
Η ανταγωνιστικότητα της Ευρω�α�κής Ε�ιστήµης
και Βιοµηχανίας

(Θα επιτύχει η ενίσχυση της προστασίας των ζώων να
εκτοπίσει την επιστηµονική έρευνα εκτός Ε.Ε.;)

ΕΕιισσααγγωωγγήή::

Υποστηρίζεται συχνά από τους εκπροσώπους της εµπορίας και της εκµετάλλευσης των ζώων, όπως επίσης
και από µερικούς Ευρωβουλευτές, ότι η βελτίωση των προτύπων και των κανονισµών ορθής µεταχείρισης
των ζώων, θα µπορούσε να εκτοπίσει την επιστηµονική έρευνα έξω από την Ε.Ε. όπως για παράδειγµα στην
Κίνα, την Σινγκαπούρη και άλλες χώρες.  Εντούτοις, δεν υπάρχουν ενδεικτικά στοιχεία ή στατιστικές που να
υποστηρίζουν αυτούς τους ισχυρισµούς.
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There is no evidence that improved animal welfare and scrutiny of animal experimentation will
drive research out of Europe.  In fact to date the reverse is true.

EL

OPPOSE – AGRI Committee Amendment 107 to Article 35, which states:

“Member States shall ensure that projects classified as “severe” or any projects involving non-human primates are
not carried out without prior authorization by the competent authority.  All other projects shall be notified in advance
to the  competent authority following ethical review by the institution’s permanent ethical review body.”

Why this amendment must be REJECTED

This amendment has been universally condemned by animal protection organisations.  Also, 80% of Member States
(including major users such as the UK and Germany) have a comprehensive system that requires all experiments
on animals to have prior authorization from the competent authority – as described in the Commission’s original
proposal.  The AGRI amendment means that as little as 2% of experiments would require prior authorization.  This
means alternatives and animal suffering will not be addressed for almost every experiment.  It undermines the
commitment to seek alternatives before animal use is authorized, and it undermines the main purpose of the
Directive – the regulation of science and animal use.



Η θεωρία ανά τον κόσµο υποστηρίζει ότι, όπου τα πρότυπα για την ορθή µεταχείριση των ζώων βρίσκονται
σε υψηλά επίπεδα, η επιστηµονική έρευνα θα µεταφερθεί στο εξωτερικό, βλάπτοντας την ανταγωνιστικότητα
της Ευρωπαϊκής επιστήµης και βιοµηχανίας.

Η πραγµατικότητα όµως είναι εντελώς διαφορετική.  Σε αυτήν την σύνοψη, εξετάζουµε λεπτοµερώς το
συγκεκριµένο επιχείρηµα και καταδεικνύουµε, χρησιµοποιώντας έτοιµες διαθέσιµες πληροφορίες, ότι το
συγκεκριµένο επιχείρηµα είναι ένας µύθος και ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως συσχετισµός µεταξύ των
νοµικών προτύπων για την ορθή µεταχείριση των ζώων και των συµφερόντων της επιστηµονικής έρευνας σε
µια συγκεκριµένη χώρα.

ΟΟ  δδυυννααµµιικκόόςς  χχααρραακκττήήρρααςς  ττοουυ  φφααρρµµαακκεευυττιικκοούύ  ττοοµµέέαα  όόπποουυ  υυππάάρρχχεειι  ααννεεππττυυγγµµέέννοο  κκααθθεεσσττώώςς  οορρθθήήςς
µµεεττααχχεείίρριισσηηςς  ττωωνν  ζζώώωωνν::  ΠΠααρρααδδεείίγγµµαατταα  ααππόό  ττοο  ΗΗννωωµµέέννοο  ΒΒαασσίίλλεειιοο  κκααιι  ττηηνν  ΕΕλλββεεττίίαα..

