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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αναθεώρηση της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ κατέστη επείγουσα όχι μόνο με τις νέες γνώσεις
σχετικά με τις δεοντολογικές παραμέτρους της στέγασης ζώων που χρησιμοποιήθηκαν σε 
πειράματα αλλά και με τις νέες εφαρμογές πειραμάτων σε ζώα, ιδίως στον τομέα της 
γενετικής μηχανικής, αν και για την εποχή της η οδηγία υπήρξε ιστορικό επίτευγμα και 
έκτοτε έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, ιδίως όσον αφορά την εισαγωγή των τριών R, 
δηλαδή των αρχών της αντικατάστασης, της μείωσης και της βελτίωσης.

Εκ μέρους της Επιτροπής ENVI χαιρετίζω θερμά την πρόταση της Επιτροπής να 
αναθεωρηθεί η οδηγία. Προβλέπει πολύτιμα μέτρα τα οποία θα βελτιώσουν την καλή 
μεταχείριση των ζώων, ενώ θεσπίζει αυστηρότερες ρυθμίσεις στο πλαίσιο των διεθνώς 
αποδεκτών αρχών που αφορούν τις μη βάναυσες πειραματικές τεχνικές και την καλή 
επιστήμη. Καλύπτει πολλές ανησυχίες όσον αφορά την προστασία των ζώων που 
χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς. Υπάρχουν ωστόσο τομείς 
στους οποίους η πρόταση της Επιτροπής χρειάζεται ενίσχυση.

Από την άποψη της καλής μεταχείρισης των ζώων, χαιρετίζω την επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας, ώστε να συμπεριλάβει τα ζωικά έμβρυα που αισθάνονται και τα 
ασπόνδυλα είδη καθώς και τη βασική βιολογική έρευνα. Χαιρετίζω επίσης τη θέσπιση μη 
βάναυσων μεθόδων θανάτωσης των ζώων στο πλαίσιο της οδηγίας.

Η χρήση μη ανθρώπινων ανθρωποειδών πρέπει να καταργηθεί σταδιακά, ενώ πρέπει να 
καταργηθεί αμέσως η χρήση των ανθρωποειδών πιθήκων και των πρωτευόντων που 
αιχμαλωτίστηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον. Η σταδιακή κατάργηση της χρήσης 
πρωτευόντων θηλαστικών "F1", πράγμα που σημαίνει την κατάργηση της χρήσης νεογνών 
πρωτευόντων θηλαστικών τα οποία αιχμαλωτίστηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον, έχει 
εξαιρετική σημασία τόσο από ηθική άποψη όσο και από την άποψη της καλής μεταχείρισης 
των ζώων και της διατήρησης των ειδών. Το μέτρο θα μειώσει την πίεση που ασκείται στους 
άγριους πληθυσμούς και θα αποτρέψει τη βαναυσότητα που επιφέρει η εμπορία άγριων 
πρωτευόντων θηλαστικών.

Αντίθετα με την πρόταση της Επιτροπής, πιστεύουμε ότι τυχόν εξαιρέσεις θα άφηναν ένα 
παραθυράκι ανοικτό στη χρήση αυτών των έντονα απειλούμενων ειδών σε εργαστηριακά 
πειράματα. Η λεγόμενη "ρήτρα διασφάλισης" όσον αφορά τους ανθρωποειδείς πιθήκους 
(άρθρο 50) πρέπει επομένως να διαγραφεί. Αυτή η ενέργεια θα συμμορφώνεται με τις 
δεσμεύσεις που εκφράστηκαν αρχικά στην οδηγία 86/609, πάνω από είκοσι χρόνια πριν. Οι 
απαγορεύσεις ή οι μερικές απαγορεύσεις στη χρήση σε διαδικασίες ανθρωποειδών πιθήκων 
και πρωτευόντων που αιχμαλωτίστηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον έχουν ήδη τεθεί σε 
εφαρμογή σε μερικά κράτη μέλη, η δε χρήση ανθρωποειδών πιθήκων δεν ασκείται πλέον 
εντός της επικράτειας της ΕΕ. Είναι επομένως δυνατή η ταχύτατη εναρμόνιση καθ' όλη την 
Ευρώπη.

Η υποχρεωτική χρήση εύλογα και έμπρακτα διαθέσιμων μεθόδων που συμφωνούν με τα τρία 
R σύμφωνα με το άρθρο 13 αποτελεί ουσιαστική πρόοδο, σε σχέση με τις λιγότερο 
περιοριστικές ρυθμίσεις της οδηγίας 86/609. Ουσιώδη σημασία έχει επίσης η καθιέρωση 
ανώτατου ορίου καθ' όλη την ΕΕ όσον αφορά τον επιτρεπόμενο πόνο και ταλαιπωρία των 
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ζώων (άρθρο 15). Δεν πρέπει να επιτρέπονται διαδικασίες που προκαλούν βαριά ταλαιπωρία
στα ζώα.

Ωστόσο η απουσία κριτηρίων για την κατάταξη των διαδικασιών εγείρει ανησυχίες καθώς 
πολλά από τα προτεινόμενα μέτρα εξαρτώνται από την κατάταξη της δριμύτητας. Μια πιθανή 
λύση που προτείνουμε είναι να προστεθεί ένα παράρτημα με προσωρινούς ορισμούς των 
βαθμών δριμύτητας.

Όσον αφορά τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες, πρέπει να βελτιωθούν οι 
τοξικολογικές μελέτες που απαιτούν το θάνατο ζώων ως τελικό σημείο (έχει σημειωθεί 
πρόοδος σε αυτό τον τομέα), για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία του ζώου πέρα από το χρονικό 
σημείο κατά το οποίο ο θάνατός του είναι αναπόφευκτος. Η καταγραφή, η κοινοποίηση και η 
ανάλυση των βαθμών ταλαιπωρίας του ζώου εξαιτίας των πειραμάτων πρέπει να είναι 
υποχρεωτική, ώστε να ενημερώνεται το μόνιμο όργανο δεοντολογικού ελέγχου και η 
διαδικασία αδειοδότησης.

