Κωδικός Κειµένου CELEX : 386L0609
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 σκοπούς
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΟΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Εχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 100,
την πρόταση της Επιτροπής^(1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοqουλίου^(2),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής^(3),
Εκτιµώντας:
ότι υπάρχουν διαφορές µεταξύ των εν ισχύι εθνικών νοµοθεσιών των σχετικών
µε την προστασία των ζώων που χρησιµοποιούνται για ορισµένους
πειραµατικούς σκοπούς, οι οποίες µπορεί να επηρεάζουν τη λειτουργία της
κοινής αγοράς
ότι, προκειµένου να εξαλειφθούν οι διαφορές αυτές, πρέπει να εναρµονιστούν
οι νοµοθεσίες των κρατών µελών ότι η εναρµόνιση αυτή θα πρέπει να
εξασφαλίσει τη µείωση στο ελάχιστο του αριθµού των ζώων που
χρησιµοποιούνται για πειράµατα και άλλους επιστηµονικούς σκοπούς, την
κατάλληλη µέριµνα για τα ζώα αυτά καθώς και το ότι δεν θα υφίστανται
ανώφελα κανένα πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή µόνιµη qλάqη ή ότι όπου αυτά
είναι αναπόφευκτα θα περιορίζονται στο ελάχιστο
ότι θα πρέπει ιδίως να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη των πειραµάτων.
(1) ΕΕ αριθ. C 351 της 31. 12. 1985, σ. 16.
(2) ΕΕ αριθ. C 255 της 13. 10. 1986, σ. 250.
(3) ΕΕ αριθ. C 207 της 18. 8. 1986, σ. 3.
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
ίΑρθρο 1
Στόχος της οδηγίας είναι να εξασφαλίσει ότι όταν χρησιµοποιούνται ζώα για
πειράµατα και άλλους επιστηµονικούς σκοπούς, οι νοµοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις των κρατών µελών για την προστασία τους θα είναι
εναρµονισµένες ώστε να µην θίγεται η δηµιουργία και η λειτουργία της
κοινής αγοράς, ιδίως µέσω στρεqλώσεων του ανταγωνισµού ή εµπορικών
φραγµών.
ίΑρθρο 2
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:
α)
«ζώο», χωρίς ειδικότερο προσδιορισµό, κάθε ζωντανό σπονδυλωτό εκτός του
ανθρώπου, συµπεριλαµqανοµένων των προνυµφών που ζουν ελεύθερα ή και
αναπαράγονται, αλλά εξαιρουµένων των εµqρύων και των λοιπών εµqρυακών
µορφών
β)
«πειραµατόζωα»: ζώα που χρησιµοποιούνται ή που πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν σε πειράµατα

γ)
«εκτρεφόµενα ζώα»: ζώα τα οποία, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ειδικά σε
πειράµατα, εκτρέφονται σε εγκαταστάσεις που έχουν εγκριθεί από την αρχή ή
καταχωρηθεί σε ειδικά qιqλία αυτής
δ)
«πείραµα»: κάθε χρησιµοποίηση ζώου για πειραµατικούς ή άλλους
επιστηµονικούς σκοπούς η οποία µπορεί να προκαλέσει σε αυτό πόνο,
ταλαιπωρία, αγωνία ή µόνιµη qλάqη, συµπεριλαµqανοµένης κάθε ενέργειας που
αποqλέπει ή που ενδέχεται να καταλήξει στη γέννηση ζώου σε οποιαδήποτε από
τις καταστάσεις αυτές, εξαιρουµένων όµως των λιγότερο οδυνηρών µεθόδων που
είναι αποδεκτές στη σύγχρονη πρακτική (δηλαδή «µη qαναύσων µεθόδων»)
θανάτωσης ή σήµανσης ζώων το πείραµα αρχίζει όταν το ζώο ετοιµάζεται για πρώτη φορά να χρησιµοποιηθεί και
