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Προστασία των ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και άλλους 
επιστηµονικούς σκοπούς  

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την οδηγία 86/609/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου περί της προστασίας των ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και 
άλλους επιστηµονικούς σκοπούς  (2001/2259(INI)) 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

− έχοντας υπόψη την οδηγία 86/609/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Νοεµβρίου 1986, για 
την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών 
µελών σχετικά µε την προστασία των ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και 
άλλους επιστηµονικούς σκοπούς1, 

− έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και, ιδίως, το 
πρωτόκολλο που προσαρτάται σ’ αυτήν και το οποίο υποχρεώνει τα κράτη µέλη να 
λαµβάνουν πλήρως υπόψη τις ανάγκες της καλής διαβίωσης των ζώων κατά τη 
διαµόρφωση των πολιτικών στους τοµείς της γεωργίας, των µεταφορών, της εσωτερικής 
αγοράς και της έρευνας,  

− έχοντας υπόψη τη σύµβαση ETS αριθ. 123 του Συµβουλίου της Ευρώπης, της 18ης 
Μαρτίου 1986, για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιµοποιούνται για 
πειραµατικούς και άλλους επιστηµονικούς σκοπούς, την οποία έχει υπογράψει η 
Κοινότητα, 

− έχοντας υπόψη την απόφαση 1999/575/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1998, για 
την εκ µέρους της Κοινότητας σύναψη της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία 
των σπονδυλωτών ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και άλλους 
επιστηµονικούς σκοπούς2, 

− έχοντας υπόψη το Έκτο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον3 το οποίο αποσκοπεί 
στην λήψη θετικών µέτρων προκειµένου να αναπτυχθεί συνεκτικό σύστηµα που 
αποσκοπεί στη µείωση στο ελάχιστο της ανάγκης για πειράµατα σε ζώα και στην 
ανάπτυξη εναλλακτικών µεθόδων για τις δοκιµές, 

− έχοντας υπόψη το άρθρο 163 του Κανονισµού του, 

− έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος ∆ηµόσιας Υγείας και 
Προστασίας Καταναλωτών  (A5-0387/2002), 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι το 2000 ασκήθηκε προσφυγή κατά της Αυστρίας, επειδή δεν 
µετέφερε πλήρως την οδηγία στο εσωτερικό της δίκαιο, 

B. λαµβάνοντας υπόψη ότι το 1998 εκδόθηκε απόφαση περί παραβάσεως του Βελγίου, διότι 
δεν είχε µεταφέρει πλήρως την οδηγία στο εσωτερικό του δίκαιο – ιδίως επειδή δεν 

                                                 
1  ΕΕ L 358 της 18.12.1986, σ. 1 
2  ΕΕ L 222 της 24.8.1999, σ. 29. 
3  ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1. 



προέβη, κατά τρόπο ικανοποιητικό, σε αναγνώριση δεδοµένων από πειράµατα που 
διενεργήθηκαν σε άλλα κράτη µέλη· λαµβάνοντας υπόψη ότι εστάλη αιτιολογηµένη 
γνώµη στο Βέλγιο, το 2001, διότι επιτρέπει την ευρεία χρήση αδέσποτων γατών και 
σκύλων για ερευνητικούς σκοπούς,  

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι εστάλη αιτιολογηµένη γνώµη στην Γαλλία για εσφαλµένη 
εφαρµογή των άρθρων 4, 7, παράγραφος 3, 12, παράγραφος 2, 18, παράγραφος 1, 18, 
παράγραφος 3, και 22, παράγραφος 1,  

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι το 2001 εκδόθηκε απόφαση περί παραβάσεως της Ιρλανδίας,  
διότι δεν έθεσε σε εφαρµογή την οδηγία – ιδίως τα άρθρα 2, στοιχείο δ, 11, 12 –, και ότι 
της εστάλη επίσης έγγραφο όχλησης διότι εφάρµοζε υπερβολικά περιοριστική ερµηνεία 
της έννοιας του «πειράµατος»,  

E. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προσέφυγε κατά του Λουξεµβούργου λόγω 
ανεπαρκή µεταφοράς της οδηγίας στο εσωτερικό του δίκαιο,  

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι στις 18 Μαΐου 2001 ασκήθηκε προσφυγή κατά της Ολλανδίας 
ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ασκήθηκε προσφυγή κατά της Πορτογαλίας λόγω εσφαλµένης 
εφαρµογής της οδηγίας – ιδίως λόγω της χρήσης, για ερευνητικούς σκοπούς, αδέσποτων 
γατών και σκύλων, 

H. λαµβάνοντας υπόψη ότι εστάλη αιτιολογηµένη γνώµη στην Ισπανία για εσφαλµένη 
εφαρµογή της οδηγίας στην Ανδαλουσία, 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία κατά του Ηνωµένου Βασιλείου έπαυσε τον 
Αύγουστο 1998 όταν τροποποιήθηκε η νοµοθεσία περί επιστηµονικών διεργασιών στις 
οποίες χρησιµοποιούνται ζώα,  

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν στοιχεία για µία τουλάχιστον περίπτωση στο Ηνωµένο 
Βασίλειο ότι οι ερευνητικές µονάδες διαθέτουν στην πραγµατικότητα άδειες για 
πειράµατα πολύ πιο περιορισµένα και λιγότερο επώδυνα από αυτά που πραγµατοποιούν,  

ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν στοιχεία για µία τουλάχιστον περίπτωση στο Ηνωµένο 
Βασίλειο που δείχνουν ότι ορισµένοι ερευνητές χρησιµοποιούν µεγαλύτερο αριθµό ζώων 
από αυτόν που τους έχει επιτραπεί χωρίς να το αναφέρουν,  

ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν στοιχεία για µία τουλάχιστον περίπτωση στο Ηνωµένο 
Βασίλειο για ζώα που αφήνονται χωρίς επίβλεψη για µακρά χρονικά διαστήµατα – ακόµη 
και ενώ αναρρώνουν από τραυµατικά πειράµατα – και δεν τους χορηγείται τροφή ή/και 
νερό, 

ΙΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 86/609/EΟΚ δεν έχει εφαρµοστεί επαρκώς σε όλα τα 
κράτη µέλη και ότι η διαδικασία για την επίτευξη των απαιτήσεων και των πιο 
µακροπρόθεσµων στόχων αποδείχθηκε, στις καλύτερες των περιπτώσεων, αργή,  

Ι∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι πέντε κράτη µέλη (Αυστρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, 
Πορτογαλία) δεν υπέγραψαν ακόµη ή δεν επικύρωσαν τη Σύµβαση,  

ΙΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή και η ταξινόµηση των στατιστικών στοιχείων σχετικά 



µε τη χρησιµοποίηση των ζώων σε πειράµατα παραµένει προβληµατική,  

ΙΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα απαιτούµενα στατιστικά δεδοµένα δεν παρέχουν τις 
λεπτοµέρειες που είναι αναγκαίες για τον έλεγχο της εφαρµογής του άρθρου 7 της 
οδηγίας, 

ΙΖ. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη µέλη συνεχίζουν να εφαρµόζουν διαφορετικά πρότυπα 
όσον αφορά τη χορήγηση αδείας, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
πειραµατικών προγραµµάτων, και ότι συχνά δεν υπάρχει επίσηµο σύστηµα αυστηρού 
δεοντολογικού ελέγχου, 

ΙΗ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσµατικότητα των ελέγχων ποικίλλει µεταξύ των 
κρατών µελών, 

ΙΘ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η εφαρµογή της αρχής της αντικατάστασης, της ελάττωσης και 
της τελειοποίησης των πειραµάτων σε ζώα ποικίλλει ευρέως µεταξύ των ερευνητικών 
ιδρυµάτων, 

