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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η οδηγία 86/609/ΕΟΚ, η οποία, σύμφωνα με την ίδια, στόχευε 
στον υποδιπλασιασμό του αριθμού των πειραμάτων που διεξάγονται σε ζώα μέχρι το 2000, 
δεν εφαρμόσθηκε από κανένα από τα κράτη μέλη.  Αντιτίθεται επίσης στη νέα νομοθεσία για 
τα χημικά REACH και την προκύπτουσα από αυτήν μεγάλη αύξηση του αριθμού των 
πειραμάτων σε ζώα.  Θεωρεί ότι αυτά είναι απαράδεκτα, ιδίως η δοκιμή «LD-50». Σύμφωνα 
με την αναφέρουσα, υπολογίζεται ότι για τους σκοπούς του REACH θα θανατωθούν 20 έως
45 εκατομμύρια πειραματόζωα κατά τη διάρκεια δοκιμών χωρίς βελτίωση της ασφάλειας των 
καταναλωτών.  Οι επιστήμονες αμφισβητούν την αξιοπιστία των πειραμάτων σε ζώα, επειδή 
οι διαφορές μεταξύ ανθρώπων και ζώων είναι πολύ μεγάλες και επειδή πολλοί άλλοι 
παράγοντες (τρόπος ζωής, κτλ.) διαδραματίζουν επίσης ρόλο.

Αν και οι πολίτες της ΕΕ στην πλειονότητά τους αντιτίθεται στα πειράματα σε ζώα, 
αναγκάζονται, ως φορολογούμενοι πολίτες και καταναλωτές, να χρηματοδοτούν κάτι που δεν 
θέλουν.  Επιπλέον, αυτό δεν αποτρέπει την είσοδο στην αγορά βλαβερών και τοξικών 
προϊόντων, εφόσον τα αποτελέσματα των δοκιμών που προκαλούν μεγάλο πόνο στα ζώα 
μπορούν να παραποιηθούν και δεν αυξάνουν την ασφάλεια.  Πολλές ουσίες είναι εδώ και 
καιρό γνωστό ότι είναι δηλητηριώδεις και οι οργανώσεις προστασίας των ζώων ισχυρίζονται 
ότι είναι καλύτερο να απαγορευτούν ή να περιοριστούν σημαντικά παρά να συνεχιστούν οι 
δοκιμές ευρείας κλίμακας με κοινές χημικές ουσίες.  Η αναφέρουσα ζητεί ως εκ τούτου να 
επιβληθεί προσωρινή αναστολή στα πειράματα σε ζώα διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών 
προκειμένου να βρεθούν και να αξιολογηθούν νέες μέθοδοι δοκιμών (που δεν περιλαμβάνουν 
χρήση ζώων)· υποχρεωτική ανταλλαγή χημικών δεδομένων σε διεθνές επίπεδο· χρήση 
δοκιμών που θα παρέχουν καλύτερη πληροφόρηση που δεν θα βασίζεται σε πειράματα σε 
ζώα και άμεση απαγόρευση ή απόσυρση όλων των χημικών ουσιών που είναι γνωστό ότι 
ενδέχεται να απειλούν την υγεία ανθρώπων και ζώων καθώς και το περιβάλλον.  Η 
αναφέρουσα προτείνει τη δημιουργία τραπεζών βιολογικών δεδομένων ως εναλλακτική λύση 
στα πειράματα σε ζώα.
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2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 18 Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η οδηγία 86/609/ΕΟΚ, η οποία, σύμφωνα με την ίδια, στόχευε 
στον υποδιπλασιασμό του αριθμού των πειραμάτων που διεξάγονται σε ζώα μέχρι το 2000, 
δεν εφαρμόσθηκε από κανένα από τα κράτη μέλη.   Αντιτίθεται επίσης στη νέα νομοθεσία για 
τα χημικά REACH και την προκύπτουσα από αυτήν μεγάλη αύξηση του αριθμού των 
πειραμάτων σε ζώα.   Θεωρεί ότι αυτά είναι απαράδεκτα, ιδίως η δοκιμή «LD-50».  Σύμφωνα 
με την αναφέρουσα, υπολογίζεται ότι για τους σκοπούς του REACH θα θανατωθούν 20 έως 
45 εκατομμύρια πειραματόζωα κατά τη διάρκεια δοκιμών χωρίς βελτίωση της ασφάλειας των 
καταναλωτών.   Οι επιστήμονες αμφισβητούν την αξιοπιστία των πειραμάτων σε ζώα, επειδή 
οι διαφορές μεταξύ ανθρώπων και ζώων είναι πολύ μεγάλες και επειδή πολλοί άλλοι 
παράγοντες (τρόπος ζωής, κτλ.) διαδραματίζουν επίσης ρόλο.

