adoptadas em Novembro. 
 
A 7ª modificação da directiva relativa aos produtos cosméticos prevê prazos claros 
relativamente à utilização de métodos alternativos para testar os componentes dos produtos 
cosméticos. 
 
A legislação comunitária em matéria de substâncias químicas está a ser sujeita a uma revisão 
completa. Em conformidade com a proposta da Comissão COM(2003)644 final, terá de ser 
fornecido um conjunto diferenciado de dados para as substâncias químicas existentes cuja 
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produção anual ultrapasse uma tonelada. Não existem os dados necessários relativamente à 
maior parte das substâncias químicas. A revisão da legislação em matéria de substâncias 
químicas acarretará uma sobrecarga considerável da experimentação animal, se não forem 
rapidamente validados e explorados novos ensaios que não utilizem animais. Existe também 
um importante consenso quanto ao facto de ser necessário prever mais recursos, por forma a 
assegurar a rápida validação de novos métodos alternativos e a consagrá-los na nova 
legislação em matéria de substâncias químicas. 
 
Qual o estado actual do financiamento do Centro Europeu de Validação de Métodos 
Alternativos (CEVMA) no que diz respeito ao financiamento de estudos relativos à validação 
de ensaios sem experimentação animal no contexto do 6º programa-quadro de investigação? 
Terá sido mantido o montante de 12 milhões de euros previsto para o 6ª programa-quadro? 
 
Entenderá a Comissão que este orçamento específico é suficiente para responder às exigências 
políticas formuladas por todas as Instituições visando acelerar a validação de métodos 
alternativos, nomeadamente face à procura crescente de tais métodos devido à 7ª alteração da 
directiva relativa aos produtos cosméticos e à revisão da legislação em matéria de substâncias 
químicas? 
 
Será que a Comissão já lançou mão da flexibilidade existente na atribuição de recursos do 
CCI, por forma a impulsionar a validação de métodos alternativos, utilizando dotações 
suplementares ainda não afectadas? 
 
 

 

_____________ 
16 de Novembro de 2004 
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