Κ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η απαίτηση να αποφεύγονται οι περιττές επαναλήψεις των 
πειραµάτων εφαρµόζεται ανεπαρκώς, 

ΚΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που σηµειώθηκε πρόοδος, µέσω του έργου του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Καταλληλότητας Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM), 
δεν υπήρξε επαρκής ενθάρρυνση της ανάπτυξης και εφαρµογής εναλλακτικών µεθόδων 
σε όλα τα κράτη µέλη, 

ΚΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι νέες γνώσεις στον τοµέα των σωµατικών και ψυχολογικών 
αναγκών καθώς και αναγκών συµπεριφοράς των ζώων εργαστηρίου, απαιτούν βελτιώσεις 
όσον αφορά την εκτροφή και σχετική µέριµνα και εποµένως βελτιώσεις των 
προδιαγραφών που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα II της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ, 

ΚΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις στην επιστήµη και τεχνολογία που υπαγορεύουν νέες 
χρήσεις των ζώων, καθιστούν επείγουσα την αναθεώρηση της οδηγίας 86/609/EΟΚ, 

Κ∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι στην οδηγία δεν περιλαµβάνονται όλα τα ζώα που 
χρησιµοποιούνται για επιστηµονικούς σκοπούς και, ιδιαίτερα, δεν καλύπτεται πολύ 
µεγάλος αριθµός ζώων που χρησιµοποιούνται στη βασική έρευνα, 

ΚΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ποικιλία των δυνητικών εφαρµογών γενετικής µηχανικής δεν 
ήταν πλήρως γνωστή το 1986, αλλά τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν σηµαντική αύξηση 
του αριθµού των ζώων που χρησιµοποιούνται σε αυτά τα πειράµατα και προβλέπεται 
ετήσια αύξηση, 

ΚΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι σηµειώθηκε ταχύτατη ανάπτυξη στην έρευνα που αφορά την 
ανάπτυξη της ξενοµεταµόσχευσης, τεχνολογία που θέτει ζητήµατα σχετικά µε το 
καθεστώς των ζώων, 

ΚΖ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόµενη χρήση πρωτευόντων θηλαστικών για 
πειραµατικούς και άλλους επιστηµονικούς σκοπούς προκαλεί σοβαρή ανησυχία και 
λαµβάνοντας υπόψη ότι, κατά την οδηγία 1999/575/EΚ του Συµβουλίου, η χρήση αυτή 
τέτοιων όντων/ζώων πρέπει να περιορισθεί, 



ΚΗ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνικές για την αναγνώριση του πόνου, της καταπόνησης και 
της αγωνίας του ζώου καθώς και τα συστήµατα διαχείρισης του πόνου είναι ανεπαρκή σε 
πολλά ερευνητικά ιδρύµατα, 

ΚΘ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε τη θέση του, της 11ης Ιουνίου 2002, εν όψει της 
έγκρισης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 
τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στα καλλυντικά προϊόντα 1, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί αναγκαία την απαγόρευση των πειραµάτων σε ζώα για 
τα καλλυντικά προϊόντα, 

Λ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο βρετανικός νόµος του 1986, µε τίτλο «Guidance on the 
Operation of Animals» ορίζει ότι πρέπει να θεωρείται οδυνηρή κάθε διαδικασία κατά την 
οποία αναµένεται ότι έστω και ένα ζώο θα υποφέρει σοβαρά, 

ΛΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η εξέταση των ηθολογικών αναγκών των ζώων δεν είναι ακόµη 
υποχρεωτική, 

ΛΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι προδιαγραφές στέγασης και µέριµνας δεν είναι ακόµη 
υποχρεωτικές, 

1. ζητεί από την Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση της νοµοθεσίας για τα πειράµατα σε ζώα, 
να λάβει υπόψη της τις συστάσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης και να συνεκτιµήσει όσο 
το δυνατόν καλύτερα τις φυσιολογικές και ηθολογικές ανάγκες των ζώων που 
χρησιµοποιούνται σε πειράµατα· 

2. καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τις δεσµεύσεις της από το πρωτόκολλο τροποποίησης της 
προαναφερθείσας Ευρωπαϊκής Σύµβασης2, να παρουσιάσει, πριν το τέλος του 2003, 
πρόταση για την προσαρµογή των διατάξεων της οδηγίας 86/609/EΟΚ, και να 
ενσωµατώσει τις τροποποιήσεις και τους διαδικαστικούς κανόνες που έπονται της 
οδηγίας· 

3. εκτιµά ότι το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας πρέπει να ευθυγραµµιστεί µε αυτό της 
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης η οποία καλύπτει επίσης τα ζώα που 
χρησιµοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς· 

4. θεωρεί ότι τα κράτη µέλη πρέπει να υποχρεούνται να εντάξουν διαδικασία αξιολόγησης 
θεµάτων ηθικής φύσεως στο πλαίσιο του συστήµατος χορήγησης αδείας για την έγκριση 
πειραµάτων σε ζώα· 

5. θεωρεί ότι η διενέργεια πειραµάτων µε ζώα αποτελεί αµφιλεγόµενο ζήτηµα που προκαλεί 
δεοντολογικά προβλήµατα και πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις περιστάσεις υπό 
τις οποίες ενδείκνυται η χρήση της· 

6. πιστεύει ότι ορισµένοι ηθικώς απαράδεκτοι σκοποί πειραµάτων δεν πρέπει να 
επιτρέπονται. Σε αυτούς πρέπει να συµπεριληφθούν: 

− η ανάπτυξη και οι δοκιµές όπλων περιλαµβανοµένων των χηµικών παραγόντων επί 

                                                 
1  P5_TA(2002)0292. 
2  Βλ.  COM(2001)704 και P5_TA(2002)0340. 



ζώων· 

− η ανάπτυξη και οι δοκιµές καλλυντικών συµπεριλαµβανοµένων των συστατικών 
τους· 

− η χρήση πρωτευόντων που συλλαµβάνονται στα φυσικά τους ενδιαιτήµατα· 

7. ζητεί η άδεια για την πραγµατοποίηση πειραµάτων σε ζώα να προβλέπει ότι ο αιτών θα 
πρέπει να µπορεί να τεκµηριώσει και να αιτιολογήσει σαφώς τον στόχο του πειράµατος 
βάσει του κριτηρίου κατά το οποίο τα πειράµατα πρέπει να είναι προς όφελος των ζώων 
ή των ανθρώπων· επιπλέον, η άδεια µπορεί να δοθεί µόνον εάν ο αιτών δύναται να 
τεκµηριώσει ότι τα επιθυµητά αποτελέσµατα µπορούν να επιτευχθούν µόνο µε τη χρήση 
ζώντων ζώων και ότι δεν υφίστανται άλλες εναλλακτικές µέθοδοι πειραµατισµού· πριν τη 
χορήγηση άδειας, διεξάγεται αξιολόγηση ηθικής φύσεως και όσον αφορά την καλή 
µεταχείριση των ζώων, έτσι ώστε να καθορισθούν τα όρια των δοκιµασιών στις οποίες 
µπορεί να υποβληθούν τα ζώα· ακόµη και αν τεκµηριώνεται ότι κάποια πειράµατα µπορεί 
να είναι ευεργετικά για τα ζώα ή για τους ανθρώπους, αυτά δεν πρέπει να επιτρέπονται 
αν οι δοκιµασίες στις οποίες υποβάλλονται τα ζώα υπερβαίνουν το ανώτατο όριο· 