Αν και οι πολίτες της ΕΕ στην πλειονότητά τους αντιτίθεται στα πειράματα σε ζώα, 
αναγκάζονται, ως φορολογούμενοι πολίτες και καταναλωτές, να χρηματοδοτούν κάτι που δεν 
θέλουν.   Επιπλέον, αυτό δεν αποτρέπει την είσοδο στην αγορά βλαβερών και τοξικών 
προϊόντων, εφόσον τα αποτελέσματα των δοκιμών που προκαλούν μεγάλο πόνο στα ζώα 
μπορούν να παραποιηθούν και δεν αυξάνουν την ασφάλεια.   Πολλές ουσίες είναι εδώ και 
καιρό γνωστό ότι είναι δηλητηριώδεις και οι οργανώσεις προστασίας των ζώων ισχυρίζονται 
ότι είναι καλύτερο να απαγορευτούν ή να περιοριστούν σημαντικά παρά να συνεχιστούν οι 
δοκιμές ευρείας κλίμακας με κοινές χημικές ουσίες.   Η αναφέρουσα ζητεί ως εκ τούτου να 
επιβληθεί προσωρινή αναστολή στα πειράματα σε ζώα διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών 
προκειμένου να βρεθούν και να αξιολογηθούν νέες μέθοδοι δοκιμών (που δεν περιλαμβάνουν 
χρήση ζώων)· υποχρεωτική ανταλλαγή χημικών δεδομένων σε διεθνές επίπεδο· χρήση 
δοκιμών που θα παρέχουν καλύτερη πληροφόρηση που δεν θα βασίζεται σε πειράματα σε 
ζώα και άμεση απαγόρευση ή απόσυρση όλων των χημικών ουσιών που είναι γνωστό ότι 
ενδέχεται να απειλούν την υγεία ανθρώπων και ζώων καθώς και το περιβάλλον.   Η 
αναφέρουσα προτείνει τη δημιουργία τραπεζών βιολογικών δεδομένων ως εναλλακτική λύση 
στα πειράματα σε ζώα.

Οδηγία 86/609/ΕΟΚ σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για 
πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς

Η Οδηγία 86/609/ΕΟΚ έπρεπε να μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία το 1989. Οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές για την εν λόγω οδηγία φέρουν ευθύνη για την υλοποίηση της εν λόγω 
νομοθεσίας και για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεών της. Η οδηγία 
μεταφέρθηκε σωστά στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών.  To 1997, 
πραγματοποιήθηκε οριζόντια επανεξέταση μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να 
διαπιστωθεί εάν είχε πραγματοποιηθεί ορθή εφαρμογή. Καθώς νέες χώρες εντάσσονταν στην 
ΕΕ, η οδηγία τίθετο σε εφαρμογή κατά τις διαπραγματεύσεις ένταξης (υιοθέτηση του 
κοινοτικού κεκτημένου). Ο Επιτροπή δεν έχει λόγο να θεωρεί ότι η οδηγία δεν εφαρμόζεται 
και στα 27 κράτη μέλη. 
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Η αναφορά στον υποδιπλασιασμό του αριθμού των ζώων που χρησιμοποιούνται για 
πειράματα μέχρι το έτος 2000 συμπεριλήφθηκε στο 5ο σχέδιο δράσης για το περιβάλλον, 
Απόφαση 2179/98/ΕΚ «περί αναθεωρήσεως του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
σχετικά με την πολιτική και τη δράση για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη ‘Στόχος η 
αειφορία’» του 1998, όχι στην Οδηγία 86/609/ΕΟΚ. Δηλώνει ότι «Σύμφωνα με το 
πρόγραμμα, η Κοινότητα πρόκειται να πραγματοποιήσει ορισμένα θετικά βήματα για τη 
μείωση κατά 50 % του αριθμού των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για 
πειράματα έως το 2000» , αναγνωρίζεται ωστόσο ότι ο στόχος του 50% δεν επιτεύχθηκε.  Η 
Κοινότητα πραγματοποίησε θετικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και κατέβαλε 
σημαντικές προσπάθειες.  Η εργασία για τη μείωση των αριθμών των ζώων που απαιτούνται 
για επιστημονικές διαδικασίες συνεχίζεται και παραμένει σε υψηλή θέση στην ημερήσια 
διάταξη της Επιτροπής. 