λήγει όταν δεν υπολείπεται πλέον καµιά παρατήρηση στα πλαίσια του
πειράµατος αυτού η εξάλειψη του πόνου, της ταλαιπωρίας, της αγωνίας ή της
µόνιµης qλάqης µε την επιτυχή χρήση αναισθητικών ή αναλγητικών ή άλλων
µεθόδων δεν θέτει τη χρησιµοποίηση ενός ζώου εκτός του πεδίου εφαρµογής του
ορισµού αυτού. Οι γεωργικές ή κλινικές κτηνιατρικές πρακτικές, που δεν
έχουν πειραµατικό χαρακτήρα, δεν περιλαµqάνονται
ε)
«αρχή»: κάθε αρχή ή αρχές που ορίζονται από κάθε κράτος µέλος ως υπεύθυνη ή
υπεύθυνες για την εποπτεία της διεξαγωγής των πειραµάτων κατά την έννοια
της παρούσας οδηγίας
στ)
«αρµόδιο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο το οποίο θεωρείται αρµόδιο από ένα κράτος µέλος για την εκπλήρωση
των καθηκόντων που περιγράφονται στην παρούσα οδηγία
ζ)
«εγκαταστάσεις»: κάθε εγκατάσταση, κτίριο, κτιριακό συγκρότηµα ή άλλο
οίκηµα, που µπορεί να περιλαµqάνει χώρο που δεν είναι απόλυτα
περιφραγµένος ή στεγασµένος καθώς και κινητές εσωτερικές εγκαταστάσεις
η)
«εγκαταστάσεις εκτροφής»: εγκαταστάσεις όπου εκτρέφονται ζώα προκειµένου να
χρησιµοποιηθούν σε πειράµατα
θ)
«εγκαταστάσεις προµήθειας»: εγκαταστάσεις, εκτός των εγκαταστάσεων
εκτροφής, από τις οποίες γίνεται προµήθεια ζώων προκειµένου να
χρησιµοποιηθούν σε πειράµατα
ι)
«εγκαταστάσεις πειραµατισµού»: εγκαταστάσεις όπου χρησιµοποιούνται ζώα για
πειράµατα
ια)
«κατάλληλη αναισθητοποίηση»: στέρηση αισθήσεως µε µεθόδους (τοπικής ή
γενικής) αναισθησίας εξίσου αποτελεσµατικές µε τις µεθόδους που
χρησιµοποιούνται κατά την ορθή κτηνιατρική πρακτική
ιq)
«θανάτωση µε µη qάναυσο τρόπο»: θανάτωση ζώου µε συνθήκες οι οποίες,
ανάλογα µε το είδος, συνεπάγονται τη µικρότερη δυνατή σωµατική ή ψυχική
ταλαιπωρία.
ίΑρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αφορά τη χρησιµοποίηση ζώων σε πειράµατα που διεξάγονται
για έναν από τους ακόλουθους σκοπούς:
α)
ανάπτυξη, παραγωγή, έλεγχο της ποιότητας, δραστικότητας και ασφάλειας
φαρµάκων, τροφίµων και άλλων ουσιών ή προϊόντων:
ιi)

για την αποφυγή, την πρόληψη, τη διάγνωση ή τη θεραπεία ασθενειών,
αδιαθεσίας ή άλλων ανωµαλιών ή των συνεπειών τους σε ανθρώπους, ζώα ή φυτά
ii)
για την αξιολόγηση, τη διερεύνηση, τη ρύθµιση ή την αλλαγή φυσιολογικών
χαρακτηριστικών σε ανθρώπους, ζώα ή φυτά
β)
προστασία του φυσικού περιqάλλοντος προς όφελος της υγείας ή της ευζωίας
ανθρώπων και ζώων.
ίΑρθρο 4
Κάθε κράτος µέλος µεριµνά για την απαγόρευση πειραµάτων κατά τα οποία
χρησιµοποιούνται ζώα τα οποία, δυνάµει του παραρτήµατος Ι της σύµqασης για
το διεθνές εµπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται
µε εξαφάνιση και του παραρτήµατος Γ τµήµα Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3626/82^(1), θεωρούνται ότι ανήκουν σε είδη που απειλούνται µε εξαφάνιση,
εκτός εάν τα πειράµατα αυτά συµφωνούν µε τον προαναφερόµενο κανονισµό και
έχουν ως αντικείµενο:
- την έρευνα για τη διατήρηση των εν λόγω ειδών, ή
- σηµαντικούς qιοϊατρικούς σκοπούς για τους οποίους τα εν λόγω είδη είναι
κατ' εξοχήν τα µόνα κατάλληλα.