8. θεωρεί ότι πρέπει να απαγορεύονται τα πειράµατα σε ζώα που χαρακτηρίζονται 
απειλούµενα κατά το παράρτηµα 1 της συνθήκης CITES και το παράρτηµα Γ, τµήµα 1, 
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82, της 3ης ∆εκεµβρίου 1982, για την εφαρµογή στην 
Κοινότητα της σύµβασης για το διεθνές εµπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας 
που απειλούνται µε εξαφάνιση1· 

9. πιστεύει ότι η ανάγκη να συνεχισθεί η χρήση πρωτευόντων θηλαστικών στην έρευνα και 
τις δοκιµές πρέπει να αξιολογηθεί αυστηρά υπό το πρίσµα των επιστηµονικών γνώσεων 
µε σκοπό να περιορισθεί και ενδεχοµένως να τεθεί τέλος στην χρήση τους· 

10. είναι της γνώµης ότι ο ορισµός του ζώου πρέπει να διερευνηθεί ώστε να συµπεριλάβει τα 
κεφαλόποδα και τα δεκάποδα· 

11. θεωρεί ότι πρέπει να δηµιουργηθεί κεντρική βάση δεδοµένων για εγκεκριµένα 
πειράµατα, µε στοιχεία για όλα τα υπό εκτέλεση και ολοκληρωµένα πειράµατα σε ζώα 
προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι δεν επαναλαµβάνονται τα πειράµατα· η βάση 
δεδοµένων πρέπει επίσης να περιέχει στοιχεία για τα πειράµατα σε ζώα που δεν έχουν 
δώσει άµεσα εφαρµόσιµο αποτέλεσµα, έτσι ώστε να µη καταγράφονται µόνον τα  
δηµοσιευθέντα πειράµατα· τέλος, η βάση δεδοµένων πρέπει να περιέχει στοιχεία για 
εναλλακτικές πειραµατικές µεθόδους, οι οποίες να µπορούν να αντικαταστήσουν ή να 
µειώσουν τη χρησιµοποίηση ζώων σε πειράµατα· 

12. θεωρεί ότι τα στοιχεία που πρέπει να συλλέγονται βάσει της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ θα 
έπρεπε να είναι λεπτοµερέστερα και να περιλαµβάνουν τον αριθµό των διαγονιδιακών 
ζώων που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς επίσης να λαµβάνουν υπόψη το επίπεδο του πόνου· 

13. θεωρεί ότι η χρήση οµοιόµορφου εντύπου για την υποβολή των δεδοµένων που 
συλλέγουν τα κράτη µέλη πρέπει να καταστεί υποχρεωτική και η υποβολή των 
δεδοµένων πρέπει να διενεργείται ετησίως και όχι ανά τριετία· 

                                                 
1  ΕΕ L 384 της 31.12.1982, σ. 1. 



14. θεωρεί ότι το άρθρο 22 πρέπει να εφαρµόζεται ορθότερα, έτσι ώστε να µη παρατηρείται 
περιττή επανάληψη των πειραµάτων και να µην υφίσταται νοµική υποχρέωση 
επανάληψης πειραµάτων προκειµένου κάποιο προϊόν να διατεθεί στο εµπόριο σε 
συγκεκριµένη χώρα· 

15. πιστεύει ότι τα διαγονιδιακά ζώα πρέπει να συµπεριληφθούν στην οδηγία και να είναι 
καταγεγραµµένα και ανιχνεύσιµα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους·  

16. πιστεύει ότι τα γενετικώς τροποποιηµένα ζώα και τα ζώα που φέρουν εκ γενετής σοβαρές 
αναπηρίες ως αποτέλεσµα προηγούµενων πειραµάτων οι οποίες τους προκαλούν 
σποραδικό ή διαρκή πόνο ή δυσφορία πρέπει να θανατώνονται ανώδυνα, όσο το δυνατό 
συντοµότερα· 