Τέλος, η Επιτροπή ξεκίνησε την αναθεώρηση της Οδηγίας 86/609/ΕΟΚ σχετικά με την 
προστασία των πειραματόζωων, προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία των ζώων που 
εξακολουθούν να είναι απαραίτητα για πειράματα1.

Δοκιμές χημικών

Γενικές παρατηρήσεις

Όσον αφορά την αξιοπιστία των μεθόδων ελέγχου που χρησιμοποιούν ζώα, είναι σημαντικό 
να ανατρέξουμε στην γνωμοδότηση της επιστημονικής επιτροπής για την τοξικότητα, την 
οικοτοξικότητα και το περιβάλλον (CSTEE) της 8 Ιανουαρίου 2004 (Γνωμοδότηση για την 
έκθεση BUAV-ECEAE με τίτλο «Πρόοδος – δράση για να καταργηθεί ο έλεγχος τοξικότητας 
σε ζώα»). Η CSTEE θεωρεί ότι η επιστημονική βιβλιογραφία είναι γεμάτη παραδείγματα, τα 
οποία αποδεικνύουν ότι τα μοντέλα δοκιμής σε ζώα μπορούν να προβλέψουν σε αποδεκτό 
επίπεδο τα προβλήματα που μπορούν να προκαλέσουν χημικές ουσίες στον άνθρωπο. Η
CSTEE παραδέχεται ότι ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των αντιδράσεων των ζώων 
και εκείνων του ανθρώπου, οι οποίες όμως τις περισσότερες φορές είναι μάλλον ποσοτικής 
παρά ποιοτικής φύσης. Η CSTEE δηλώνει επίσης ότι κάποια χημικά έχουν τοξική επίδραση 
για τα ζώα, όχι όμως και για τον άνθρωπο, καθώς και ότι κάποιες νόσοι του ανθρώπου 
χημικής αιτιολογίας δεν έχουν παρατηρηθεί στα ζώα· εντούτοις, οι περιπτώσεις αυτές 
αποτελούν μάλλον την εξαίρεση, παρά τον κανόνα. Όσον αφορά τον εντοπισμό της οξείας 
τοξικότητας από το στόμα, οι μέθοδοι B.1.δις και B.1.τρις αντικατέστησαν τη χρήση της 
δοκιμής LD50 (B.1) στην ΕΕ από το 2000. Επιπλέον, το 2001 στην ΕΕ, η πρωτότυπη δοκιμή 
LD50 (ή B.1) διαγράφηκε από το Παράρτημα V της Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί 
ταξινομήσεως, συσκευασίας και επισημάνσεως των επικίνδυνων ουσιών που περιλαμβάνουν 
οι μέθοδοι δοκιμής που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, η χρήση της δοκιμής LD50 
(B.1) δεν επιτρέπεται πλέον στην ΕΕ.

Ο στόχος του Κανονισμού 1907/2006 (“REACH”), είναι, όπως δηλώνεται στο Άρθρο 1(1), 
«να εξασφαλισθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης 
των κινδύνων ουσιών […]». Το όλο σύστημα καταχώρισης, αξιολόγησης, αδειοδότησης και 
                                               
1 http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm
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περιορισμού χημικών προϊόντων σχεδιάστηκε για την επίτευξη αυτού του στόχου.1

Στόχος του κανονισμού REACH είναι η εξισορρόπηση των ανησυχιών για την καλή 
διαβίωση των ζώων και των δυνητικά σοβαρών απειλών για την υγεία του ανθρώπου και για 
το περιβάλλον από τον ανεπαρκή έλεγχο των χημικών προϊόντων.  Δεν προτείνει απλά τον 
έλεγχο ή τον επανέλεγχο των χημικών προϊόντων, αλλά τη συγκέντρωση όλων των 
διαθέσιμων πληροφοριών. Οι δοκιμές πρέπει να είναι διενεργούνται μόνο σε περιπτώσεις που 
απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις επικίνδυνες ιδιότητες ενός προϊόντος, για 
να μπορέσει να γίνει αξιολόγηση του μεγέθους του κινδύνου από τη χρήση των εκάστοτε 
ουσιών. Στόχος του κανονισμού REACH είναι να επιτύχει επιτέλους αειφόρο ανάπτυξη στον 
τομέα της πολιτικής για τα χημικά προϊόντα. Έτσι, δεν αποσκοπεί μόνο στην προστασία της 
ανθρώπινης υγείας, αλλά και του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των άγριων ζώων.

