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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.4.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1833/2013, внесена от Гизела Урбан и Габриеле Менцел, с 
германско гражданство, от името на няколко сдружения за защита на 
животните, подкрепена от 7724 подписа, относно изпитванията върху 
животни и Регламента REACH

1. Резюме на петицията

Вносителките на петицията настоятелно призовават Европейския парламент и 
Европейската комисия да спрат Регламента относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Съгласно този регламент 
всички химикали, включително и вече съществуващите преди влизането в сила на 
регламента, трябва да се изпитват по единен стандарт. Вносителките на петицията 
твърдят, че милиони животни умират по жесток начин в изпитвания на силно токсични 
химикали поради този регламент и считат, че е неетично да продължават масовите 
изпитвания върху животни. Животните са живи същества, способни да усещат болка, 
страх и страдание. Вносителките на петицията твърдят, че учените изказват съмнения 
за годността на резултатите от изпитвания върху животни и че вече съществуват 
огромни количества данни за химикали, които следва да се използват и оценяват, преди 
да се предлага изпитване върху животни. Също така има други надеждни алтернативи 
на изпитванията върху животни. Според вносителките на петицията Регламентът 
REACH служи за алиби. Той освобождава политиците и бизнеса от отговорността им, 
защото са спазили стандартите. Също така той подвежда потребителя, казвайки му, че 
всичко се прави в негова защита, въпреки че — според твърденията на вносителките на 
петицията — случаят е точно обратният, тъй като токсичните вещества, използвани 
върху животни, са напълно неподходящи, за да се предвидят реакциите при хората. 
Единствената причина изпитванията върху животни да продължават е, че научният свят 
използва този метод от много време. Вносителките на петицията призовават 
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политиците да се вслушат в европейските граждани и да спрат изпитванията върху 
животни веднъж завинаги.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 февруари 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 април 2014 г.

Вносителките на петицията отправят искане към Европейския парламент и Комисията 
за преустановяване на европейското законодателство за химикалите REACH, тъй като 
според тях то противоречи на европейското законодателство за защита на животните, 
използвани за научни цели (Директива 86/609/ЕИО, понастоящем заменена с Директива 
2010/63/ЕС), и не изпълнява целта си за опазване на здравето на човека. Вносителките 
на петицията отправят и искане за централно събиране на съществуващите данни за 
токсичност на химикалите, за изключително използване на алтернативни методи и за 
по-голямо обществено финансиране за развитие и валидиране на изпитванията ин 
витро.

Забележки на Комисията

В неотдавнашно представително изследване на Евробарометър относно нагласите на 
гражданите на ЕС по отношение на околната среда гражданите посочват като една от 
най-големите си тревоги въздействието на химикалите, използвани в продукти за 
ежедневна употреба, върху тяхното здраве.

Регламентът REACH беше разработен поради големия брой вещества, дългогодишно 
произвеждани и продавани на пазара в Европа, понякога в огромни количества, както и 
поради недостатъчната информация за опасностите, които те представляват. 
Съществуваше нужда от попълване на тази информационна празнота, за да се 
гарантира, че е възможно да се определят опасностите и да се оценят рисковете, 
свързани с тези вещества, както и да се въведат необходимите мерки за управление на 
риска, с цел да се защитят здравето на човека и околната среда.

От друга страна, вносителките на петицията се позовават на (непредставителна) 
консултация в интернет, проведена от Европейската комисия, сочеща, че европейските 
граждани не подкрепят изпитванията върху животни.

Всяко законодателство трябва да намира баланс между такова отклоняване от нуждите 
и интересите на обществото и REACH, като гарантира, че при защитата на здравето на 
човека и на околната среда се вземат изцяло под внимание аспектите на хуманното 
отношение към животните. Законодателството на ЕС относно защитата на животните, 
използвани за научни цели (Директива 2010/63/ЕС), изисква използването на животни, 
отглеждани с експериментална цел, да се ограничи до необходимия минимум и да се 
сведе до случаи, в които не съществуват други приемливи от научна гледна точка 
възможности. Този принцип е централен елемент в Регламента REACH, който съдържа 
изчерпателни разпоредби, предназначени да сведат до минимум изпитванията върху 
животни. Като общо правило REACH изисква изпитванията върху животни да се 
използват само в краен случай, когато няма научно приемлив начин за доказване на 
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въздействието на даден химикал върху здравето на човека и върху околната среда, без 
да се прибягва до изпитвания ин виво. Информация за токсичността на химикалите 
трябва да се събира винаги когато е възможно, чрез средства, различни от изпитванията 
върху животни, а именно:

