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Suġġett : Petizzjoni 1063/2008 minn Emily McIvor (ta' nazzjonalità Brittanika), 
b'150,000 kofirmatarji, dwar il-projbizzjoni tal-esperimenti fuq l-annimali

1. Sommarju tal-petizzjoni

B'referenza għar-reviżjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 86/609/KEE dwar l-avviċinament tal-
liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri fuq il-protezzjoni tal-
annimali wżati għall-esperimenti jew skopijiet xjentifiċi oħra, il-petizzjonanta titlob lill-
Parlament Ewropew, b'kollaborazzjoni mal-Kummissjoni, sabiex jieħu miżuri immedjati bl-
iskop li jintemmu l-esperimenti fuq l-annimali u sabiex jinvestiga l-possibilità ta' iktar 
għajnuna finanzjarja biex jinħolqu u jigu legalment awtorizzati metodi alternattivi.  

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Diċembru 2008. Intalbet informazzjoni mingħand il-
Kummissjoni skont l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-15 ta’ Mejju 2009.

Il-Kummissjoni Ewropea tistqarr li l-kontinwità fl-użu ta' annimali għar-riċerka biomedika 
jew għall-ittestjar tas-sigurtà regolatorja, xi drabi jista' jkun inevitabbli u li annimali jibqgħu 
jkunu neċessarji f'ċerti proċeduri xjentifiċi fil-futur prevedibbli.  Illum, per eżempju, ir-riskji 
ta' ċerti sustanzi kimiċi, ma jistgħux jiġu determinati bi preċiżjoni suffiċjenti bil-metodi 
disponibbli tal-ittestjar in vitro (mingħajr l-użu ta' annimali).  Dan hu mfisser f'rapport 
ippubblikat miċ-Ċentru Ewropew għall-Validazzjoni ta' Metodi Alternattivi, ECVAM1 taċ-
Ċentru Konġunt għar-Riċerka tal-Kummissjoni. L-użu waħdieni ta' metodi in vitro jistgħu

                                               
1 A.P.Worth, M. Balls (ed.), Metodi alternattivi (mhux bl-annimali) għall-ittestjar tal-kimika: L-Istat attwali u 

Prospetti Futuri – Rapport preparat mill-ECVAM u l-Grupp ta' Ħidma tal-ECVAM dwar il-kimiċi. ATLA, 
Vol. 30, Suppliment 1, Lulju 2002;
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għalhekk jissottovalutaw ir-riskji ta' sustanzi li jistgħu jkunu ta' periklu għas-saħħa tal-
bniedem u għall-ambjent.   B'riżultat ta' dan, l-użu ta' numru ta' annimali għadu neċessarju 
sabiex jiġu żgurati livelli ta' sigurtà għall-bniedem u għall-ambjent.  Iktar minn hekk, 
f'opinjoni mogħtija f'Jannar 2009 tal-kumitat tal-Kummissjoni msejjaħ Kumitat Xjentifiku 
għall-Perikli tas-Saħħa u tal-Ambjent, ibbażata fuq evidenza xjentifika attwalment 
disponibbli, mhemm l-ebda raġuni xjentifika valida sabiex ma jibqgħux jiġu wżati primati li 
mhux umani fir-riċerka bażika u dik applikata, jew fl-iżvilupp u l-ittestjar ta' mediċina ġdida. 
Madankollu, jirrakomandaw li din il-pożizzjoni għandha tiġi eżaminata regolarment fid-dawl 
ta' alternattivi validati li qed jiġu żviluppati kontinwament.   

Għal kontra din is-sitwazzjoni u b'mod partikolari għall-fatt li l-użu tal-annimali fi proċeduri 
xjentifiċi ma jistgħux jiġu pprojbiti, il-Kummissjoni tħares sabiex issaħħaħ il-leġiżlazzjoni 
f'dan il-qasam tal-esperimentazzjoni tal-annimali u tħeġġeġ it-tnaqqis tal-użu tal-annimali 
permezz tar-reviżjoni tad-Direttiva 86/609/KEE. Il-Kummissjoni tħares sabiex tiżgura li 
annimali li għadhom jintużaw għall-esperimentazzjoni jirċievu kura xierqa u umana fuq l-
istess linji tal-Protokoll tat-Trattat KE dwar it-Trattament Xieraq tal-Annimali.  Il-proposta 
għandha trażżan il-kontrolli dwar l-użu tal-annimali billi jiġu introdotti, per eżempju, 
valwazzjonijiet etiċi b'mod obbligatorju għal kull proġett propost li juża l-annimali, u t-titjib 
fil-kura u fl-akkomodar provdut għall-annimali tal-esperimentazzjoni.  
Rigward l-użu mtejjeb tal-metodi alternattivi, il-prinċipji tat-Tliet R - it-tibdil, it-tnaqqis u r-
raffinament tal-użu tal-annimali għall-esperimentazzjoni - se tkun ankrata fil-proposta għar-
reviżjoni tad-Direttiva 86/609/KEE bir-rekwiżitu li dawn jittieħdu inkonsiderazzjoni sħiħa 
matul l-aspetti kollha tal-użu u l-kura tal-annimali. 
Il-Kummissjoni temmen bis-sħiħ fil-bżonn li jinstabu metodi alternattivi għall-ittestjar fuq l-
annimali. Meta dan mhux possibbli, l-ammont ta' annimali wżati jrid jitnaqqas, jew il-metodi 
tal-ittestjar jiġu raffinati sabiex jikkawżaw inqas dannu għall-annimali.  

