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1. Rezumatul petiției

Referitor la revizuirea Directivei 86/609/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu 
putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește protecția 
animalelor utilizate în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice, petiționara invită 
Parlamentul European ca, în cooperare cu Comisia, să adopte imediat măsuri pentru a asigura 
încetarea experimentelor pe animale și să analizeze posibilitățile de a acorda mai multe 
ajutoare financiare pentru stabilirea și autorizarea în mod legal a unor metode alternative.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 decembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 15 mai 2009.

Comisia recunoaște faptul că utilizarea continuă a animalelor pentru cercetarea biomedicală 
sau pentru testele de siguranță regulamentare poate fi în unele cazuri inevitabilă și că 
animalele vor fi în continuare necesare în anumite experimente științifice în viitorul previzibil. 
În prezent, de exemplu, pericolul reprezentat de anumite substanțe, cum ar fi produsele
chimice, nu poate fi determinat în mod suficient prin metodele de testare in vitro (fără a utiliza 
experimente pe animale). Acest lucru este notat într-un raport publicat de Centrul european 
pentru validarea metodelor alternative, ECVAM1 de pe lângă Centrul comun de cercetare al 
                                               
1 A. P. Worth, M. Balls (ed.), alternative (Non-animal) Methods for chemicals test Ing: Current status 

and Future Prospects  – A report prepared by ECVAM and the ECVAM Working Group on 
chemicals. ATLA 30, Suplimentul 1, iulie 2002.
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Comisiei. Prin utilizarea exclusivă a metodelor in vitro s-ar subestima astfel pericolele 
reprezentate de substanțele care pot fi dăunătoare pentru sănătatea umană și pentru mediu. 
Prin urmare, utilizarea unui număr de animale este în continuare necesară pentru a asigura 
nivelul necesar de siguranță pentru oameni și mediu. În plus, Comitetul științific al Comisiei 
pentru riscurile asupra sănătății și mediului a concluzionat în avizul său din ianuarie 2009 că, 
pe baza datelor științifice disponibile actuale, nu există motive științifice întemeiate pentru a 
susține încetarea utilizării primatelor neumane în cercetarea fundamentală și aplicată sau 
pentru producerea și testarea de medicamente noi. În același timp, Comitetul a recomandat 
revizuirea periodică a acestui aviz în lumina alternativelor validate aflate în continuă 
dezvoltare.  

Având în vedere această situație și, îndeosebi, faptul că utilizarea animalelor în experimentele 
științifice nu poate fi interzisă, Comisia își propune în schimb să înăsprească legislația în 
domeniul experimentelor pe animale și să promoveze reducerea utilizării animalelor prin 
revizuirea Directivei 86/609/CEE. Comisia își propune să se asigure că animalele care sunt 
încă utilizate pentru experimente sunt îngrijite în mod corespunzător și beneficiază de un 
tratament omenos în conformitate cu Protocolul privind bunăstarea animalelor la Tratatul CE. 
Propunerea ar trebui să înăsprească controalele privind utilizarea animalelor prin introducerea, 
printre altele, de evaluări etice pentru fiecare proiect propus care utilizează animale și prin 
ameliorarea condițiilor de adăpost și îngrijire oferite animalelor implicate în experimente. 

În privința adoptării mai frecvente a metodelor alternative, principiile celor 3R – înlocuirea, 
reducerea și perfecționarea utilizării animalelor în experimente – se vor afla la baza propunerii 
de revizuire a Directivei 86/609/CEE, impunându-se cerința de se ține pe deplin cont de ele în 
toate aspectele utilizării și îngrijirii animalelor.

Comisia crede cu tărie în necesitatea de a găsi metode alternative la experimentele pe animale. 
În cazul în care acest lucru nu este posibil, numărul animalelor utilizate trebuie redus sau 
perfecționate metodele de experimentare astfel încât să se provoace cât mai puține suferințe 
animalelor. 

Eforturile de concepere și validare a abordărilor alternative vor fi o sarcină permanentă pentru 
Comisie și statele membre. De exemplu, conform propunerii, statele membre vor avea 
obligația de a desemna un laborator național de referință pentru validarea metodelor 
alternative. Astfel va fi creat un grup de experți în statele membre care va permite intrarea 
altor resurse în procesul de validare, fapt important cu atât mai mult cu cât ECVAM se 
așteaptă ca în viitor un număr tot mai mare de metode să intre în faza oficială de validare. 
Există mai multe alte inițiative care contribuie la acest obiectiv comun, de la programe de 
cercetare finanțate de Comisie la eforturile de validare depuse în UE și pe plan internațional. 
Inițiative precum Parteneriatul european pentru alternative la experimentele pe animale 
(EPAA) au, de asemenea, un rol important în promovarea acestui obiectiv.

În plus, Comisia a comunicat recent Parlamentului European angajamentul său în această 
direcție, prezentând succint noile eforturi depuse în acest domeniu. Comisia s-a angajat să 
amelioreze acest proces, de la începutul validării la adoptarea unei noi metode reglementate. 
Comisia a început deja să lucreze la simplificarea procesului de acceptare normativă prin 
reducerea numărului de etape ale acestuia și introducerea de termene stricte. introducerea unei 
analize normative preliminare înainte de a trece la validarea științifică pentru o mai bună 
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concentrare pe metodele alternative adecvate în scop normativ; asigurarea unei mai mari 
transparențe a procesului printr-un site internet dedicat care urmărește progresele fiecărei 
metode; accelerarea validării metodelor alternative prin implementarea unei strategii de 
experimentare integrate care să implice sprijin pentru ECVAM din partea echipelor implicate 
în managementul riscului; cooperarea cu OCDE pentru a face procesele acestora mai eficiente 
și mai transparente și prin monitorizarea atentă a procesului OCDE în fiecare caz în parte și 
pentru a lansa procesul UE de aprobare normativă în caz de întârziere nejustificată. 

Prin revizuirea Directivei 86/609/CEE, Comisia își propune să stabilească norme care să 
garanteze derularea acestor experimente în condiții omenoase, numai atunci când sunt absolut 
necesare și când nu există alternative disponibile. Directiva actuală oferă standarde minime 
pentru protecția animalelor pe durata vieții acestora, urmând să fie îmbunătățite în anii viitori 
prin revizuirea Directivei 86/609/CEE. Propunerea Comisiei de revizuire a directivei a fost 
adoptată la 5 noiembrie 2008 și face în prezent obiectul procesului de codecizie.

În final, întrucât recunoaște că cea mai bună cale de urmat este înlocuirea experimentelor pe 
animale cu metode care nu implică utilizarea animalelor, Comisia a întreprins numeroase 
proiecte și inițiative pornind de la această idee. Printre acestea se numără găsirea de metode 
alternative sub egida Programului cadru comunitar de cercetare, coordonarea eforturilor de 
validare cu o propunere de a spori mai multe resursele în acest domeniu în UE și, în final, 
ameliorarea procedurilor pentru o acceptare normativă mai rapidă a metodelor alternative, atât 
în UE, cât și pe plan internațional.