Οι αρχές του δεοντολογικού ελέγχου και της αδειοδότησης (κεφάλαιο IV) είναι μεταξύ των 
κεντρικών χαρακτηριστικών. Οι δεοντολογικοί έλεγχοι, οι οποίο χρησιμοποιούνται ήδη σε 21 
κράτη μέλη, πρέπει να αποτελέσουν ολοκληρωμένο μέρος της διαδικασίας αδειοδότησης, 
προκειμένου να παραβάλλεται η χρήση ζώων σε επιστημονικές έρευνες με δεοντολογικές 
ανησυχίες. Σημαντικό μέρος της διαδικασίας θα είναι μία εκτίμηση βλάβης-ωφέλειας, η 
οποία θα σταθμίζει τη χρήση των ζώων σε σχέση με τα αναμενόμενα οφέλη για την 
ανθρώπινη υγεία ή για την ιατρική έρευνα ή κανονιστικές ανάγκες. Επιπλέον, η αναδρομική 
εκτίμηση θα ενθαρρύνει την καλή επιστήμη καθώς και την καλή μεταχείριση των ζώων και 
την προώθηση των αρχών της αντικατάστασης, της μείωσης και της βελτίωσης.

Χαιρετίζω τις εθνικές επιθεωρήσεις (άρθρο 22), με τις οποίες καθιερώνεται τουλάχιστον μία 
αιφνιδιαστική επιθεώρηση ετησίως. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να συγκροτηθεί φορέας 
επιθεώρησης της ΕΕ, ο οποίος θα διενεργεί αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις ιδρυμάτων, 
προκειμένου να διασφαλίζει ότι η κατάταξη της δριμύτητας εφαρμόζεται ενιαία και σωστά 
στα κράτη μέλη. Οι εκθέσεις και τα πορίσματά του (ιδίως οι παραβιάσεις της παρούσας 
οδηγίας) της ΕΕ και των εθνικών φορέων επιθεώρησης πρέπει να δημοσιοποιούνται.

Η αυξημένη διαφάνεια, όπως προτείνεται στο άρθρο 40, είναι επίσης ευπρόσδεκτη, 
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διαφυλάσσεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας 
πληροφοριών καθώς και της υποχρέωσης της Επιτροπής και των κρατών μελών να 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων αντί των πειραμάτων με ζώα (άρθρο 45). 
Τούτο αφορά επίσης την ίδρυση εθνικών εργαστηρίων που θα βοηθούν στην επικύρωση 
εναλλακτικών μεθόδων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1 α
Στόχοι

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
υιοθετηθεί, με την πρώτη ευκαιρία, η 
κατεύθυνση της πλήρους 
αντικατάστασης των διαδικασιών σε 
ζώντα ζώα για επιστημονικούς σκοπούς 
με τη διευκόλυνση και προώθηση της 
ανάπτυξης εναλλακτικών μεθόδων καθώς 
και τη διασφάλιση του ότι θα 
αντανακλάται δεόντως στο νόμο η 
συμμετοχή της κοινής γνώμης στον 
καθορισμό του πότε είναι αποδεκτά τα 
πειράματα σε ζώα, ενώ ταυτόχρονα θα 
διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας 
των ζώων που χρησιμοποιούνται σε 
διαδικασίες, μέσω (μεταξύ άλλων 
μέτρων):  
(α) τακτής επανεξετάσεως των μέτρων 
προστασίας των ζώων και των 
περιστάσεων υπό τις οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τα ζώα για 
επιστημονικούς σκοπούς·
(β) υψηλού βαθμού διαφάνειας όσον 
αφορά τη χρήση ζώων και ενημερώσεως 
του κοινού σχετικά με την εφαρμογή 
μέτρων προστασίας των ζώων και με την 
πρόοδο προς την αντικατάσταση των 
μεθόδων όπου χρησιμοποιούνται ζώα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο με τη χρήση επακριβών ορισμών μπορεί  να επιτευχθεί εντός της ΕΕ ουσιαστική μείωση 
του αριθμού των χρησιμοποιούμενων ζώων και του βαθμού στον οποίο τα ζώα υποφέρουν.

Adlib Express Watermark



PE420.060v01-00 6/32 PA\767040EL.doc

EL

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «διαδικασία»: κάθε χρήση ζώου για 
πειραματικούς ή άλλους επιστημονικούς 
σκοπούς, με γνωστά ή άγνωστα 
αποτελέσματα, η οποία μπορεί να 
προκαλέσει πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή 
μόνιμη βλάβη στο ζώο, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε δράσης με 
σκοπό ή πιθανότητα να οδηγήσει στη 
γέννηση ζώου υπό τις συνθήκες αυτές ή 
στη δημιουργία νέας γενετικά 
τροποποιημένης κατηγορίας ζώων,

(1) «διαδικασία»: κάθε χρήση ζώου για 
πειραματικούς ή άλλους επιστημονικούς 
σκοπούς, με γνωστά ή άγνωστα 
αποτελέσματα, η οποία μπορεί να 
προκαλέσει πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή 
μόνιμη βλάβη στο ζώο, 
συμπεριλαμβανομένου του θανάτου του, 
καθώς και κάθε δράσης με σκοπό ή 
πιθανότητα να οδηγήσει στη γέννηση ζώου 
υπό τις συνθήκες αυτές ή στη δημιουργία 
νέας γενετικά τροποποιημένης κατηγορίας 
ζώων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση του ορισμού της "διαδικασίας" γίνεται απλώς για να καταστεί σαφές ότι ο 
θάνατος είναι "μόνιμη βλάβη", πράγμα προφανές για την κοινή λογική (αν και δικαστήριο του 
ΗΒ αποφάσισε το αντίθετο).

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «έργο»: ένα πρόγραμμα εργασίας που 
έχει καθορισμένο επιστημονικό σκοπό και 
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
διαδικασίες,

(2) «έργο»: ένα πρόγραμμα εργασίας που 
έχει καθορισμένο επιστημονικό σκοπό και 
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
διαδικασίες και μπορεί να γίνει 
αντικείμενο μίας ενιαίας δεοντολογικής 
αξιολόγησης·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση του ορισμού του "έργου" αποσκοπεί στην αποσαφήνιση του ότι τα έργα δεν 
πρέπει να έχουν τέτοια ευρύτητα που να καθιστούν αδύνατη τη δεοντολογική αξιολόγηση.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) "εμπιστευτικές πληροφορίες": 
πληροφορίες η χωρίς συγκατάθεση 
κοινοποίηση των οποίων θα προκαλούσε 
βλάβη στα νόμιμα εμπορικά ή ερευνητικά 
συμφέροντα του κατόχου τους ή τρίτου 
μέρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίος ο νέος ορισμός των "εμπιστευτικών πληροφοριών", διότι η έννοια αυτή 
απαντά σε διάφορα χωρία της πρότασης.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) βασική έρευνα με σκοπό την εξέλιξη 
της γνώσης στις επιστήμες της βιολογίας ή 
της συμπεριφοράς,