Ο κανονισμός REACH δημιουργήθηκε λόγω της γενικής έλλειψης πληροφόρησης σχετικά με 
τις επικίνδυνες ιδιότητες των χημικών προϊόντων της αγοράς. Ποσοστό υψηλότερο από 99 % 
του συνολικού όγκου των εν λόγω χημικών προϊόντων, οι αποκαλούμενες «υπάρχουσες 
ουσίες», δεν υπακούουν στις τυπικές απαιτήσεις πληροφόρησης που ισχύουν για τις «νέες 
ουσίες». Οι νέες ουσίες είναι χημικά προϊόντα, των οποίων η διάθεση στην αγορά ξεκίνησε 
από το 1981 και μετά, ενώ οι υπάρχουσες ουσίες υπήρχαν στην αγορά ήδη πριν από αυτή τη 
χρονολογία. Οι απαιτήσεις δοκιμής των νέων ουσιών μας δίνουν μια επαρκή εικόνα για τις 
επικίνδυνες ιδιότητές τους και, συνεπώς, μπορεί να γίνει αξιόπιστη αξιολόγηση των κινδύνων 
τους, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του ανθρώπου και του περιβάλλοντος στις εν λόγω 
ουσίες. Ωστόσο, όσον αφορά τις υπάρχουσες ουσίες, οι γνώσεις για τις επικίνδυνες ιδιότητές 
τους είναι γενικά πολύ περιορισμένη. Ως εκ τούτου, είναι σχεδόν αδύνατον να γνωρίζουμε 
εάν οι εν λόγω ουσίες αντιπροσωπεύουν δυνητικά σοβαρούς κινδύνους για τον άνθρωπο και 
το περιβάλλον, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα ζώα. Έτσι, είναι απαραίτητο να έχουμε 
σημαντικά βελτιωμένες γνώσεις των επικίνδυνων ιδιοτήτων των εν λόγω χημικών ουσιών. 

Ελαχιστοποίηση των δοκιμών με ζώα

Προκειμένου να καλυφθεί αυτό το κενό γνώσης, ο κανονισμός REACH προτείνει την 
κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις επικίνδυνες ιδιότητες (ή τους κινδύνους) των 
ουσιών. Τα ακόλουθα στοιχεία αναπτύχθηκαν με στόχο την ελαχιστοποίηση της χρήσης 
ζώων για δοκιμές:

Θα λαμβάνονται πρώτα-πρώτα υπόψη οι υπάρχουσες πληροφορίες σχετικά με την τοξικότητα 
και την οικοτοξικότητα ουσιών, συμπεριλαμβανομένων επιδημιολογικών μελετών, 
αποτελεσμάτων από υπολογισμούς μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και από διεθνές πηγές, 
και μετά θα αποφασίζεται εάν απαιτούνται περαιτέρω δοκιμές· 
Οι γενικές απαιτήσεις δοκιμών συμπεριλαμβάνουν δοκιμές με βάση την έκθεση, όπου είναι 
δυνατό, προκειμένου να περιοριστούν οι δοκιμές· 
Οι παρόμοιες ουσίες μπορούν να ομαδοποιούνται, όπου είναι δυνατό, προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι δοκιμές·
Για ουσίες οι οποίες παράγονται/ εισάγονται σε ποσότητες από 1-10 τόνους ανά έτος και ανά 
κατασκευαστή/ εισαγωγέα, οι δοκιμές πρέπει γενικά να περιορίζονται σε in vitro μεθόδους·  