ίΑρθρο 5
Τα κράτη µέλη ενεργούν ώστε να διασφαλίζουν ότι, όσον αφορά τη γενική
φροντίδα, περιποίηση και τη διαqίωση των ζώων:
α)
σε όλα τα πειραµατόζωα παρέχεται στέγη, περιqάλλον, κάποια ελάχιστη
ελευθερία κινήσεων, τροφή, νερό και φροντίδα που είναι κατάλληλα για την
υγεία και την καλή τους διαqίωση
q) ^κάθε περιορισµός της δυνατότητας ενός πειραµατόζωου να ικανοποιεί τις
φυσιολογικές του ανάγκες και τις συνήθειές του δεν πρέπει να υπερqαίνει το
ελάχιστο δυνατό
γ)
διεξάγεται καθηµερινά έλεγχος των περιqαλλοντικών συνθηκών υπό τις οποίες
τα πειραµατόζωα διατρέφονται, φυλάσσονται ή χρησιµοποιούνται
δ)
η ικανοποιητική διαqίωση και η κατάσταση της υγείας των πειραµατόζωων
παρακολουθούνται από αρµόδιο πρόσωπο ώστε να αποφεύγεται ο πόνος ή η άσκοπη
ταλαιπωρία, αγωνία ή µόνιµη qλάqη τους
ε)
λαµqάνονται τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να επανορθώνεται, το ταχύτερο
δυνατό, κάθε ανωµαλία ή ταλαιπωρία που διαπιστώνεται.
Για την εφαρµογή των διατάξεων των στοιχείων α) και q), τα κράτη µέλη
ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραµµές του παραρτήµατος ΙΙ.
ίΑρθρο 6
1. Κάθε κράτος µέλος ορίζει την αρχή ή τις αρχές που είναι υπεύθυνες για
τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.
2. Στα πλαίσια της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη
θεσπίζουν τα αναγκαία µέτρα ώστε η ορισθείσα αρχή που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 να µπορεί να λαµqάνει τη γνώµη εµπειρογνωµόνων αρµοδίων στους
εν λόγω τοµείς.
(1) ΕΕ αριθ. L 384 της 31. 12. 1982, σ. 1.
ίΑρθρο 7
1. Τα πειράµατα διεξάγονται µόνον από αρµόδια πρόσωπα που έχουν σχετική
άδεια ή υπό την άµεση ευθύνη των προσώπων αυτών ή, εάν το σχέδιο

πειραµατικής δραστηριότητας ή άλλο επιστηµονικό σχέδιο επιτρέπεται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας.
2. Απαγορεύεται η διεξαγωγή πειράµατος εφόσον είναι λογικά και πρακτικά
εφικτό να χρησιµοποιηθεί άλλη µέθοδος επίτευξης των επιδιωκόµενων
αποτελεσµάτων η οποία είναι ικανοποιητική από επιστηµονικής πλευράς και
δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση ζώων.
3. ιΟταν επιqάλλεται η διεξαγωγή πειράµατος, η επιλογή των ειδών πρέπει
να γίνεται µε µεγάλη προσοχή και, ενδεχοµένως, να αιτιολογείται δεόντως
στην αρχή. Κατά την επιλογή µεταξύ πειραµάτων, προτιµώνται εκείνα που
απαιτούν το µικρότερο δυνατό αριθµό ζώων, χρησιµοποιούν ζώα µε τον κατώτατο
qαθµό νευροφυσιολογικής ευαισθησίας, προκαλούν το λιγότερο πόνο,
ταλαιπωρία, αγωνία ή µόνιµη qλάqη και που αναµένεται να δώσουν τα
ικανοποιητικότερα αποτελέσµατα.