(1) βασική έρευνα με σκοπό την εξέλιξη 
της γνώσης στις επιστήμες της βιολογίας ή 
της συμπεριφοράς, όταν υπάρχουν 
ρεαλιστικές προοπτικές ότι η κτηθείσα 
γνώση θα είναι χρήσιμη για οποιονδήποτε 
από τους δύο στόχους που θέτει η 
παράγραφος 2,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να βελτιωθεί και να μειωθεί δραστικά η χρήση ζώων σε πειράματα, οι σκοποί των 
διαδικασιών πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια και να περιορίζονται. Τα ζώα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για βασική έρευνα, όταν είναι ρεαλιστικό να προσδοκάται ότι θα 
προκύψει σημαντικό όφελος. Δεν πρέπει να αρκεί η ικανοποίηση της περιέργειας του ερευνητή.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι 
ανθρωποειδείς πίθηκοι δεν 
χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες, με την 
επιφύλαξη της εφαρμογής της ρήτρας 
διασφάλισης του άρθρου 50.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι 
ανθρωποειδείς πίθηκοι δεν 
χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση της χρήσης ανθρωποειδών πιθήκων πρέπει να είναι απόλυτη, δεδομένου ότι 
αναγνωρίζεται ευρέως ότι είναι ηθικά αδικαιολόγητη η χρήση αυτών των ιδιαίτερα ευαίσθητων 
ζώων.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να 
χορηγήσουν απαλλαγές από την 
παράγραφο 1 με το επιστημονικό 
επιχείρημα ότι ο σκοπός της διαδικασίας 
δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση ενός 
ζώου το οποίο έχει εκτραφεί για χρήση σε 
διαδικασίες.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 10, οι αρμόδιες 
αρχές δύνανται να χορηγήσουν απαλλαγές 
από την παράγραφο 1, όταν υπάρχει 
αδιάσειστη επιστημονική αιτιολόγηση, η 
οποία συνεκτιμά τις κοινωνικές 
ευαισθησίες και κατά την οποία ο σκοπός 
της διαδικασίας δεν μπορεί να επιτευχθεί 
με τη χρήση ενός ζώου το οποίο έχει 
εκτραφεί για χρήση σε διαδικασίες.

Or. en

Adlib Express Watermark



PA\767040EL.doc 9/32 PE420.060v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Τα ζώα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον βιώνουν πολύ μεγαλύτερη ταλαιπωρία 
σε σχέση με ζώα που εκτρέφονται γι’ αυτό το σκοπό. Η χρήση τους πρέπει να επιτρέπεται μόνο 
σε σπανιότατες περιπτώσεις.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, αρχής γενομένης από τις
ημερομηνίες που ορίζονται στο 
παράρτημα III, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι τα πρωτεύονταν πλην 
του ανθρώπου τα οποία παρατίθενται στο 
εν λόγω παράρτημα μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες μόνο 
στις περιπτώσεις όπου γεννήθηκαν από 
πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου τα οποία 
έχουν εκτραφεί σε συνθήκες 
αιχμαλωσίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν δικαιολογείται η χρήση πρωτευόντων για μεγάλες περιόδους, πράγμα που φαίνεται να 
αποτελεί πρόθεση της Επιτροπής. Όλα ανεξαιρέτως τα είδη που καταλογογραφούνται στο 
παράρτημα ΙΙ πρέπει να έχουν εκτραφεί γι’ αυτό το σκοπό.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να 
εγκρίνουν εξαιρέσεις από την παράγραφο 
1 με βάση επιστημονικά επιχειρήματα.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία επί του άρθρου 10, παρ. 1.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) αν η αναισθησία δεν είναι συμβατή με 
το σκοπό της διαδικασίας, εκτός αν η 
διαδικασία προκαλεί σοβαρές βλάβες που 
μπορεί να οδηγήσουν σε έντονο πόνο.

(δ) αν η αναισθησία δεν είναι συμβατή με 
το σκοπό της διαδικασίας, εφόσον η 
διαδικασία δεν προκαλεί τίποτε 
περισσότερο από ήπιο πόνο ή αγωνία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρωταρχικός σκοπός της παρούσας αναθεωρημένης οδηγίας είναι η προστασία των ζώων 
και η μείωση της ταλαιπωρίας που μπορεί να βιώσουν κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας. Ο 
πόνος, η ταλαιπωρία και η αγωνία πρέπει να αποφεύγονται ή τουλάχιστον να τηρούνται 
διαρκώς σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ακόμη κι όταν μια διαδικασία διενεργείται χωρίς αναισθησία 
ή αναλγησία.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
χορηγείται στα ζώα κανένα φάρμακο που 
να εμποδίζει ή να περιορίζει την εκδήλωση 
πόνου, χωρίς ικανοποιητικό επίπεδο 
αναισθησίας ή αναλγησίας.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
χορηγείται στα ζώα κανένα φάρμακο που 
να εμποδίζει ή να περιορίζει την εκδήλωση 
πόνου·

Στις περιπτώσεις αυτές απαιτούνται 
επιστημονικά επιχειρήματα τα οποία να 
συνοδεύονται από τις λεπτομέρειες της 
αναισθητικής ή αναλγητικής αγωγής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι πέρα για πέρα απαράδεκτο να δίνεται σε ζώο φάρμακο προκειμένου να μην εκδηλώσει 
πόνο.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Σε ένα ζώο, στο οποίο μπορεί να 
προκληθεί έντονος πόνος μετά το πέρας 
της δράσης της αναισθησίας, χορηγούνται 
προληπτικά και μετεγχειρητικά 
αναλγητικά ή εφαρμόζονται άλλες 
κατάλληλες μέθοδοι για την ανακούφιση 
του πόνου, με την προϋπόθεση ότι αυτή η 
αγωγή είναι συμβατή με το σκοπό της 
διαδικασίας. Σε περίπτωση που η αγωγή με 
αναλγητικά δεν είναι εφικτή, το ζώο 
θανατώνεται αμέσως με μη βάναυση 
μέθοδο.