                                               
1 Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ.: http://europa.eu.int/comm/environment/ chemicals/reach.htm
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Για τη δοκιμή χημικών υψηλότερου όγκου παραγωγής, θα αναπτυχθούν προγράμματα 
δοκιμών ανά περίπτωση, υπό τον έλεγχο των αρχών·  
Η ανάπτυξη νέων εναλλακτικών μεθόδων δοκιμής, στις οποίες θα χρησιμοποιούνται λιγότερα 
ή και καθόλου ζώα, θα ενθαρρυνθεί στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος πλαισίου για 
την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Οι ερευνητές που θα υποβάλουν κατάλληλα έργα 
για τις εν λόγω μεθόδους θα λάβουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα.
Δυστυχώς, στις μέρες μας οι κίνδυνοι από τα χημικά μπορούν να καθοριστούν μόνο 
ανεπαρκώς με τις διαθέσιμες μεθόδους δοκιμών in vitro (χωρίς τη χρήση πειραματόζωων). 
Αυτό επισημαίνεται σε μια έκδοση που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 
Εξακρίβωση της Καταλληλότητας των Εναλλακτικών Μεθόδων, ECVAM1. Έτσι, μια χρήση 
αποκλειστικά in vitro μεθόδων θα υποτιμά τους κινδύνους των χημικών ουσιών, οι οποίες θα 
είναι επιβλαβής για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον.

Τέλος, ο Κανονισμός των Μεθόδων Δοκιμής 2 απαιτεί να ληφθούν πλήρως υπόψη οι αρχές 
της αντικατάστασης, της μείωσης και του περιορισμού της χρήσης ζώων σε διαδικασίες, κατά 
το σχεδιασμό των μεθόδων δοκιμής, ειδικότερα όταν καταστούν διαθέσιμες οι κατάλληλες 
και έγκυρες μέθοδοι για την αντικατάσταση, τη μείωση και τον περιορισμό των δοκιμών με 
ζώα.
Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι για τις δοκιμές χημικών προϊόντων, το είδος ζώου που 
χρησιμοποιείται συχνότερα είναι ποντίκια, επίμυες, ψάρια και δαφνίες. Τα ινδικά χοιρίδια ή 
τα κουνέλια χρησιμοποιούνται κατά μικρότερα βαθμό. Άλλα ζώα, όπως σκυλιά, 
χρησιμοποιούνται σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις.  

Κοινή χρήση δεδομένων στο πλαίσιο του REACH

Από 1ης Ιουνίου 2008, οι εταιρείες που κατασκευάζουν ή εισάγουν χημικές ουσίες στην ΕΕ 
σε ποσότητες από 1 τόνο και πάνω ανά έτος είναι υποχρεωμένες να τις καταχωρούν στο 
πλαίσιο του REACH. Η καταχώριση ισχύει επίσης για εταιρείες που παράγουν ή εισάγουν 
αγαθά που περιέχουν ουσίες σε ποσότητες από 1 τόνο και πάνω ανά έτος, τις οποίες 
προτίθενται να διαθέσουν στην αγορά. Η καταχώριση απαιτεί την υποβολή σχετικών και 
διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τις εσωτερικές ιδιότητες των ουσιών, ως ελάχιστο 
μέρος των απαιτήσεων που ορίζονται στα αντίστοιχα παραρτήματα του REACH, και όταν οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες, πρέπει να δημιουργούνται με μεθόδους στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται οι δοκιμές. Για ουσίες που παρασκευάζονται ή που εισάγονται σε 
ποσότητες από 10 τόνους και πάνω πρέπει να υποβάλλεται και μια Έκθεση Χημικής 
Ασφάλειας. Ο REACH εισάγει συγκεκριμένους μηχανισμούς και διαδικασίες για να 
επιτρέψει στις εταιρείες να μοιράζονται υπάρχουσες πληροφορίες προτού υποβάλουν 
καταχώριση, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος καταχωρίσεων, 
να μειωθεί το κόστος και οι δοκιμές επί σπονδυλωτών ζώων.  Το εν λόγω σύστημα 
αποκαλείται SIEF, σώμα ανταλλαγής πληροφοριών για τις ουσίες.
                                               
1 A. P. Worth, M. Balls (ed.), alternative (Non-animal) Methods for chemicals test Ing: Current status and 

Future Prospects – Έκθεση που προετοιμάστηκε από το ECVAM και από την ομάδα εργασίας του ECVAM 
για τα χημικά προϊόντα. ATLA 30, Συμπληρωματική έκδοση 1, Ιούλιος 2002.