Εάν τα υψηλά πρότυπα για την ορθή µεταχείριση των ζώων ωθούσαν την έρευνα στο εξωτερικό, τότε ο
αντίκτυπος θα ήταν πιο φανερός σε εκείνες τις χώρες που ασκούν αυστηρό κανονιστικό έλεγχο στη χρήση
πειραµατόζωων, όπως στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ελβετία.

Η Βρετανική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι διατηρεί τα υψηλότερα πρότυπα στον κόσµο σε ότι αφορά την ορθή
µεταχείριση των πειραµατόζωων.  Ακόµα, σε αυτό το αυστηρά ελεγχόµενο περιβάλλον, η ανταγωνιστικότητα
του Βρετανικού τοµέα φαρµακευτικής είχε ραγδαία εξέλιξη την τελευταία 20ετία.

Όντως το 1985, το Βρετανικό εµπορικό πλεόνασµα ήταν £1.184 δις (€1.258 δις).  Παρά τα 20 χρόνια
‘αυστηρών κανονισµών περί ορθής µεταχείρισης των ζώων’, το  εµπορικό πλεόνασµα αυξήθηκε στα £4.276
δις (€4.548 δις) το 2007, µία τεράστια αύξηση της τάξης του 361% 1

Στην πραγµατικότητα, το 2007 η φαρµακευτική βιοµηχανία εδραιώθηκε σαν η πιο ανταγωνιστική στο
Ηνωµένο Βασίλειο, αφού ταξινοµήθηκε Νο 1 σε εµπορικό πλεόνασµα, ξεπερνώντας όλους τους
υπόλοιπους τοµείς βιοµηχανικής δραστηριότητας της Βρετανίας.  Το 2006 κατέκτησε επίσης την πρώτη θέση
µε κριτήριο την επιπρόσθετη αξία, αρκετά µπροστά από άλλους βιοµηχανικούς τοµείς όπως
αεροναυπηγική, εµπορικές υπηρεσίες, αυτοκινητοβιοµηχανία ή κατασκευές.2

Το 1986, η εφαρµογή του Βρετανικού Νόµου για την Προστασία των Ζώων (UK Animals - Scientific
Procedures - Act), προχώρησε περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Οδηγία του 1986 όσον αφορά τα µέτρα
ελέγχου (χορήγηση αδειών και δεοντολογικοί κανόνες) και δεν επηρέασε την ανάπτυξη και
αποτελεσµατικότητα της Βρετανικής βιοµηχανίας φαρµάκων.  ∆ιαµορφώνεται έτσι ένα σύστηµα παροχής
αδειών σε τρία επίπεδα: Αξιολογήσεις Κόστους-Ωφέλειας και απόδοση προτεραιότητας µε κριτήριο τη
σοβαρότητα σαν µέρος της διαδικασίας έγκρισης. Τήρηση δεοντολογικών κανόνων και κυβερνητικές
επιθεωρήσεις. Απαγόρευση χρησιµοποίησης συγκεκριµένων ειδών ζώων , όπως π.χ µεγάλων πιθήκων.
Ειδικά µέτρα για έγκριση της έρευνας σε ορισµένα πρωτεύοντα θηλαστικά.  Απαγόρευση των δοκιµών
(testing) για καλλυντικά και άλλους περιορισµούς.

Το 2001, ο κύριος δηµόσιος οργανισµός χρηµατοδότησης του Η.Β., το Βρετανικό Συµβούλιο Ιατρικής
Έρευνας, δήλωσε ότι:

“∆εν γνωρίζει συγκεκριµένες περιπτώσεις έρευνας που να λαµβάνουν χώρα στο εξωτερικό, ως
άµεση συνέπεια γραφειοκρατίας του Βρετανικού νοµικού συστήµατος.” 3. 