5. Σε ένα ζώο, στο οποίο μπορεί να 
προκληθεί πόνος μετά το πέρας της δράσης 
της αναισθησίας, χορηγούνται προληπτικά 
και μετεγχειρητικά αναλγητικά ή 
εφαρμόζονται άλλες κατάλληλες μέθοδοι 
για την ανακούφιση του πόνου, με την 
προϋπόθεση ότι αυτή η αγωγή είναι 
συμβατή με το σκοπό της διαδικασίας. Σε 
περίπτωση που η αγωγή με μέθοδο για την 
ανακούφιση του πόνου δεν είναι εφικτή, 
το ζώο θανατώνεται αμέσως με μη 
βάναυση μέθοδο. Σε καμιά περίπτωση δεν 
πρέπει να επιτρέπεται να υποστεί το ζώο 
κάτι περισσότερο από ήπιο μετά την 
αναισθησία πόνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία επί του άρθρου 14, παρ. 2, στοιχείο β).

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες 
οι διαδικασίες κατατάσσονται ως «έως 
ήπιες», «μέτριες», «βαριές» ή «χωρίς 
ανάνηψη», με κριτήριο τη διάρκεια και 
την ένταση του ενδεχόμενου πόνου, 

διαγράφεται
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ταλαιπωρίας, αγωνίας ή μόνιμης βλάβης, 
τη συχνότητα της παρέμβασης, τη 
στέρηση των ηθολογικών αναγκών, 
καθώς και τη χρήση αναισθησίας ή 
αναλγησίας ή αμφότερων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί της δριμύτητας πρέπει να εναρμονιστούν καθ’ όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δε 
απαραίτητο να εγκριθούν προσωρινοί ορισμοί μέχρι να εγκρίνει η Επιτροπή τους οριστικούς.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Έως τις …* η Επιτροπή υποβάλλει 
πρόταση σχετικά με τους ορισμούς της 
δριμύτητας, η οποία περιλαμβάνει 
τουλάχιστον ορισμούς για τις έννοιες 
"έως ήπιες", "μέτριες" και "βαριές". 
Μέχρι αυτή την ημερομηνία 
χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη ως 
κατευθυντήρια γραμμή οι μεταβατικοί 
διευκρινιστικοί ορισμοί που 
διατυπώνονται στο παράρτημα VΙΙα.
* 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία επί του άρθρου 15, παρ. 1.

Adlib Express Watermark



PA\767040EL.doc 13/32 PE420.060v01-00

EL

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) με την επιφύλαξη του γενικού 
χαρακτήρα της παραγράφου 1, κάθε 
εγκατάσταση εκτροφής, προμήθειας και 
πειραματισμού διασφαλίζει ότι υπάρχει 
διαρκώς επί τόπου τουλάχιστον ένα (ή 
και περισσότερα αν χρειαστεί) 
καταρτισμένο πρόσωπο, για να μεριμνά 
για την καλή διαβίωση των ζώων και, αν 
χρειαστεί, να τους κάνει ευθανασία ή να 
καλέσει κτηνίατρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι φανερό ότι ζώα που υποβάλλονται σε επεμβατικές διαδικασίες μπορεί να χρειάζονται 
φροντίδα (κτηνιατρική ή άλλη) ανά πάσα στιγμή καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο. Το πότε μπορεί 
να προκύψει ανάγκη φροντίδας δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί ούτε να περιοριστεί στο 
πλαίσιο ωρών εργασίας. Η κτηνιατρική καθοδήγηση απαιτεί να είναι διαθέσιμος ένας 
κτηνίατρος για την κάλυψη επειγόντων περιστατικών για όλους τους πελάτες τους καθ’ όλο το 
εικοσιτετράωρο. Σε εργαστηριακό πλαίσιο, όπως και σε άλλα πλαίσια, τούτο επιβάλλει να 
υπάρχει κάποιος που εκ των πραγμάτων είναι σε θέση να καλέσει κτηνίατρο.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το μόνιμο όργανο δεοντολογικού 
ελέγχου απαρτίζεται από τον επίσημο 
κτηνίατρο, τον(τους) υπεύθυνο(ους) για 
την καλή μεταχείριση και φροντίδα των 
ζώων στην εγκατάσταση και, αν πρόκειται 
για εγκατάσταση πειραματισμού, ένα 
επιστημονικό μέλος.

2. Το μόνιμο όργανο δεοντολογικού 
ελέγχου απαρτίζεται τουλάχιστον από τον 
επίσημο κτηνίατρο, τον(τους) 
υπεύθυνο(ους) για την καλή μεταχείριση 
και φροντίδα των ζώων στην εγκατάσταση 
και, αν πρόκειται για εγκατάσταση 
πειραματισμού, ένα επιστημονικό μέλος,
πρόσωπα με πείρα στην αντικατάσταση, 
στη μείωση και στη βελτίωση (τα τρία R) 
και έναν ερασιτέχνη με πείρα στην καλή 
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διαβίωση των ζώων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα των αποφάσεων που λαμβάνει το όργανο 
δεοντολογικού ελέγχου, τα μέλη του πρέπει να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ζώων καθώς 
και των ερευνητών. Οι επιτροπές ανθρώπινης δεοντολογίας στην έρευνα μπορούν να 
εκληφθούν ως πρότυπα.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
αρχεία που περιέχουν τυχόν συμβουλές 
προς την εγκατάσταση από το μόνιμο 
όργανο δεοντολογικού ελέγχου, καθώς και 
τις αποφάσεις που λαμβάνονται, 
φυλάσσονται δεόντως.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
αρχεία που περιέχουν τυχόν συμβουλές 
προς την εγκατάσταση από το μόνιμο 
όργανο δεοντολογικού ελέγχου, καθώς και 
τις αποφάσεις που λαμβάνονται, 
φυλάσσονται δεόντως και
δημοσιοποιούνται, με την επιφύλαξη της 
προστασίας των εμπιστευτικών 
πληροφοριών και της ανωνυμίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτός από τις εμπιστευτικές πληροφορίες η έκθεση δεοντολογικής αξιολόγησης πρέπει να 
δημοσιοποιείται, ώστε να αποκομίσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες πλήρη και αστρέβλωτη εικόνα της 
πραγματικότητας γύρω από τα πειράματα σε ζώα.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε πρωτεύον πλην του ανθρώπου 
διαθέτει προσωπικό ιστορικό που 

2. Κάθε πρωτεύον πλην του ανθρώπου, 
γάτα και σκύλος διαθέτει προσωπικό 
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συνοδεύει το ζώο καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής του.