Τα πειράµατα µε ζώα που ήταν προηγουµένως ελεύθερα στη φύση εκτελούνται
µόνον εφόσον πειράµατα µε άλλα ζώα δεν επαρκούν για τους σκοπούς του
πειράµατος.
4. ιΟλα τα πειράµατα σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε τα πειραµατόζωα να µην
υποφέρουν ούτε να πονούν και να ταλαιπωρούνται άσκοπα. Τα πειράµατα
υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 8. Τα µέτρα που καθορίζονται στο
άρθρο 9 λαµqάνονται σε όλες τις περιπτώσεις.
ίΑρθρο 8
1. ιΟλα τα πειράµατα πρέπει να διεξάγονται µε γενική ή τοπική αναισθησία.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται όταν:
α) ^η αναισθησία κρίνεται ως περισσότερο τραυµατική για το ζώο από ό,τι το
ίδιο το πείραµα
q) ^η αναισθησία δεν συµqιqάζεται µε το στόχο του πειράµατος. Σε αυτές τις
περιπτώσεις πρέπει να λαµqάνονται τα κατάλληλα νοµοθετικά ή/και διοικητικά
µέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν θα διεξάγονται άσκοπα παρόµοια
πειράµατα.
Η αναισθησία θα πρέπει να χορηγείται στην περίπτωση σοqαρών τραυµατισµών
που µπορούν να προκαλέσουν δυνατό πόνο.
3. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αναισθησία, θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται αναλγητικά ή άλλες κατάλληλες µέθοδοι ώστε ο πόνος, η
ταλαιπωρία, η αγωνία ή qλάqη να περιορίζονται όσο αυτό είναι δυνατό και,
σε κάθε περίπτωση, το ζώο να µην υφίσταται δυνατό πόνο, αγωνία ή
ταλαιπωρία.
4. Στην περίπτωση κατά την οποία ένα ζώο που έχει υποστεί αναισθησία
υποφέρει δυνατό πόνο επειδή έπαυσε η επίδραση του αναισθητικού, πρέπει να
του χορηγούνται εγκαίρως αναλγητικά ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, να
θανατώνεται αµέσως µε µη qάναυσο τρόπο, υπό τον όρο ότι τα µέτρα αυτά
συµqιqάζονται µε το στόχο του πειράµατος.
ίΑρθρο 9
1. Με τη λήξη ενός πειράµατος, αποφασίζεται εάν το ζώο θα διατηρηθεί στη
ζωή ή αν θα θανατωθεί µε µη βάναυσο τρόπο, υπό τον όρο ότι δεν θα
διατηρηθεί στη ζωή στην περίπτωση που πιθανότατα θα εξακολουθήσει επί
µακρόν να πονά ή να υποφέρει, παρά το γεγονός ότι απ' όλες τις άλλες
απόψεις η υγεία του έχει αποκατασταθεί.
2. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να λαµβάνονται
από αρµόδιο πρόσωπο, κατά προτίµηση κτηνίατρο.
3. Στην περίπτωση κατά την οποία, µε τη λήξη ενός πειράµατος:
α) ^ένα ζώο πρέπει να διατηρηθεί στη ζωή, λαµβάνεται η απαιτούµενη για την
κατάσταση της υγείας του µέριµνα, τίθεται υπό την παρακολούθηση κτηνιάτρου
ή άλλου αρµόδιου προσώπου και φυλάσσεται υπό συνθήκες που ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις του άρθρου 5. Ωστόσο, είναι δυνατό να υπάρξει παρέκκλιση
από τους όρους που καθορίζονται στο παρόν σηµείο όταν, σύµφωνα µε τη γνώµη

κτηνιάτρου, η παρέκκλιση αυτή δεν επιφέρει καµία ταλαιπωρία για το ζώο
β) ^ένα ζώο δεν πρέπει να διατηρηθεί στη ζωή ή δεν µπορεί να επωφεληθεί
από τις διατάξεις του άρθρου 5 όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσής του,
θανατώνεται το συντοµότερο δυνατό µε µη βάναυση µέθοδο.