Μετά από µια σειρά ακροάσεων και συγκέντρωσης στοιχείων µίας περιόδου άνω των δύο ετών, η Ειδική
Επιτροπή τής Βουλής των Λόρδων για τη Χρήση Ζώων σε Επιστηµονικές ∆ιαδικασίες, υπέβαλε σχετική
έκθεση για τα συµπεράσµατα της, και συζήτησε το δικαίωµα των ερευνητών να µπορούν να µεταφέρουν την
δική τους εργασία έξω από το Ηνωµένο Βασίλειο.  Η Ειδική Επιτροπή συµπέρανε:

“∆εν υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις που να στηρίζουν τη θέση, ότι το καθεστώς αδειοδότησης
οδηγούσε την έρευνα να διεξαχθεί στο εξωτερικό.”4.  

Ξεκάθαρα, η εισαγωγή πιο αυστηρών επιστηµονικών ελέγχων και βελτιωµένης µεταχείρισης των ζώων, δεν
έχει επηρεάσει εκείνους που επιθυµούν τη χρήση πειραµατόζωων.  Αντιθέτως - τα στοιχεία δείχνουν ότι
τέτοιοι έλεγχοι έχουν βελτιώσει τα επίπεδα της επιστηµονικής πρακτικής καθώς επίσης και της ορθής
µεταχείρισης των ζώων.
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Ένα ακόµα επιτυχηµένο παράδειγµα διαδραµατίζεται στην Ελβετία, στην οποία βρίσκονται δύο από τις
µεγαλύτερες φαρµακευτικές εταιρείες στον κόσµο: οι εταιρίες Novartis και Roche.  Σε παγκόσµιο επίπεδο, η
Novartis ηγείται από άποψη φαρµακευτικού εµπορίου µε £10.8 δις (€11.46 δις) σε πλεόνασµα,
καταρρίπτοντας το Ηνωµένο Βασίλειο (£4.2 δις), την Γερµανία (£5.5 δις), την Γαλλία (£3.5 δις), την Ιαπωνία
(µείον -£2.8 δις) και την Αµερική (µείον -£18.3 δις) 5.

Όπως και στη Βρετανία, η Ελβετική φαρµακευτική βιοµηχανία λειτουργεί σε ένα περιβάλλον αυστηρών
επιστηµονικών προδιαγραφών όσον αφορά την ορθή µεταχείριση των ζώων.  Πριν δοθεί οποιαδήποτε
έγκριση να χρησιµοποιηθούν πειραµατόζωα, τα προτεινόµενα πειράµατα αυτόµατα ταξινοµούνται σε ένα
αυστηρό σύστηµα που µετράει το επίπεδο κακοµεταχείρισης ανάλογα µε τον τύπο διαδικασίας που
ακολουθείται.  Το σύστηµα επίσης διαθέτει µία αυτόµατη ανατροφοδότηση, µε µία αναδροµική αναθεώρηση
αυτού ακριβώς που συνέβη στο ζώο κατά τη διάρκεια του πειράµατος6.   Η Ελβετική Νοµοθεσία
αναγνωρίζει την αξιοπρέπεια των ζώων και σύµφωνα µε την νοµολογία η χρησιµοποίηση
πρωτευόντων θηλαστικών σε πειράµατα έχει απαγορευτεί.7

Οι Ελβετικές και Βρετανικές περιπτώσεις καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να
στηρίζει τη συγκεκριµένηδιεκδίκηση, ότι η έρευνα θα οδηγείτο στο εξωτερικό από ένα ενισχυµένο νοµοθετικό
πλαίσιο όσον αφορά την ορθή µεταχείριση των ζώων και αυστηρούς ελέγχους σε επιστηµονικά πειράµατα.
Στην πραγµατικότητα, η εφαρµογή ενός νοµικού πλαισίου εµφανίζεται να ενισχύει και να βελτιώνει την ορθή
εργαστηριακή πρακτική και επιτρέπει στην επιστηµονική ανάπτυξη να ακµάσει.

Σε σύγκριση µε τις παραπάνω χώρες, οι ΗΠΑ φαίνεται να µεινεκτούν σηµαντικά.  Με το µεγαλύτερο
εµπορικό έλλειµµα στον φαρµακευτικό κλάδο ανά τον κόσµο (µείον -£18.3 δις), οι ΗΠΑ εµφανίζουν
χαµηλές προδιαγραφές σε σχέση µε την ορθή µεταχείριση και την προστασία των ζώων, µε χαµηλής
ποιότητας έλεγχο σε σχέση µε την χρησιµοποίησή τους.