ιστορικό που συνοδεύει το ζώο καθ’ όλη 
τη διάρκεια ζωής του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να καταλαβαίνει την ανάγκη τήρησης πληροφοριών για 
τα πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου, τις γάτες και τους σκύλους (επομένως αναγνωρίζει τις 
αμφισβητήσεις ως προς τη χρήση των συγκεκριμένων ειδών), δεν είναι σαφές γιατί η 
υποχρέωση να τηρούνται προσωπικά ιστορικά εφαρμόζεται μόνο σε πρωτεύοντα πλην του 
ανθρώπου. Είναι ασφαλώς σημαντικότατο για τους σκοπούς της έρευνας, πέρα από τους 
προβληματισμούς σχετικά με τη μεταχείριση των ζώων. Τα παραπάνω πρέπει να ισχύσουν και 
προκειμένου για τις γάτες και τους σκύλους (εφόσον επιτραπεί προς το παρόν η εξακολούθηση 
τέτοιων διαδικασιών).

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα αρχεία όλων των επιθεωρήσεων 
φυλάσσονται τουλάχιστον για πέντε έτη.

4. Τα αρχεία όλων των επιθεωρήσεων 
φυλάσσονται τουλάχιστον για πέντε έτη,
περιλήψεις δε των αρχείων επιθεώρησης, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχείων όπου 
καταγράφεται κάθε περίπτωση όπου δεν 
τηρήθηκαν οι απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας, διατίθενται στο κοινό από τον 
ιστοτόπο της Επιτροπής υπό μορφή 
ανωνυμίας και παραλειπομένων τυχόν 
εμπιστευτικών πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναθεωρημένη οδηγία πρέπει να τηρεί την αρχή της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Ως εκ 
τούτου η δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις παραβιάσεις είναι απαραίτητη, 
προκειμένου να ενημερώνεται το κοινό σχετικά με την πραγματικότητα γύρω από τη χρήση 
ζώων σε πειράματα.
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Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να προβεί σε 
ελέγχους της υποδομής και της διενέργειας 
των εθνικών επιθεωρήσεων στα κράτη 
μέλη.

1. Η Επιτροπή ορίζει επιθεωρητές της ΕΕ 
για να προβαίνουν σε επιθεωρήσεις της 
υποδομής και της διενέργειας των εθνικών 
επιθεωρήσεων στα κράτη μέλη και να 
διασφαλίζουν ότι η κατάταξη της 
δριμύτητας εφαρμόζεται σωστά και 
ομοιόμορφα καθ’ όλη την επικράτεια της 
ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία κοινοτικού φορέα επιθεώρησης, που θα ενημερώνει τους πολίτες της ΕΕ και θα 
συλλέγει βέλτιστες πρακτικές εντός της επικράτειας της ΕΕ θα διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται 
ομοιόμορφα εντός των κρατών μελών της ΕΕ οι ελάχιστες προδιαγραφές σχετικά με την καλή 
μεταχείριση των ζώων.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη, στην επικράτεια των 
οποίων διενεργείται ο έλεγχος, παρέχουν 
κάθε βοήθεια στους εμπειρογνώμονες της 
Επιτροπής που απαιτείται για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η 
Επιτροπή ενημερώνει την αρμόδια αρχή 
του σχετικού κράτους μέλους για τα 
αποτελέσματα του ελέγχου.

2. Τα κράτη μέλη, στην επικράτεια των 
οποίων διενεργείται η επιθεώρηση, 
παρέχουν κάθε βοήθεια στους 
επιθεωρητές της ΕΕ που απαιτείται για 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η 
Επιτροπή ενημερώνει την αρμόδια αρχή 
του σχετικού κράτους μέλους για τα 
αποτελέσματα του ελέγχου και κοινοποιεί 
στους πολίτες και στους άμεσα 
ενδιαφερομένους αναφορές σχετικά με τις 
επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται 
από επιθεωρητές της ΕΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία επί του άρθρου 34, παρ. 1.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρμόδια αρχή του σχετικού κράτους 
μέλους λαμβάνει μέτρα προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα του 
ελέγχου.

3. Η αρμόδια αρχή του σχετικού κράτους 
μέλους λαμβάνει μέτρα προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις συστάσεις των 
επιθεωρητών της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 εδάφιο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) την έκθεση δεοντολογικής 
αξιολόγησης που εκπόνησε η 
εγκατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 εδάφιο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) υπάρχουν επιστημονικά επιχειρήματα 
για το έργο ή το έργο επιβάλλεται από τη 
νομοθεσία,

(α) υπάρχει επαρκής επιστημονική 
επιχειρηματολογία για το έργο·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή πρέπει να διασφαλίζει ότι όλα τα έργα αιτιολογούνται επιστημονικά.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 εδάφιο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι σκοποί του έργου δικαιολογούν τη 
χρήση ζώων,

(β) οι σκοποί του έργου και ο ενδεχόμενος 
πόνος, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη 
βλάβη που θα υποστούν τα ζώα
δικαιολογούν τη χρήση τους,

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 εδάφιο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) όταν εκτιμώνται ουσία, χημική 
ένωση ή προϊόν ως προς την ασφάλεια ή 
την αποτελεσματικότητά τους, τη χρήση 
για την οποία κατά πάσα προορίζονται ή 
ενδέχεται να διατεθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα έργα πρέπει να εκτιμώνται αναδρομικά χωρίς διακρίσεις. Πρέπει να αναπτυχθούν 
λογικά κανόνες αποτελεσματικής εκτίμησης με βάση την αντίληψη της πραγματικότητας ως 
προς την ταλαιπωρία των ζώων και τα πραγματικά οφέλη για την έρευνα. Η αναδρομική 
εκτίμηση είναι εξίσου σημαντική για την έρευνα όσο και για την καλή μεταχείριση των ζώων.
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Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όλα τα έργα υποβάλλονται σε 
επανεξέταση καθ’ όλη τη διάρκειά τους 
και αξιολογούνται αναδρομικά κατά την 
περάτωσή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία επί του άρθρου 37, παρ. 2, στοιχείο εα).

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τη βλάβη που προκλήθηκε στα ζώα, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και 
των ειδών των ζώων που 
χρησιμοποιήθηκαν και της δριμύτητας 
των διαδικασιών,

(β) τη βλάβη που προκλήθηκε στα ζώα, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και 
των ειδών των ζώων που 
χρησιμοποιήθηκαν και τη φύση, το βαθμό 
και τη διάρκεια της βλάβης που 
υπέστησαν τα ζώα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναπτυχθούν λογικά κανόνες αποτελεσματικής εκτίμησης με βάση την αντίληψη της 
πραγματικότητας ως προς την ταλαιπωρία των ζώων.
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Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
όλα τα έργα που περιλαμβάνουν μόνο 
διαδικασίες οι οποίες κατατάσσονται ως 
«έως ήπιες» απαλλάσσονται από την 
απαίτηση υποβολής σε αναδρομική 
εκτίμηση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα έργα πρέπει να εκτιμώνται αναδρομικά χωρίς διακρίσεις. 

