
Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ «STOP VIVISECTION» 

Η πρωτοβουλία Stop Vivisection 
(Σταματήστε τη ζωοτομία) 
καταχωρίστηκε στις 22 Ιουνίου 
2012. Στόχος της ήταν να προτείνει 
ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο 
με στόχο την σταδιακή κατάργηση 
των πειραμάτων σε ζώα.

Η πρωτοβουλία είχε διττό στόχο:

ąą να ακυρώσει την οδηγία 
2010/63/ΕΕ, της 22ας 
Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με 
την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς

ąą να παρουσιάσει μια νέα πρόταση για την υποχρεωτική χρήση δεδομένων που σχετίζονται άμεσα με το 
ανθρώπινο είδος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη των διοργανωτών ότι οι δοκιμές σε ζώα πρέπει να καταργηθούν 
σταδιακά, αλλά δεν συμφωνεί ότι οι επιστημονικές αρχές ακυρώνουν το «ζωικό πρότυπο». Η Επιτροπή θεωρεί ότι 
τα πειράματα σε ζώα δεν εμποδίζουν την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων έρευνας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
δεν κατάργησε την οδηγία 2010/63/ΕΕ, δεδομένου ότι αυτή επιτρέπει ήδη την πρόοδο προς την επίτευξη του 
τελικού στόχου της πλήρους αντικατάστασης.

Η εν λόγω πρωτοβουλία αποτέλεσε σημαντικό προηγούμενο διότι, για πρώτη φορά, εξωτερικοί εμπειρογνώμονες 
κλήθηκαν να λάβουν τον λόγο κατά τη δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τους διοργανωτές 
της πρωτοβουλίας «Stop Vivisection».

Η εκστρατεία «Stop Vivisection»  

Προετοιμασία

Η εκστρατεία «Stop Vivisection» υποστηρίχθηκε από μια πανευρωπαϊκή συμμαχία 250 και πλέον ομάδων 
προστασίας των ζώων, επιστημονικών οργανώσεων και επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα που παράγονται 
από ζώα χωρίς τη χρήση βίαιων μεθόδων. 

Ένα ισχυρό δίκτυο εθελοντών, που δημιουργήθηκε πριν από την έναρξη της πρωτοβουλίας και ενισχύθηκε κατά 
τη διάρκεια της εκστρατείας, συνέβαλε καθοριστικά στη συγκέντρωση 1 εκατομμυρίου υπογραφών. «Χάρη 
στις νέες επαφές και στην πλούσια εμπειρία που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της  εκστρατείας, οι εθελοντές 
προετοιμάστηκαν για άλλα παρεμφερή μελλοντικά σχέδια».

Παράγοντες επιτυχίας

 ą Ευρύ δίκτυο εθελοντών

 ą Επιθετική επικοινωνιακή εκστρατεία 

 ą Μαζική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
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Πηγές χρηματοδότησης (€)

■ LEAL Lega AntiVivisezionista

■ Comitato Scientifico Equivita

■ Partito animalista europeo

■ LAV Lega Anti Vivisezione

■ Comitato Europeo Difesa Animali

■ Antidote Europe

■ Menschen für Tierrechte

■ Individual contributions
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http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000007


Συγκέντρωση υπογραφών

Καθοριστικός παράγοντας στη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης ήταν η στρατηγική «διάχυσης» που 
ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας. Οι διοργανωτές δημιούργησαν ισχυρά δίκτυα σε μία χώρα ώστε 
να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες υπογραφές και, στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν αυτή τη χώρα 
ως «μοχλό» για την επόμενη. Πράγματι, από τη στιγμή που δημιουργήθηκε μια κρίσιμη αρχική μάζα υποστήριξης, 
το επίκεντρο της εκστρατείας μεταφέρθηκε με συντονισμένο τρόπο στην επόμενη χώρα.

Τα περιορισμένα κονδύλια της πρωτοβουλίας προκάλεσαν ορισμένα προβλήματα που συνδέονταν με τη δημιουργία 
του επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης υπογραφών. Ωστόσο, η Επιτροπή, θέλοντας να βοηθήσει τους 
διοργανωτές να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες κατά την αρχική φάση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, 
ανέλαβε, πέραν των υποχρεώσεών της βάσει του κανονισμού, τη φιλοξενία των επιγραμμικών συστημάτων 
συγκέντρωσης υπογραφών καθώς και την παροχή τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης. Επίσης, δέχτηκε, κατ’ εξαίρεση, 
δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2013 (καθ’υπέρβαση της επίσημης 12μηνης 
προθεσμίας), για όλες τις πρωτοβουλίες που είχαν καταχωριστεί πριν από την 31η Οκτωβρίου 2012. 

Σχεδόν το 60% των υπογραφών συγκεντρώθηκε επιγραμμικά, ενώ πάνω από το 40% συγκεντρώθηκε σε χαρτί.

Έλεγχος και υποβολή

Η πρωτοβουλία υποβλήθηκε στις 3 Μαρτίου 2015, μαζί με τα πιστοποιητικά για την επιβεβαίωση της 
εγκυρότητας 1.173.130 δηλώσεων υποστήριξης.  