ίΑρθρο 10
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε περαιτέρω χρησιµοποίηση ζώων σε
πειράµατα δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
Συγκεκριµένα, απαγορεύεται η χρησιµοποίηση ζώου περισσότερο από µία φορά
σε πειράµατα που συνεπάγονται έντονο πόνο, αγωνία ή ισοδύναµη ταλαιπωρία.
ίΑρθρο 11
Παρά τις λοιπές διατάξεις της παρούσας οδηγίας, εφόσον οι θεµιτοί σκοποί
του πειράµατος το απαιτούν, η αρχή µπορεί να επιτρέψει την ελευθέρωση του
συγκεκριµένου ζώου, εάν έχει βεβαιωθεί ότι έγινε ό,τι ήταν δυνατό για την
καλή διαβίωσή του και εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας του και
δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον.
ίΑρθρο 12
1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν διαδικασίες σύµφωνα µε τις οποίες τα πειράµατα
ή τα στοιχεία των προσώπων που πραγµατοποιούν τα πειράµατα αυτά πρέπει να
κοινοποιούνται προηγουµένως στην αρχή.
2. Στην περίπτωση που προβλέπεται να υποβληθεί ζώο σε πείραµα κατά το
οποίο θα υποστεί ή κινδυνεύει να υποστεί δυνατούς πόνους που µπορεί να
είναι παρατεταµένοι, το πείραµα αυτό πρέπει να έχει δηλωθεί και
αιτιολογηθεί ρητά στην αρχή ή να έχει εγκριθεί ρητά από αυτή. Η αρχή
αναλαµβάνει τα κατάλληλα δικαστικά ή διοικητικά µέτρα στην περίπτωση που
δεν είναι σίγουρη ότι τα πείραµα είναι σηµαντικό για βασικές ανάγκες του
ανθρώπου ή των ζώων.
ίΑρθρο 13
1. Βάσει των υποβαλλόµενων αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας, των
λαµβανοµένων ανακοινώσεων καθώς και των υποβαλλόµενων εκθέσεων, η αρχή σε
κάθε κράτος µέλος συλλέγει και, στο βαθµό που αυτό είναι δυνατόν, θέτει
περιοδικά στη διάθεση του κοινού τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία σχετικά
µε τη χρηµοποίηση ζώων σε πειράµατα:
α) ^τον αριθµό και τα είδη των ζώων που χρησιµοποιήθηκαν σε πειράµατα
β) ^τον αριθµό των ζώων, ανά επιλεγόµενες κατηγορίες, τα οποία
χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3
γ) ^τον αριθµό των ζώων, ανά επιλεγόµενες κατηγορίες, τα οποία
χρησιµοποιήθηκαν σε πειράµατα που απαιτούνται από τη νοµοθεσία.
2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζουν την
προστασία του απόρρητου των πληροφοριών εµπορικής σηµασίας που
ανακοινώνονται βάσει της παρούσας οδηγίας.
ίΑρθρο 14
Τα πρόσωπα που διαξάγουν πειράµατα ή συµµετέχουν σ'αυτά και τα πρόσωπα που
φροντίζουν ζώα που χρησιµοποιούνται σε πειράµατα, συµπεριλαµβανοµένων των
καθηκόντων επιτήρησης, πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί και ασκηθεί κατάλληλα.
Ειδικότερα τα πρόσωπα που διεξάγουν πειράµατα ή εποπτεύουν τη διεξαγωγή
τους, πρέπει να έχουν εκπαιδευθεί σε επιστηµονικό τοµέα συναφή µε τα
πραγµατοποιούµενα πειράµατα και να έχουν τις απαιτούµενες ικανότητες
µεταχείρισης και φροντίδας των πειραµατόζωων η αρχή πρέπει ωστόσο να έχει
διαπιστώσει ότι διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο άσκησης για την εκπλήρωση
των καθηκόντων τους.