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) αποτελέσματα της δεοντολογικής 
αξιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με βάση τα αποτελέσματα της 
δεοντολογικής αξιολόγησης, η 
εγκατάσταση πειραματισμού καθορίζει 
στη μη τεχνική περίληψη έργου κατά 
πόσον ένα έργο πρέπει να υποβληθεί σε 
αναδρομική εκτίμηση και μέχρι ποια 

διαγράφεται
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ημερομηνία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δημοσιοποιούνται οι μη εμπιστευτικές και μη προσωπικές πληροφορίες, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι θα αρθούν κάθε είδους φραγμοί στο δημόσιο έλεγχο και θα επιτευχθεί η 
δέουσα λογοδοσία. Είναι εξίσου σημαντικό τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για την καλή 
μεταχείριση των ζώων. Αυτό ισχύει και για τις παραβιάσεις και τα μη εμπιστευτικά στοιχεία, 
αρνητικά και θετικά, που προκύπτουν από έργα (τα τελευταία είναι πολύ σημαντικά για την 
ανθρώπινη υγεία). Όλες οι μη τεχνικές περιλήψεις πρέπει να δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη καθιστούν διαθέσιμες 
στο κοινό τις μη τεχνικές περιλήψεις των 
έργων που διαθέτουν άδεια, καθώς και 
τυχόν ενημερωμένες εκδόσεις τους.

4. Τα κράτη μέλη καθιστούν διαθέσιμες 
και εύκολα προσβάσιμες στο κοινό τις μη 
τεχνικές περιλήψεις των έργων που 
διαθέτουν άδεια, καθώς και τυχόν 
ενημερωμένες εκδόσεις τους, μαζί με 
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία δεν είναι
εμπιστευτική ή πληροφορία η 
γνωστοποίηση της οποίας μπορεί να 
οδηγήσει στη δημοσιοποίηση της 
ταυτότητας προσώπου ή εγκατάστασης 
εκτροφής, προμήθειας ή πειραματισμού, 
η ανάμιξη της οποίας στις πειραματικές 
έρευνες με ζώα δεν ήταν ήδη γνωστή στο 
κοινό. Άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν 
αρνητικά καθώς και θετικά στοιχεία από 
το έργο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία επί του άρθρου 40, παράγραφος 2.
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Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Με την επιφύλαξη της προστασίας 
εμπιστευτικών και προσωπικών 
πληροφοριών, τα κράτη μέλη καθιστούν 
διαθέσιμες στο κοινό μη προσωπικές 
πληροφορίες όσον αφορά παραβιάσεις 
της παρούσας οδηγίας, εθνική νομοθεσία 
και αδειοδοτήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία επί του άρθρου 40, παράγραφος 2.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος αποδέχεται τα 
δεδομένα που απαιτούνται από τη 
νομοθεσία και που παράγονται από 
κάποιο άλλο κράτος μέλος με διαδικασίες 
αναγνωρισμένες από την κοινοτική 
νομοθεσία, εκτός εάν απαιτείται η 
εκτέλεση περαιτέρω διαδικασιών σχετικά 
με τα δεδομένα αυτά για την προστασία 
της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας ή 
του περιβάλλοντος.

1. Κάθε κράτος μέλος αποδέχεται τα 
δεδομένα από άλλο κράτος μέλος που 
παράγονται με διαδικασίες οι οποίες 
αναγνωρίζονται από την κοινοτική 
νομοθεσία ή διεκπεραιώθηκαν σύμφωνα 
με αυτήν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Transparency between Member States should contribute to avoid the duplication of animal 
experiments. Information on the outcomes of a procedure whether they are negative or not 
need to be accessible to researchers in order to avoid unnecessary suffering of animals.
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Such system of data-sharing already exists in the REACH Regulation (Article 30). A positive 
duty should be placed on researchers to take reasonable steps to ensure that animal data has 
not already been generated. Only where existing data is scientifically unreliable, and there is 
sufficient societal need, should repeated animal procedures be permitted.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εκτός του τομέα των δοκιμών που 
επιβάλλονται από το νόμο και με την 
επιφύλαξη της προστασίας 
εμπιστευτικών πληροφοριών, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν την κοινή χρήση των 
δεδομένων που παράγονται από 
διαδικασίες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία επί του άρθρου 44, παράγραφος 1.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Πριν από την υποβολή της αίτησης 
για την αδειοδότηση έργου, το πρόσωπο 
που προτίθεται να προβεί σε διαδικασία 
λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να 
εξακριβώσει αν υπάρχουν ήδη τα 
δεδομένα που αφορούν το προτεινόμενο 
έργο και, αν υπάρχουν, για να αποκτήσει 
πρόσβαση σε αυτά, 
συμπεριλαμβανομένης της συμβολής στις 
δαπάνες τους. Τα κράτη μέλη 
εξακριβώνουν ομοίως αν υπάρχουν τέτοια 
δεδομένα, πριν να προβούν σε 
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αδειοδότηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία επί του άρθρου 44, παράγραφος 1.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Όταν σχετικά δεδομένα είναι εύλογα 
διαθέσιμα, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
αδειοδότηση για έργο, μόνο όταν αυτό 
είναι αναγκαίο για την προστασία της 
δημόσιας υγείας, της ασφάλειας ή του 
περιβάλλοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία επί του άρθρου 44, παράγραφος 1.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη και 
επικύρωση εναλλακτικών προσεγγίσεων 
που, ενώ δεν περιλαμβάνουν τη χρήση 
ζώων ή χρησιμοποιούν λιγότερα ζώα ή 
συνεπάγονται λιγότερο επώδυνες 
διαδικασίες, μπορούν να παράσχουν 
επίπεδο πληροφόρησης ίδιο ή ανώτερο
εκείνου που επιτυγχάνεται μέσω 
διαδικασιών στις οποίες χρησιμοποιούνται 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
συμβάλλουν οικονομικά και άλλως στην 
ανάπτυξη και, όταν χρειάζεται, στην 
επιστημονική επικύρωση εναλλακτικών 
προσεγγίσεων που, ενώ δεν περιλαμβάνουν 
τη χρήση ζώων ή χρησιμοποιούν λιγότερα 
ζώα ή συνεπάγονται λιγότερο επώδυνες 
διαδικασίες, προορίζονται να παράσχουν 
συγκρίσιμο επίπεδο πληροφόρησης με
εκείνο που επιτυγχάνεται μέσω 
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ζώα, λαμβάνουν δε τα μέτρα που θεωρούν 
κατάλληλα για να ενθαρρύνουν την έρευνα 
σε αυτόν τον τομέα.

