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подкрепена от 150 000 подписа, относно забрана на опитите с животни

1. Резюме на петицията

Като цитира изменената Директива 86/609/EИО на Съвета относно сближаването на 
законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки по 
отношение на защитата на животните, използвани за експериментални и други научни 
цели, вносителката на петицията призовава Европейския парламент, в сътрудничество с 
Комисията, да предприеме незабавно мерки, за да гарантира спирането на опитите с 
животни и да проучи възможностите за отпускане на по-голяма финансова помощ за 
създаването и законовото разрешаване на алтернативни методи.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 декември 2008 г. Комисията е приканена да предостави
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 15 май 2009 г.

„Европейската комисия признава, че използването на животни за биомедицински 
изследвания или за задължителни изпитвания за безвредност в някои случаи е 
неизбежно и че в близкото бъдеще животните ще продължават да бъдат необходими за 
определени научни процедури. Понастоящем например, опасностите, произтичащи от 
определени вещества като химикали, не могат да бъдат определени достатъчно добре 
само с наличните методи за изпитване in vitro (без използване на опитни животни). 
Това се посочва в доклад, публикуван от Европейския център за валидиране на 
алтернативни методи (ECVAM)1 към Съвместния научноизследователски център на 
                                               
1 A. P. Worth, M. Balls (ed.), Алтернативни (без използването на животни) методи за изпитване 

на химикали: Настоящо състояние и бъдещи перспективи – Доклад изготвен от ECVAM и 
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Комисията. Следователно при използването единствено на методи in vitro опасностите 
от определени вещества, които биха могли да бъдат вредни за здравето на човека и за 
околната среда, биха останали недооценени. В резултат на това използването на 
определен брой животни все още е необходимо за осигуряване на равнище на 
безопасност за хората и околната среда. Освен това в становището си от януари 2009 г., 
основаващо се на наличните понастоящем научни доказателства, Научният комитет по 
рисковете за здравето и околната среда към Комисията стигна до заключението, че 
няма убедителни научни причини за подкрепа на становището за преустановяване на 
използването на нечовекоподобни примати във фундаменталната и приложната 
научноизследователска дейност или при разработването и тестването на нови 
медикаменти. Те обаче препоръчаха това становище да се преразглежда редовно в 
светлината на потвърдените и одобрени алтернативи, които постоянно се разработват.  

Като се има предвид това положение и преди всичко факта, че използването на 
животни в научни процедури не може да бъде забранено, Комисията си поставя за цел в 
замяна да укрепи законодателството в областта на опитите с животни и да съдейства за 
намаляване на използването на животни чрез изменение на Директива 86/609/ЕИО. 
Целта на Комисията е да гарантира, че животните, които продължават да бъдат 
използвани за опити, получават подходящи грижи и хуманно отношение в съответствие 
с Протокола относно хуманното отношение към животните към Договора за ЕО. Това 
предложение следва да засили контрола на използването на животни като въведе 
например задължителна етична оценка за всеки предложен проект, в който се използват 
животни и като подобри условията на живот на опитните животни и грижите за тях. 
С цел засилване на използването на алтернативни методи, принципите на заместване, 
намаляване и усъвършенстване на използването на животни за опити ще залегнат в 
основата на предложението за изменение на Директива 86/609/ЕИО с изискването те да 
се вземат изцяло предвид при всички аспекти на използването на животни и грижите за 
тях.

Комисията е твърдо убедена, че е необходимо да се намерят на алтернативни методи, 
различни от опитите с животни. Там, където това не е възможно, броят на използваните 
животни трябва да бъде намален или методите на изпитване да бъдат подобрени, така 
че да се причинява по-малко страдание на животните. 

От Комисията и държавите-членки освен това се изисква да допринасят за развитието и  
валидирането на алтернативни подходи. В предложението например от държавите-
членки ще се изисква да посочат национална референтна лаборатория за валидиране на
алтернативни методи. По този начин ще бъде създадена група от експерти в държавите-
членки, за да може в процеса на валидиране да бъдат внесени допълнителни ресурси, 
което е особено важно, тъй като Европейския център за валидиране на алтернативни 
методи (ECVAM) очаква в бъдеще във формалната фаза на валидиране да бъдат 
включени все повече методи. Съществуват различни други инициативи, допринасящи 
за тази обща цел, които се разпростират от финансирани от Комисията 
научноизследователски програми до усилия за валидиране в рамките на ЕС и на 
международно равнище. Инициативи като Европейското партньорство за алтернативни 

                                                                                                                                                  
работната група по химикалите към ECVAM. ATLA 30, Притурка 1, юли 2002 г.
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подходи към изпитвания върху животни (EPAA) също играят важна роля за постигане 
на тази цел.

Освен това неотдавна Комисията съобщи на Европейския парламент ангажимента си, 
като посочи най-новите усилия, които се полагат в тази сфера. Комисията се задължи 
да подобрява процеса от началото на валидирането до приемането на нов метод за 
регулаторни цели. Комисията вече е започнала работа за ускоряване на процеса на 
регулаторно приемане като намалява броя на стъпките в него и въвежда стриктни 
крайни срокове; въвежда предварителен регулаторен анализ преди извършване на 
научно валидиране с цел по-добре да се съсредоточи вниманието върху алтернативни 
методи, годни за регулаторни цели; осигурява по-голяма прозрачност на процеса чрез 
създаден за целта уебсайт, проследяващ постигнатия напредък при отделните методи; 
ускорява валидирането на алтернативни методи чрез използване на интегрирана 
стратегия за изпитване, включваща подпомагане на ECVAM от страна на екип, зает с 
управление на риска; работи с ОИСР с цел превръщане на процесите в по-ефективни и 
прозрачни и чрез строг надзор на процеса на ОИСР във всеки отделен случай, както и 
за започване на процеса на ЕС за регулаторно одобрение в случай на неоправдано 
забавяне. 

С изменението на Директива 86/609/ЕИО Комисията цели да определи правила, 
гарантиращи, че такива процедури се извършват хуманно, само когато е абсолютно 
необходимо и когато няма алтернатива. Настоящата директива предвижда минимални 
стандарти за защита на животните през жизнения им цикъл и ще бъде подобрена през 
следващите години чрез изменение на Директива 86/609/ЕИО. Предложението на 
Комисията за преразглеждане на директивата беше прието на 5 ноември 2008 г. и 
понастоящем е подложено на процедурата на съвместно вземане на решение.

В заключение, тъй като Комисията признава, че най-добрият начин за постигане на 
напредък е да се заменят опитите с животни с методи, изключващи участието на 
животни, тя предприе редица проекти и инициативи с тази цел. Те включват 
разработването на алтернативни методи в рамките на Рамковата програма за 
научноизследователска дейност на Общността, координирани усилия за валидиране с 
предложение за по-нататъшно увеличение на ресурсите в тази област в ЕС, както и 
подобряване на процедурите, водещи до по-бързо законодателно приемане на 
алтернативни методи както в ЕС, така и на международно равнище.