ίΑρθρο 15

Οι εγκαταστάσεις εκτροφής και οι εγκαταστάσεις προµήθειας πρέπει να
εγκρίνονται ή να καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία από την αρχή και να
ανταποκρίνονται στους όρους των άρθρων 5 και 14, εκτός αν παραχωρηθεί
απαλλαγή βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 4 ή του άρθρου 21. Οι εγκαταστάσεις
προµήθειας προµηθεύονται ζώα µόνον από εγκαταστάσεις εκτροφής ή άλλες
εγκαταστάσεις προµήθειας, εκτός αν το ζώο έχει εισαχθεί νόµιµα και δεν
είναι άγριο ή αδέσποτο. Στις εγκαταστάσεις προµήθειας µπορεί να χορηγείται
γενική ή ειδική απαλλαγή από τη διάταξη αυτή µε όρους που καθορίζει η αρχή.
ίΑρθρο 16
Στην έγκριση ή καταχώρηση που προβλέπεται στο άρθρο 15 καθορίζεται το
αρµόδιο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τις εγκαταστάσεις και στο οποίο
έχει ανατεθεί να παρέχει ή φροντίζει να παρέχεται η κατάλληλη φροντίδα στα
ζώα που εκτρέφονται ή φυλάσσονται στην εγκατάσταση και να µεριµνά για την
τήρηση των διατάξεων των άρθρων 5 και 14.
ίΑρθρο 17
1. Οι εγκαταστάσεις εκτροφής και οι εγκαταστάσεις προµήθειας καταγράφουν
σε ειδικά βιβλία τον αριθµό και τα είδη ζώων που πωλούνται ή
αποστέλλονται, την ηµεροµηνία πώλησης ή αποστολής, το όνοµα και τη
διεύθυνση του αποδέκτη καθώς και τον αριθµό και το είδος των ζώων που
πεθαίνουν ενώ βρίσκονται στις εν λόγω εγκαταστάσεις εκτροφής ή προµήθειας.
2. Κάθε αρχή ορίζει το είδος των καταγραφόµενων στοιχείων που πρέπει να
τηρούνται και να τίθενται στη διάθεσή της από το πρόσωπο που είναι
υπεύθυνο για τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τα
στοιχεία αυτά φυλάσσονται τουλάχιστον επί τρία έτη από την ηµεροµηνία της
τελευταίας εγγραφής και ελέγχονται περιοδικά από υπαλλήλους της αρχής.
ίΑρθρο 18
1. Κάθε σκύλος, γάτα ή πρωτεύον, εκτός από τον άνθρωπο, που φυλάσσεται σε
εγκαταστάσεις εκτροφής, προµήθειας ή πειραµατισµού, σηµαδεύεται, πριν από
τον απογαλακτισµό, µε ατοµικό αναγνωριστικό σηµάδι κατά τον λιγότερο
οδυνηρό τρόπο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο
3.
2. ιΟταν ένας µη σηµαδεµένος σκύλος, γάτα ή πρωτεύον, εκτός από τον άνθρ
ωπο, εισάγεται σε εγκατάσταση για πρώτη φορά µετά τον απογαλακτισµό,
σηµαδεύεται το συντοµότερο δυνατό.
3. ιΟταν ένας σκύλος, γάτα ή πρωτεύον, εκτός από τον άνθρωπο, µεταφέρεται
από µία εγκατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε άλλη πριν τον
απογαλακτισµό και εφόσον δεν είναι πρακτικά δυνατό να σηµαδευτεί εκ των
προτέρων, η εγκατάσταση υποδοχής πρέπει να τηρεί πλήρη στοιχεία, ιδίως για
την ταυτότητα της µητέρας, µέχρις ότου το ζώο σηµαδευτεί.
4. Τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας και της προέλευσης κάθε σκύλου, γάτας
ή πρωτεύοντος, εκτός από τον άνθρωπο, καταγράφονται στα ειδικά βιβλία της
κάθε εγκατάστασης.