17. θεωρεί ότι οι διαδικασίες αδειοδότησης πρέπει να είναι αυστηρότερες από όσο ορίζει η 
οδηγία 86/609/ΕΟΚ – οι αιτήσεις για άδεια πρέπει να περιλαµβάνουν ανάλυση κόστους-
οφέλους και να αναφέρουν ρητά το βαθµό πόνου που πρόκειται να προκαλέσουν τα 
πειράµατα·  

18. είναι της γνώµης ότι πρέπει να δηµιουργηθεί κεντρική υπηρεσία επιθεώρησης της ΕΕ, η 
οποία θα κατευθύνει εντός των κρατών µελών επιθεωρητές επιφορτισµένους να 
επισκέπτονται, αιφνιδιαστικά, εγκαταστάσεις – τόσο ιδιωτικές όσο και δηµόσιες – στις 
οποίες πραγµατοποιούνται πειράµατα σε ζώα και εξουσιοδοτηµένους να ανακαλούν 
άδειες σε περιπτώσεις που δεν τηρούνατι οι όροι που έχουν τεθεί·  

19. θεωρεί ότι πρέπει να καθιερωθεί ως υποχρεωτική προϋπόθεση η παρακολούθηση κύκλου 
κατάρτισης, κοινού σε κοινοτικό επίπεδο, για όσους διεξάγουν έρευνες στις οποίες 
χρησιµοποιούνται ζώα καθώς και για όσους είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα των ζώων 
που χρησιµοποιούνται σε πειράµατα· ο κύκλος αυτός πρέπει επίσης να κατοχυρώνει ότι 
οι ερευνητές και τα πρόσωπα που είναι επιφορτισµένα µε τη φροντίδα των ζώων 
διασφαλίζουν, όπου είναι απαραίτητο, την προετοιµασία και την κοινωνικοποίηση των 
ζώων που χρησιµοποιούνται σε πειράµατα, έτσι ώστε τα ζώα αυτά να είναι εξοικειωµένα 
µε τα άλλα ζώα, τους ανθρώπους, καθώς και µε τις διαδικασίες πειραµατισµού· 

20. θεωρεί ότι η φροντίδα των ζώων που χρησιµοποιούνται σε πειράµατα πρέπει να 
ανατίθεται αποκλειστικά σε κατάλληλα εκπαιδευµένους τεχνικούς και να τηρείται 
ελάχιστη αναλογία προσωπικού προς αριθµό ζώων – ειδικά όταν πρόκειται για ζώα που 
αναρρώνουν από πειράµατα ή/και διαδικασίες που απαιτούν αναισθησία· 

21. θεωρεί ότι πρέπει να χρησιµοποιούνται αναλγητικά ή άλλες κατάλληλες µέθοδοι 
διαχείρισης του πόνου ώστε τα ζώα να µην υποβάλλονται σε µέτριο ή έστω ελαφρύ πόνο 
καθώς και σε σοβαρό πόνο, δυσφορία ή βασανισµό εκτός από την περίπτωση δοκιµής 
νέων αναλγητικών που αντιπροσωπεύουν σηµαντική ιατρική πρόοδο από άποψη 
ασφάλειας, ποιότητας και αποτελεσµατικότητας, εφόσον ο αιτών έχει προηγουµένως 
παράσχει την απόδειξη ότι παρόµοιες δοκιµές επιβάλλονται για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας, ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές µέθοδοι, και υπό την προϋπόθεση 
προηγούµενης έγκρισης από τις αρµόδιες αρχές· 

22. είναι της γνώµης ότι το ελάχιστο επίπεδο συνθηκών διαβίωσης και φροντίδας που 
ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό·  



23. θεωρεί ότι δεδοµένου ότι κάθε χρόνο γεννώνται και απορρίπτονται ως ακατάλληλα µέχρι 
9 εκατοµµύρια «πλεονασµατικά» ζώα στην ΕΕ, είναι απαραίτητη η αναθεώρηση και η 
βελτίωση των διαδικασιών εκτροφής· 

24. αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και την 
Επιτροπή. 
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