Το Αµερικάνικο νοµικό καθεστώς για τη χρήση πειραµατόζωων στην βιο-ιατρική έρευνα «συγκεκριµένα δεν
συµπεριλαµβάνει αρουραίους του γένους rattus και ποντίκια του γένους mus όπως και πουλιά που
χρησιµοποιούνται για έρευνα.».8 Ως εκτούτου, οι χαλαρές προδιαγραφές δεν έχουν βοηθήσει τις ΗΠΑ να
αποδώσουν καλύτερα σε αυτόν τον τοµέα.

ΗΗ  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΄́ΕΕννωωσσηη..  2200  φφοορρέέςς  ππιιοο  εελλκκυυσσττιικκήή  ααππόό  ττηηνν  ΚΚίίνναα  γγιιαα  ξξέέννεεςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς  σσττοουυςς  ττοοµµεείίςς
ΈΈρρεευυννααςς  κκααιι  ΑΑννάάππττυυξξηηςς..

Η Κίνα αναφέρεται συχνά ως µία από τις χώρες στην οποία θα κατέληγε η Ευρωπαϊκή επιστηµονική έρευνα
εάν η Ε.Ε. έκανε το βήµα να θεσπίσει ένα νοµικό καθεστώς που να ελέγχει τον τοµέα της επιστηµονικής
έρευνας, και να βελτιώσει τις συνθήκες περί προστασίας των ζώων.  Εντούτοις, µια ρεαλιστική αξιολόγηση
στοιχείων δεν δείχνει την Κίνα να είναι ελκυστικός προορισµός για επιστηµονική έρευνα.

Μία πρόσφατη έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε θέµα ‘Κύρια Στοιχεία των τοµέων Επιστήµης,
Τεχνολογίας και Ανταγωνιστικότητας 2008/2009’9 συµπέρανε:

“Η Ε.Ε. παραµένει ένα ελκυστικό µέρος για επενδύσεις Έρευνας και Ανάπτυξης από Αµερικάνικες
εταιρίες, οι οποίες έχουν επενδύσει 20 φορές πιο πολύ σε Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ε.Ε παρά στην
Κίνα το 2005 για τον ίδιο σκοπό.”

Πράγµατι, η Ε.Ε. έλαβε το 2005 το 62.5% στο σύνολο της Αµερικάνικης ξένης επένδυσης σε Έρευνα και
Ανάπτυξη (µερίδιο που αυξάνεται σε σχέση µε το 2000) συγκρίνοντας το µε το 3.3% που έλαβε η Κίνα και το
6.6% που έλαβε η Ιαπωνία.

Η ίδια έκθεση αναφέρει επίσης ότι:

“Την περίοδο 2003-2005 η διαφορά µεταξύ των κεφαλαίων που δαπάνησε η Ε.Ε. σε Έρευνα και
Ανάπτυξη στις ΗΠΑ και αυτών που ξοδεύτηκαν από τις ΗΠΑ στην Ε.Ε. για τον ίδιο σκοπό, µειώθηκε
στην Αµερική πάνω από το µισό. ”

Με άλλα λόγια, η Ε.Ε. διαθέτει έναν τοµέα Έρευνας και Ανάπτυξης, ο οποίος είναι περισσότερο από ποτέ
ανταγωνιστικός και γίνεται πραγµατικά φανερό όταν εκατοµµύρια ζώα σκοτώνονται κάθε χρόνο σε
πειράµατα.
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Κατά συνέπεια, ο φαρµακευτικός τοµέας στην Ε.Ε. στράφηκε πιο εντατικά προς την έρευνα µεταξύ των ετών
1995 και 2003.  Σύµφωνα µε την έκθεση της Επιτροπής:

“Η επιπρόσθετη αξία για διαφόρους τοµείς της υψηλής τεχνολογίας στην Ε.Ε. έχει πραγµατικά αυξηθεί µε
γρήγορο ρυθµό κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου.  Αεροναυπηγική και διάστηµα (4.3% ετησίως κατά
µέσον όρο), φαρµακευτικός τοµέας (3.5% ετησίως κατά µέσον όρο) και όργανα ιατρικά, οπτικά και ακριβείας
(2.7% ετησίως κατά µέσον όρο). (...) ο φαρµακευτικός τοµέας έχει γίνει πολύ περισσότερο εντατικός στα
πλαίσια της Έρευνας και Ανάπτυξης, ενώ συγκριτικά, ο τοµέας αεροναυπηγικής και διαστήµατος λιγότερο.”

Επίσης:

“Στην Ε.Ε. η µείωση στο µερίδιο της επιπρόσθετης αξίας υψηλής τεχνολογίας ήταν περιορισµένη, καθώς µία
µεγάλη µείωση επιπρόσθετης αξίας σε ‘µηχανήµατα γραφείου, λογιστικής, ηλεκτρονικών συστηµάτων’ και
‘εξοπλισµού ραδιοτηλεόρασης και µέσων επικοινωνίας’ ατνισταθµίστηκε σε µεγάλο βαθµό από την
αύξηση της επιπρόσθετης αξίας των ‘φαρµακευτικών’ και ‘ιατρικών, οπτικών και ακριβείας οργάνων’.”

Με άλλα λόγια, η φαρµακευτική βιοµηχανία είναι ένας από τους πιο δυναµικούς τοµείς στην Ε.Ε.  Η µελέτη
περαιτέρω δηλώνει ότι ο αριθµός των ερευνητών έχει αυξηθεί δύο φορές γρηγορότερα στην Ε.Ε. απ’ότι στις
ΗΠΑ και την Ιαπωνία από το 2000 και ότι η Ε.Ε. ταξινοµείται σε παγκόσµιο επίπεδο, ως ο µεγαλύτερος
παραγωγός επιστηµονικής γνώσης.

Αυτή η εικόνα είναι πολύ διαφορετική από εκείνη που παρουσιάζεται από αυτούς που υποστηρίζουν ότι η
Ευρώπη υποφέρει από µία “κανονιστική επιβάρυνση”.  Στην πραγµατικότητα η Έρευνα στην Ε.Ε. είναι
εξαιρετικά δυναµική, ειδικά στις χώρες που τα πρότυπα ορθής µεταχείρισης των ζώων είναι υψηλά.

Οι οµάδες ειδικών συµφερόντων του συγκεκριµένου τοµέα αναµένονται να είναι ανθεκτικές σε οποιοδήποτε
αλλαγή ή έλεγχο.  Εντούτοις, οι ισχυρισµοί ότι η ενίσχυση της προστασίας των ζώων θα εκτοπίσει την έρευνα
στο εξωτερικό, σαφώς είναι υπερβάλλοντες και πράγµατι παραπλανητικοί.

ΤΤαα  σσττοοιιχχεείίαα  ααπποοδδεειικκννύύοουυνν  όόττιι  έένναα  κκααλλάά  δδιιααθθρρωωµµέέννοο  ννοοµµοοθθεεττιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  εείίννααιι  εευυεερργγεεττιικκόό  γγιιαα  ττηηνν  εεππιισσττήήµµηη  κκααιι
ττηηνν  ββιιοοµµηηχχααννίίαα,,  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  ττωωνν  ζζώώωωνν..

Επικοινωνία: Helder Constantino, Επικεφαλής Κοινοβουλευτικών Υποθέσεων.
email:  helderconstantino@ad-international.org

Animal Defenders International, 
with:  National Anti-Vivisection Society and Lord Dowding Fund for Humane Research, 
Millbank Tower, Millbank, London SW1P 4QP, UK.  
Tel.  +44 (0)20 7630 3340    www.ad-international.org
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