ίΑρθρο 19
1. Οι εγκαταστάσεις πειραµατισµού πρέπει να καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία
της αρχής ή να εγκρίνονται από αυτήν. Στις εγκαταστάσεις πειραµατισµού
πρέπει να λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα ώστε οι εσωτερικές εγκαταστάσεις
και ο εξοπλισµός να είναι κατάλληλα για τα χρησιµοποιούµενα είδη ζώων και
τη διεξαγωγή των πειραµάτων για τα οποία προορίζονται ο σχεδιασµός, η
κατασκευή και η λειτουργία τους πρέπει να επιτρέπουν την αποτελεσµατικότερη δυνατή διεξαγωγή των πειραµάτων ώστε να λαµβάνονται έγκυρα
αποτελέσµατα µε τον ελάχιστο δυνατό αριθµό ζώων και το λιγότερο πόνο,
ταλαιπωρία, αγωνία ή µόνιµη βλάβη.

2. Σε κάθε εγκατάσταση πειραµατισµού:
α)
πρέπει να ορίζονται ένα ή περισσότερα πρόσωπα που είναι διοικητικά υπεύθυνα
για τη φροντίδα των ζώων και τη λειτουργία του εξοπλισµού
β)
πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθµός ειδικά εκπαιδευµένων προσώπων
γ)
πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την παροχή κτηνιατρικών
συµβουλών και θεραπείας
δ)
ένας κτηνίατρος ή άλλο αρµόδιο πρόσωπο θα πρέπει να αναλαµβάνει
συµβουλευτικά καθήκοντα όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων.
3. Με έγκριση της αρχής, ορισµένα πειράµατα είναι δυνατό να διεξάγονται
εκτός των εγκαταστάσεων πειραµατισµού.
4. Στις εγκαταστάσεις πειραµατισµού χρησιµοποιούνται κατ'
αποκλειστικότητα ζώα που προέρχονται από εγκαταστάσεις εκτροφής ή
προµήθειας, εκτός εάν έχει χορηγηθεί γενική ή ειδική απαλλαγή σύµφωνα µε
όρους που καθορίζει η αρχή. Στο µέτρο του δυνατού πρέπει να
χρησιµοποιούνται εκτρεφόµενα ζώα. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να
χρησιµοποιούνται αδέσποτα κατοικίδια ζώα για πειράµατα. Σε περίπτωση
χορήγησης γενικής απαλλαγής βάσει της παρούσας παραγράφου, η απαλλαγή αυτή
δεν επεκτείνεται σε αδέσποτους σκύλους και γάτες.
5. Οι εγκαταστάσεις πειραµατισµού τηρούν στοιχεία για όλα τα ζώα που
χρησιµοποιούνται και τα θέτουν στη διάθεση της αρχής όταν τους το ζητήσει.
Μεταξύ των στοιχείων αυτών περιλαµβάνονται ιδίως ο αριθµός και τα είδη
όλων των ζώων που προµηθεύτηκαν οι εγκαταστάσεις, η προέλευσή τους και η
ηµεροµηνία άφιξής τους. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να φυλάσσονται για τρία
τουλάχιστον χρόνια και να υποβάλλονται στην αρχή που τα ζητά. Οι
εγκαταστάσεις πειραµατισµού υπόκεινται σε περιοδικό έλεγχο από
αντιπροσώπους της αρχής.
ίΑρθρο 20
ιΟταν ζώα εκτρέφονται σε εγκαταστάσεις πειραµατισµού για να χρησιµοποιηθούν
σε πειράµατα που διεξάγονται στις εγκαταστάσεις αυτές, απαιτείται µόνο µία
καταχώρηση ή έγκριση κατά την έννοια των άρθρων 15 και 19. Ωστόσο, οι
εγκαταστάσεις πρέπει να τηρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας οι
οποίες αφορούν τις εγκαταστάσεις εκτροφής και πειραµατισµού.
ίΑρθρο 21
Τα ζώα των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι και χρησιµοποιούνται
σε πειράµατα, πρέπει να είναι εκτρεφόµενα ζώα εκτός εάν έχει παρασχεθεί
γενική ή ειδική απαλλαγή σύµφωνα µε όρους που καθορίζει η αρχή.