2 Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 440/2008 της 30 Μαΐου 2008 για τον καθορισμό των μεθόδων δοκιμής, κατ’ εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την 
καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) 
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Μια άλλη διάταξη του REACH για τη μείωση των δοκιμών κυρίως σε σπονδυλωτά ζώα, 
αφορά τη δυνατότητα οποιωνδήποτε τρίτων μερών να συνεισφέρουν πληροφορίες εντός 
ορισμένου χρονικού πλαισίου (REACH άρθ. 40 (2)).  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών 
Προϊόντων (ECHA) θα δημοσιεύσει στο διαδικτυακό τόπο του το όνομα της ουσίας, τον 
κίνδυνο για τον οποίο προτείνεται δοκιμή σε σπονδυλωτά και η ημερομηνία μέχρι την οποία 
απαιτούνται πληροφορίες από τρίτα μέρη.  Ο οργανισμός θα προσκαλέσει τρίτα μέρη για να 
υποβάλουν, χρησιμοποιώντας το πρότυπο που παρέχει ο οργανισμός, επιστημονικά έγκυρες 
πληροφορίες και μελέτες που αφορούν την εκάστοτε ουσία και κίνδυνο της πρότασης 
δοκιμής, εντός 45 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης. Ο οργανισμός θα λάβει υπόψη 
όλες τις επιστημονικά έγκυρες πληροφορίες και μελέτες που θα του απευθυνθούν κατά την 
προετοιμασία της απόφασής του σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Ουσίες πολύ υψηλού ενδιαφέροντος

Μια άλλη απαίτηση δυνάμει του REACH είναι η υποκατάσταση των επικίνδυνων ουσιών 
από λιγότερο επικίνδυνες. Οι ουσίες που αναγνωρίζονται ως ουσίες πολύ υψηλού κινδύνου
("SVHC"), μόλις συμπεριληφθούν στο Παράρτημα XIV REACH θα χρειάζονται άδεια. Οι 
αιτούντες θα πρέπει να αποδείξουν ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση των εν λόγω 
ουσιών ελέγχονται επαρκώς ή ότι τα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη από τη χρήση τους 
αντισταθμίζουν τους κινδύνους τους και δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή 
τεχνολογίες.  Αν υπάρχουν ασφαλέστερες κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες, 
πρέπει να προετοιμάσουν σχέδια υποκατάστασης. Πρέπει επίσης να παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με οποιεσδήποτε σχετικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, αν υπάρχουν. Η 
Επιτροπή δύναται να αποσύρει ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε άδεια ή επιθεώρηση σε 
περίπτωση που καταστούν διαθέσιμα κατάλληλα υποκατάστατα. 
Οι καρκινογόνες (C), μεταλλαξιογόνες (M), τοξικές για την αναπαραγωγή (R) ουσίες· οι 
επίμονες, βιοσυσσωρευτικές και τοξικές ουσίες· οι πολύ επίμονες και πολύ βιοσυσσωρευτικές 
ουσίες, καθώς και οι ουσίες, όπως εκείνες με ιδιότητες επιβλαβείς για το ενδοκρινικό 
σύστημα, οι οποίες εγείρουν ίσο επίπεδο ανησυχίας με τις προηγούμενες κατηγορίες, 
ορίζονται ως SVHC. Μόλις αναγνωριστούν, πρέπει να συμπεριληφθούν στο Παράρτημα XIV
του REACH και να υπόκεινται στην έκδοση άδειας. Τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή, μαζί με 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) πρέπει να διαδραματίσουν πολύ 
σημαντικό ρόλο στη διαδικασία έκδοσης αδειών, εντοπίζοντας τις καρκινογόνες SVHC, με 
σκοπό να συμπεριληφθούν στο Παράρτημα XIV του REACH. 
Ο Κανονισμός REACH προβλέπει επίσης ένα μηχανισμό για να περιορίσει ή και να 
περιορίσει τη χρήση ουσιών που προκαλούν μη αποδεκτό κίνδυνο για τον άνθρωπο ή το 
περιβάλλον και για τις οποίες αποδεικνύεται ότι οι κίνδυνοι πρέπει να αντιμετωπιστούν σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Οι διατάξεις αυτές μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την 
απαγόρευση της χρήσης ορισμένων καρκινογόνων ουσιών, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο 
θεωρηθεί απαραίτητο βάσει των πληροφοριών που θα καταστούν διαθέσιμες μέσω της 
διαδικασίας καταχώρισης ή με άλλο τρόπο.