Se jkun hemm rekwiżitu kontinwu għall-Kummissjoni u l-Istati Membri sabiex 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp u l-validazzjoni ta' avviċinamenti alternattivi.  Per eżempju, 
fil-proposta l-Istati Membri se jkunu mitluba jaħtru laboratorju nazzjonali ta' referenza għall-
validazzjoni tal-metodi alternattivi.  Dan għandu joħloq tim ta' esperti mill-Istati Membri 
sabiex jippermettu iktar riżorsi li jinġiebu fil-proċess ta' validazzjoni, importanti b'mod 
speċjali għall-ECVAM li fil-futur qed jistenna tkabbir fin-numru ta' metodi li jidħlu fil-fażi 
tal-validazzjoni formali. Hemm aktar inizjattivi varji li jikkontribwixxu għal dan l-għan 
komuni, u jvarjaw minn programmi ta' riċerka ffinanzjati mill-Kummissjoni, sa sforzi ta' 
validazzjoni kemm fi ħdan l-UE u anke internazzjonalment.  Inizjattivi bħall-Partnership 
Ewropea għall-Alternattivi tat-testijiet fuq l-Annimali (EPAA) ukoll jilgħabu parti importanti 
fl-avvanzar ta' dan l-għan. 
Iktar minn hekk, riċentement il-Kummissjoni kkomunikat l-impenn tagħha lill-Parlament 
Ewropew fejn ġew murija sforzi ġodda li qed jittieħdu f'dan il-qasam. Il-Kummissjoni 
kkommettiet lilha nfisha sabiex ittejjeb il-proċess, mill-bidu tal-validazzjoni sal-metodu tal-
adozzjoni għal metodu ġdid ta' għanijiet regolatorji.  Il-Kummissjoni diġa bdiet ix-xogħol 
sabiex jiġi razzjonalizzat il-proċess ta' aċċettazzjoni regolatorja tal-UE billi jitnaqqas l-
ammont ta' dawn il-passi u jiġu introdotti skadenzi ta' żmien restritti.  introduzzjoni ta' analiżi 
regolatorji preliminari qabel il-proċess ta' validazzjoni xjentifika, sabiex tiffoka aħjar fuq 
metodi alternattivi adattati għal skopijiet regolatorji;  l-ippreżentar ta' aktar trasparenza fil-
proċess permezz ta' websajt dedikata għall-monitoraġġ tal-progress tal-metodi individwali; 
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jiġu aċċellerati il-metodi ta' validazzjoni alternattiva billi tiġi implimentata strateġija tal-
ittestjar integrat u li tinvolvi l-appoġġ tal-ECVAM minn timijiet involuti għall-ġestjoni tar-
riskju; ħidma flimkien mal-OECD bil-ħsieb li l-proċessi jsiru aktar effiċjenti u trasparenti u 
bil-monitoraġġ fil-viċin tal-proċess tal-OECD f'kull każ individwali u sabiex jiġi varat il-
proċess tal-UE għall-approvazzjoni regolatorja fil-każ ta' dewmien bla bżonn. 

Bir-reviżjoni tad-Direttiva 86/609/KEE, il-Kummissjoni taspira li tissettja regoli li jiżguraw li 
tali proċeduri jsiru b'mod uman, meta dawn huma biss assolutament meħtieġa u meta 
mhemmx alternattiva disponibbli. Id-direttiva attwali tipprovdi standards minimi għall-
protezzjoni tal-annimali matul ħajjithom u se tiġi mtejjba matul is-snin li ġejjin permezz tar-
reviżjoni tad-Direttiva 86/609/KEE.żjoni tad-Direttiva 86/609/KEE. Il-proposta tal-
Kummissjoni sabiex tirrevedi d-direttiva ġiet adottata fil-5 ta' Novembru 2008 u bħalissa 
għaddejja mill-proċess tal-kodeċiżjoni.

Finalment, hekk kif il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-aqwa triq 'il quddiem hi li tibdel it-
testijiet fuq l-annimali għal dawn mingħajr annimali, wettqet ammont ta' proġetti u inizjattivi 
b'dan il-ħsieb. Dawn jinkludu l-iżvilupp ta' metodi alternattivi taħt il-Programm ta' Qafas ta' 
Riċerka Ewroepa , sforzi koordinati fuq ix-xogħol ta' vvalidar bi proposta sabiex jiżdiedu 
aktar riżorsi f'dan il-qasam fl-UE, u finalment, it-titjib ta' proċeduri li jwasslu għal 
aċċettazzjoni regolatorja iktar mgħaġġla dwar metodi alternattivi, kemm fl-UE u anke 
internazzjonalment. 