Εξέταση και απόφαση της Επιτροπής

Η συνάντηση με τις υπηρεσίες της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου 2015 (βλέπε δελτίο Τύπου). 
Οι διοργανωτές συναντήθηκαν με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γίρκι Κάταινεν και τον γενικό 
διευθυντή Περιβάλλοντος. Επίσης, την ίδια ημέρα, παρουσίασαν την πρωτοβουλία τους σε δημόσια ακρόαση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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■ Austria ■ Belgium ■ Bulgaria ■ Croatia ■ Cyprus ■ Czech Republic ■ Denmark

■ Estonia ■ Finland ■ France ■ Germany ■ Greece ■ Hungary ■ Ireland 

■ Italy ■ Latvia ■ Lithuania ■ Luxembourg ■ Malta ■ Netherlands ■ Poland 

■ Portugal ■ Romania ■ Slovakia ■  Slovenia ■ Spain ■ Sweden ■ United Kingdom

Αριθμός δηλώσεων στήριξης 
(σε χώρες με έντονη γραφή, όπου το όριο έχει επιτευχθεί)
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http://europa.eu/rapid/midday-express-11-05-2015.htm
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri/events-citizint.html?id=20150424CHE00301


Στην ανακοίνωσή της στις 3 Ιουνίου 2015 (βλέπε δελτίο Τύπου), η Επιτροπή δεσμεύτηκε να προβεί σε μια σειρά 
δράσεων σε συνέχεια της πρωτοβουλίας:

ąą επιτάχυνση της προόδου εφαρμογής των τριών αρχών (αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση) μέσω της 
ανταλλαγής γνώσεων·

ąą στήριξη της ανάπτυξης, επικύρωσης και εφαρμογής νέων εναλλακτικών προσεγγίσεων·

ąą επιβολή της συμμόρφωσης με τις τρεις αρχές και ευθυγράμμιση της σχετικής τομεακής νομοθεσίας·

ąą συμμετοχή σε διάλογο με την επιστημονική κοινότητα.

Όσον αφορά το τελευταίο σημείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε επιστημονικό συνέδριο στις Βρυξέλλες 
στις 6-7 Δεκεμβρίου 2016, προκειμένου να συζητηθούν εναλλακτικές λύσεις αντί των δοκιμών σε ζώα. 
Παράλληλα, η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση σχετικά με την πρόοδο των δράσεων που αναλήφθηκαν σε συνέχεια 
της πρωτοβουλίας (βλέπε έκθεση).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε μπορείτε να βρείτε  στον ιστότοπο της 
Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

Διδάγματα που αντλήθηκαν
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, «η εκστρατεία συνέβαλε στην αύξηση των ικανοτήτων 
των εθελοντών να συμμετέχουν στα κοινά, στην ανάπτυξη διακρατικών συνδέσεων και 
στην ενίσχυση της  ευρωπαϊκής ταυτότητας όλων των συμμετεχόντων».

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν με το επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης, 
θεωρούν ότι η επιγραμμική συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης ήταν «καθοριστική» για 
την επίτευξη του στόχου της πρωτοβουλίας να συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο υπογραφές.

Κατά την άποψή τους, «κάθε επιτυχημένη πρωτοβουλία καταλήγει σε ένα λογικό 
συμπέρασμα: τη νομοθετική αλλαγή». Ακόμη και αν αυτό δεν συμβαίνει πάντα, 
«μια καλά οργανωμένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών είναι μια άσκηση 
ευαισθητοποίησης του κοινού που θα συμβάλει στην πολιτική αλλαγή».

Ιδέες και συμβουλές για μελλοντικούς διοργανωτές
ąą Οι εθελοντές είναι ο σημαντικότερος και αποτελεσματικότερος πόρος ... 

εμπιστευτείτε τους!

ąą Να χρησιμοποιείτε στην εκστρατεία σας ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας και τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ąą Να ενημερώνετε τακτικά τους εθελοντές σχετικά με τη συγκέντρωση 
υπογραφών ώστε να τονώνετε το ηθικό τους και να τους ενθαρρύνετε. 

ąą Να βασίζεστε στις προσωπικές επαφές και τα δίκτυα των εταίρων: έχουν 
καθοριστική σημασία για την επιτυχία μιας πρωτοβουλίας.

ąą Να εστιάζετε σε χώρες στις οποίες έχετε ισχυρούς εταίρους προκειμένου να 
επιτυγχάνετε τα εθνικά κατώτατα όρια.

Αυτή η «επιτυχημένη ιστορία» βασίζεται σε συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2018 με τον κ. Andre Menache, 
διευθυντή της οργάνωσης Antidote Europe και εκπρόσωπο της πρωτοβουλίας «Stop Vivisection».

Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι αντικειμενικές και δεν πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή οποιουδήποτε άλλου ενωσιακού 
ή εθνικού θεσμικού οργάνου. Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει αυτή η σελίδα.
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http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2015/EL/3-2015-3773-EL-F1-1.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5094_el.htm
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/3r/pdf/scientific_conference/non_animal_approaches_conference_report.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000007/el?lg=el
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000007/el?lg=el