ίΑρθρο 22
1. Για να αποφευχθούν άσκοπες επαναλήψεις πειραµάτων που γίνονται
προκειµένου να ικανοποιηθούν οι εθνικές ή
κοινοτικές νοµοθετικές διατάξεις περί υγείας και ασφάλειας, τα κράτη µέλη
αναγνωρίζουν, στο µέτρο του δυνατού, τα αποτελέσµατα πειραµάτων που
διεξάγονται στο έδαφος άλλου κράτους µέλους, εκτός αν απαιτούνται
περαιτέρω δοκιµές για την προστασία της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας.
2. Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή, όπου αυτό
είναι εφικτό και µε την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στις ισχύουσες
κοινοτικές οδηγίες, πληροφορίες σχετικά µε τη νοµοθεσία και τη διοικητική
πρακτική τους όσον αφορά τη διεξαγωγή πειραµάτων σε ζώα,
συµπεριλαµβανοµένων των όρων που πρέπει να πληρούνται πριν από τη διάθεση
των προϊόντων στο εµπόριο, καθώς και τεκµηριωµένες πληροφορίες σχετικά µε
όλα τα πειράµατα που διεξάγονται στο έδαφός τους και για τις άδειες ή

οποιαδήποτε άλλα διοικητικά στοιχεία αφορούν τα πειράµατα αυτά.
3. Η Επιτροπή συνιστά µόνιµη συµβουλευτική επιτροπή στην οποία
εκπροσωπούνται τα κράτη µέλη και η οποία επικουρεί την Επιτροπή στην
οργάνωση της ανταλλαγής κατάλληλων πληροφοριών, σεβόµενη συγχρόνως το
απόρρητο των πληροφοριών αυτών. Παράλληλα επικουρεί την Επιτροπή στα λοιπά
ζητήµατα που δηµιουργεί η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.
ίΑρθρο 23
1. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν την έρευνα για
την ανάπτυξη και την εξακρίβωση εναλλακτικών τεχνικών οι οποίες µπορούν να
παράσχουν το ίδιο επίπεδο πληροφοριών µε αυτό που λαµβάνεται από πειράµατα
στα οποία χρησιµοποιούνται ζώα, χρησιµοποιώντας όµως λιγότερα ζώα ή
εφαρµόζοντας λιγότερο επώδυνες διαδικασίες λαµβάνουν περαιτέρω µέτρα που
θα κρίνουν κατάλληλα για να ενθαρρύνουν την έρευνα στον τοµέα αυτό. Η
Επιτροπή και τα κράτη µέλη παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη των
πειραµατικών µεθόδων.
2. Η Επιτροπή θα υποβάλει, πριν από τα τέλη του 1987, έκθεση για τη
δυνατότητα τροποποίησης των δοκιµασιών και των κατευθυντήριων γραµµών που
καθορίζει η ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία, λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
ίΑρθρο 24
Η παρούσα οδηγία δεν περιορίζει το δικαίωµα κρατών µελών να εφαρµόζουν ή να
θεσπίζουν αυστηρότερα µέτρα για την προστασία των ζώων που
χρησιµοποιούνται για πειράµατα ή για τον έλεγχο και περιορισµό της χρήσης
ζώων για πειράµατα. Συγκεκριµένα, τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν
προηγούµενη άδεια για τη διεξαγωγή πειραµάτων ή προγραµµάτων εργασίας που
ανακοινώνονται σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 1.
ίΑρθρο 25
1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία το αργότερο µέχρι τις 24 Νοεµβρίου 1989. Πληροφορούν αµέσως
την Επιτροπή σχετικά.
2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις διατάξεις εσωτερικού
δικαίου, που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
ίΑρθρο 26
Σε τακτά διαστήµατα που δεν υπερβαίνουν τα τρία χρόνια και για πρώτη φορά
πέντε χρόνια µετά την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη
ενηµερώνουν την Επιτροπή για τα µέτρα που λαµβάνουν στον τοµέα αυτό και
παρουσιάζουν ανακεφαλαιωτική κατάλληλη έκθεση των συλλεγέντων στοιχείων
σύµφωνα µε το άρθρο 13. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση που απευθύνει στο
Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
ίΑρθρο 27
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 24 Νοεµβρίου 1986.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
W. WALDEGRAVE