Εναλλακτικές μέθοδοι δοκιμής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει μια πιο δυναμική ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων 
δοκιμής. Έτσι, στο 5ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη
(1998 - 2002), χρηματοδότησε περισσότερα από 43 ερευνητικά έργα για μεθόδους in vitro με 
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περίπου €65 εκατομμύρια. Στο τρέχον 6ο πρόγραμμα πλαίσιο, οι ερευνητές αναμένεται 
περισσότερο παρά ποτέ να υποβάλουν κατάλληλα έργα. Αυτό πρέπει τελικά να οδηγήσει σε 
διεθνώς αναγνωρισμένες εναλλακτικές μεθόδους δοκιμών, με τις οποίες θα λαμβάνονται 
αποτελέσματα αποδεκτά από τις ρυθμιστικές αρχές σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το Κοινό Κέντρο Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο 
πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας του ΟΟΣΑ για την επικύρωση μεθόδων μέσω ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Καθώς όλο και περισσότερες από τις αποκαλούμενες μεθόδους QSAR1 θα 
καθίστανται διαθέσιμες για τον υπολογισμό των κινδύνων των χημικών προϊόντων, ο αριθμός 
των πειραμάτων με ζώα θα μειώνεται ολοένα.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή χαιρετίζει προτάσεις που μπορούν να μειώσουν τις δοκιμές με ζώα, αρκεί να μην 
υποβαθμίζεται το επίπεδο προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος.  Υπό αυτή την 
έννοια, δεν είναι δυνατό η Επιτροπή να επιβάλει μορατόριουμ σε όλη την ΕΕ, όπως προτείνει 
η αναφέρουσα. Όπως διευκρινίστηκε παραπάνω, η Επιτροπή στηρίζει όλες τις άλλες 
εφαρμόσιμες εναλλακτικές οδούς. Όσο για τη δεύτερη πρόταση της αναφέρουσας, πράγματι 
το άνευ προηγουμένου σύστημα υποχρεωτικής κοινής χρήσης δεδομένων που δημιουργείται 
επί του παρόντος, δυνάμει του REACH, μπορεί να κάνει περισσότερες εταιρείες να 
αποφασίσουν να επιβάλουν ακόμα και μορατόριουμ επί των δοκιμών με ζώα, ενώ απώτερος 
σκοπός του συστήματος είναι η μείωση των δοκιμών με ζώα. Ο Κανονισμός των Μεθόδων 
Δοκιμής απαιτεί να ληφθούν πλήρως υπόψη οι αρχές της αντικατάστασης, της μείωσης και 
του περιορισμού της χρήσης ζώων σε διαδικασίες, κατά το σχεδιασμό των μεθόδων δοκιμής, 
ειδικότερα όταν καταστούν διαθέσιμες κατάλληλες και έγκυρες μέθοδοι για την 
αντικατάσταση, τη μείωση και τον περιορισμό των δοκιμών με ζώα. Τέλος, όσο για την 
απόσυρση όλων των χημικών προϊόντων τα οποία είναι γνωστό ότι είναι δυνητικά επικίνδυνα 
για την υγεία του ανθρώπου και των ζώων, και για το περιβάλλον, ο κανονισμός REACH
προβλέπει μηχανισμούς για τον περιορισμό της χρήσης και της διάθεσής τους στην αγορά, 
κατά τη διαδικασία αδειοδότησης και περιορισμού.  Ο κανονισμός REACH τέθηκε σε ισχύ 
από την 1η Ιουνίου 2008, και για τα επόμενα 10 χρόνια θα αποτελέσει τη βάση για τη 
δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που θα περιέχει περίπου 30.000 χημικές ουσίες και τις 
ιδιότητές τους.  

                                               
1 Ποσοτική σχέση δομής/ δραστικότητας (QSAR) είναι η διαδικασία μέσω της οποίας η 
χημική δομή συσχετίζεται ποσοτικά με μια καλά καθορισμένη διαδικασία, όπως η βιολογική 
δραστηριότητα ή η χημική αντιδραστικότητα.
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