διαδικασιών στις οποίες χρησιμοποιούνται 
ζώα, λαμβάνουν δε τα μέτρα που θεωρούν 
κατάλληλα για να ενθαρρύνουν την έρευνα 
σε αυτόν τον τομέα.

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει, το αργότερο 
[ένα έτος μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας 
οδηγίας], ένα εθνικό εργαστήριο αναφοράς 
που αναλαμβάνει την επικύρωση 
εναλλακτικών μεθόδων για την 
αντικατάσταση, μείωση ή βελτίωση της 
χρήσης ζώων.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει, το αργότερο 
[ένα έτος μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας 
οδηγίας], ένα κέντρο αριστείας 
εναλλακτικών μεθόδων, το οποίο 
περιλαμβάνει εθνικό εργαστήριο 
αναφοράς για την επικύρωση 
εναλλακτικών προς τις δοκιμές σε ζώα 
που χρησιμοποιούνται για κανονιστικούς 
σκοπούς. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς την αντικατάσταση, τη μείωση και 
τη βελτίωση της χρήσης ζώων σε διαδικασίες μέσω της αφοσιωμένης σε αυτό έρευνας, της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και μέσω των μελετών επικύρωσης που διεξάγονται σύμφωνα 
με τις διεθνείς προδιαγραφές. Πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες σε αυτό τον τομέα, 
προκειμένου να προαχθεί η καλή μεταχείριση των ζώων και να μειωθεί η ταλαιπωρία των 
ζώων, η δε ίδρυση εθνικών κέντρων για εναλλακτικές μεθόδους πρέπει να οδηγήσει σε 
συντονισμένες και στρατηγικά εστιασμένες προσπάθειες.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ως 
εθνικά εργαστήρια αναφοράς μόνο τα 

διαγράφεται
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εργαστήρια που είναι διαπιστευμένα 
σύμφωνα με την οδηγία 2004/10/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία επί του άρθρου 46, παράγραφος 1.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς πρέπει 
να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

3. Τα εθνικά κέντρα αριστείας για 
εναλλακτικές μεθόδους πρέπει να πληρούν 
τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία επί του άρθρου 46, παράγραφος 1.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί το όνομα 
και τη διεύθυνση του εργαστηρίου 
αναφοράς του στην Επιτροπή. Η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί τον κατάλογο των εθνικών 
εργαστηρίων αναφοράς.

6. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί το όνομα 
και τη διεύθυνση του εθνικού κέντρου 
αριστείας και του εργαστηρίου αναφοράς 
του στην Επιτροπή. Η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί τον κατάλογο των κέντρων 
αριστείας και των εθνικών εργαστηρίων 
αναφοράς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία επί του άρθρου 46, παράγραφος 1.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Κατόπιν διαβούλευσης με τα εθνικά 
εργαστήρια αναφοράς, η Επιτροπή θέτει 
τις προτεραιότητες για τις μελέτες 
επικύρωσης και καταμερίζει στα 
εργαστήρια αναφοράς τα διάφορα 
καθήκοντα για την εκτέλεση των εν λόγω 
μελετών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία επί του άρθρου 46, παράγραφος 1.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να προσαρμόσει τα 
παραρτήματα II έως VII ανάλογα με την 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο.

Η Επιτροπή μπορεί να προσαρμόσει τα 
παραρτήματα I έως VIIα ανάλογα με την 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των ασπόνδυλων ζώων, συμπεριλαμβανομένων των προνυμφών που τρέφονται 
ανεξάρτητα, πρέπει επίσης να αναθεωρούνται σύμφωνα με την τεχνική και επιστημονική 
πρόοδο.

Βλ. επίσης αιτιολόγηση στην τροπολογία επί του άρθρου 15, παρ. 1.
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Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτές οι διατάξεις δεν είναι απαραίτητες, καθώς υπάρχει η συντριπτική πλειοψηφία της κοινής 
γνώμης στηρίζει την άποψη ότι οι ανθρωποειδείς πίθηκοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε 
διαδικασίες.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή επανεξετάζει την παρούσα 
οδηγία το αργότερο [10 έτη μετά την 
ημερομηνία θέσης σε ισχύ] λαμβάνοντας 
υπόψη την πρόοδο στην ανάπτυξη 
εναλλακτικών μεθόδων που δεν 
περιλαμβάνουν τη χρήση ζώων, ιδιαίτερα 
δε πρωτευόντων πλην του ανθρώπου, και 
προτείνει τυχόν τροποποιήσεις, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση.

Μέχρι τις …* και κάθε πέντε χρόνια 
εφεξής η Επιτροπή, κατόπιν 
συνεννοήσεως με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
επανεξετάζει την παρούσα οδηγία και 
προτείνει σχετικά τυχόν τροποποιήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων 
όσον αφορά τα είδη που μπορεί να 
χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες και 
τους τύπους έργων που μπορεί να 
αδειοδοτούνται. Η Επιτροπή πράττει τα 
παραπάνω έχοντας ως γνώμονα τις 
ακόλουθες αρχές:
(α) ότι η παρούσα οδηγία πρέπει να 
αντανακλά την εν εξελίξει κοινή γνώμη 
σχετικά με το πότε η χρήση ζώων σε 
διαδικασίες δικαιολογείται και σχετικά με 
τη φροντίδα που αυτά δικαιούνται καθώς 
και τις επιστημονικές εξελίξεις·
(β) ότι πρέπει να δίνεται πορτεραιότητα 
στη μείωση και στην εξάλειψη 
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διαδικασιών που προκαλούν το μέγιστο 
επιτρεπτό πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή 
μόνιμη βλάβη και δεν έχουν σχεδιαστεί 
για να ανακουφίσουν κλινικές παθήσεις 
που απειλούν τη ζωή του ανθρώπου ή που 
προκαλούν σοβαρή αναπηρία. 
Ο τελικός στόχος, με κοινή αποδοχή από 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, είναι η 
εξάλειψη των διαδικασιών σε ζώντα ζώα.

* Πέντε χρόνια από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

 Η διαδικασία αναθεώρησης της οδηγίας πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτη, ώστε να λαμβάνει 
υπόψη μελλοντικές αλλαγές ως προς την ευαισθητοποίηση του κοινού, την αντίληψη που έχουμε 
για την ικανότητα ορισμένων ειδών να υποφέρουν και την εξέλιξη εναλλακτικών μεθόδων και 
της επιστήμης γενικότερα. Είναι απαραίτητη η τακτή επανεξέταση όλων των ουσιωδών 
στοιχείων της οδηγίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ αντανακλά τις 
ισχύουσες ελάχιστες προδιαγραφές ως προς την καλή μεταχείριση των ζώων, την εξελισσόμενη 
επιστημονική γνώση, την κοινή γνώμη και τις βέλτιστες πρακτικές.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 
άλλους φορείς, εκτός από δημόσιες αρχές, 
για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 
Οι φορείς που ορίζονται κατ’ αυτόν τον 
τρόπο θεωρούνται αρμόδιες αρχές για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή της αναθεωρημένης οδηγίας πρέπει να πραγματοποιείται από δημόσιο φορέα, ώστε 
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να υλοποιείται πλήρως η αρχή της διαφάνειας προς τους πολίτες.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 55 α
Διάθεση στην αγορά προϊόντων που δεν 

έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία

1. Απαγορεύεται η εισαγωγή και διάθεση 
στην αγορά της Κοινότητας 
μονοκλωνικών αντισωμάτων που 
παράγονται με την ασκιτική μέθοδο, όταν 
αρκούν εναλλακτικές μέθοδοι χωρίς 
πειράματα σε ζώα.
2. Η Επιτροπή, κινούμενη στο πλαίσιο 
της διαδικασίας που αναφέρεται στο 
άρθρο 51, εξετάζει τουλάχιστον μια φορά 
το χρόνο αν η εισαγωγή και η διάθεση 
στην αγορά της Κοινότητας άλλων 
προϊόντων πρέπει επίσης να απαγορευθεί, 
με το σκεπτικό ότι θα μπορούσαν να 
είχαν αναπτυχθεί χωρίς πειράματα σε 
ζώα ή ότι έχουν αναπτυχθεί υπό συνθήκες 
που απομακρύνονται σημαντικά από 
αυτές που απαιτεί η οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

In response to a Written European Parliamentary question (Written question by Jens Holm 
(GUE/NGL) to the Commission (27 October 2008) answered on the 15th of January 2009 by 
Commissioner Dimas on behalf of the European Commission), the European Commission has 
confirmed that the production of MAbs by the (extremely painful) mouse ascites method is no 
longer scientifically necessary, except in rare cases. It is therefore unacceptable that MAbs 
unnecessarily thus produced should be imported into the EU. A ban on their import would be 
WTO-complaint (Article XX(a) of GATT (public morals)) because, as the Proposal clearly 
recognises, there is a moral imperative to use non-animal alternatives wherever possible and 
it makes no sense if that principle can be circumvented by imports into the EU. The EU 
should also consider on a regular basis whether the import of other specific products 
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developed in ways which would not be permitted under the revised Directive should be 
prohibited. This would not extend to all products but be decided on a case-by-case basis.

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙΙ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VΙΙ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα VΙΙ α
Μεταβατική γενική περιγραφή των 
βαθμών δριμύτητας (άρθρο 15 της 

οδηγίας)
Καμία δοκιμασία: Βαθμός δριμύτητας 0
Παρεμβάσεις και χειρισμοί σε ζώα για 
πειραματικούς σκοπούς που δεν 
προκαλούν σε αυτά τα ζώα καθόλου 
πόνο, ταλαιπωρία, τραυματισμό ή ακραία
αγωνία και καμία σημαντική βλάβη στη 
γενική τους κατάσταση. Παραδείγματα 
από την κτηνιατρική πρακτική: λήψη 
δειγμάτων αίματος για διαγνωστικούς 
σκοπούς· υποδόρια ένεση φαρμάκου.
Ήπια δοκιμασία: Βαθμός δριμύτητας 1
Παρεμβάσεις και χειρισμοί σε ζώα για 
πειραματικούς σκοπούς που υποβάλλουν 
τα ζώα σε σύντομο επεισόδιο ήπιας 
δοκιμασίας (πόνο ή τραυματισμό).
Παραδείγματα στην κτηνιατρική 
πρακτική: ένεση φαρμάκου που απαιτεί 
ακινητοποίηση· ευνουχισμός αρσενικών 
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ζώων με αναισθησία.
Μέτρια δοκιμασία: Βαθμός δριμύτητας 2
Παρεμβάσεις και χειρισμοί σε ζώα για 
πειραματικούς σκοπούς όπου τα ζώα 
υποβάλλονται σε σύντομο επεισόδιο 
μέτριας δοκιμασίας ή σε επεισόδιο ήπιας 
δοκιμασίας μέσης ή μακράς διάρκειας 
(πόνο, ταλαιπωρία ή τραυματισμό, 
ακραία αγωνία ή σοβαρή βλάβη της 
γενικής τους κατάστασης).
Παραδείγματα στην κτηνιατρική 
πρακτική: χειρουργική θεραπεία απλού 
κατάγματος σε οστό του ποδιού· 
ευνουχισμός θηλυκών ζώων.
Βαριά δοκιμασία: Βαθμός δριμύτητας 3
Παρεμβάσεις και χειρισμοί σε ζώα για 
πειραματικούς σκοπούς, οι οποίοι 
προκαλούν σε αυτά τα ζώα βαριά έως 
πολύ βαριά δοκιμασία ή τα υποβάλλουν 
σε επεισόδιο μέτριας δοκιμασίας μακράς 
διάρκειας ή και μόνιμης (δριμύ πόνο, 
παρατεταμένη ταλαιπωρία ή σοβαρό 
τραυματισμό, ακραία  και διαρκή αγωνία 
ή σοβαρή και διαρκή βλάβη της γενικής 
τους κατάστασης).
Παραδείγματα στην κτηνιατρική 
πρακτική: λοιμώδεις και νεοπλαστικές 
νόσοι, που προβλέπεται να οδηγήσουν στο 
θάνατο, χωρίς πρόωρη ευθανασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία επί του άρθρου 15, παράγραφος 1.
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