- Използване на съществуващи данни: REACH не изисква задължително ново 
изпитване на химикали, които вече са на пазара. REACH цели да събере цялата 
съществуваща информация за химикалите, като дори когато изпитванията не са 
били проведени в съответствие с действащите стандарти, то резултатите от тях 
могат да се използват, стига да се счита, че предоставят подходяща информация.

- Споделяне на данни: REACH задължава регистрантите на едно и също вещество 
да споделят съществуващи или новополучени данни, с цел да се избегне 
повторно изпитване за същото вещество.

- Използване на подходи, различни от изпитванията: REACH предвижда 
използването на подходи, различни от изпитванията, които използват налична 
информация относно свързани вещества, с цел да се достигне до заключения 
относно дадено оценявано вещество (напр. анализ на химическата структура за 
проследяване на определени токсикологични свойства („Качествени или 
количествени модели на зависимостта структура – активност“), групиране на 
вещества, които е вероятно да имат сходни свойства, и използване на 
информация относно някои вещества, с цел да се предвиди токсичността на 
други вещества в същата група).

- Използване на методи ин витро: Ако не може да бъде получена достатъчно 
информация по описаните по-горе начини, всяко нови изпитване трябва да 
използва методи in vitro винаги когато са налични подходящи методи.

Само ако след изчерпване на тези възможности все още се счита, че не може да се 
направи заключение относно токсичността, следва да се мисли за допълнително 
изпитване върху животни. За изпитвания на по-високо ниво (токсичност на 
многократните дози, репродуктивна токсичност) регистрантите трябва да внесат 
предложение за изпитване в Европейската агенция по химикалите (ECHA), която, 
преди да одобри предложението, проверява дали не съществуват използваеми данни от 
други източници и дали предложеното изпитване е подходящо за попълване на 
празнината в данните.

Комисията следи отблизо функционирането на тези разпоредби. Доклади за 
използването на алтернативни начини на изпитването върху животни съгласно 
Регламента REACH се публикуват от ECHA на всеки три години от 2011 г. въз основа 
на данните след първия срок за подаване на данни по REACH през 2010 г. Следващият 
доклад ще бъде публикуван през юни 2014 г.

Докладът от 2011 г. потвърждава, че горните мерки са в полза на ограничаването на 
необходимостта от изпитвания върху животни. Досега основният източник на 
внесената информация са съществуващи данни от проучвания, проведени преди 
REACH. Споделянето на данни се използва при 90 % от досиетата, получени до първия 
срок за подаване на данни през 2010 г. Регистрантите, подали данни в рамките на 
първия срок по REACH, използваха широко тези възможности за попълване на 
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празнините в данните, особено с цел да се избегнат проучвания на по-високи нива 
(напр. дългосрочни изпитвания върху животни). Докладът сочи също така, че в 
сравнение с предишни оценки относително малко нови проучвания са били проведени 
за REACH (1850 проучвания in vivo) и че алтернативите in vitro се използват все повече 
на последния етап, когато тези методи са налични (напр. кожни/очни раздразнения). 
Броят на внесените предложения за изпитвания (прибл. 700) за по-високо ниво на 
изследвания при животните е по-нисък от очаквания. Предварителните данни за 
доклада за 2014 г. сочат, че тези тенденции ще се потвърдят и с втория доклад.

Първите анализи сочат, че прогнозите на Комисията за потенциала на алтернативни 
подходи за изискваното по REACH намаляване на обема на изпитванията върху 
животните са реалистични и че общият брой животни, използван за токсикологични 
изпитвания по REACH, вероятно ще е много под предвижданията, направени при 
разработването на REACH. Тези резултати доказват, че цифрите, които понякога се 
разпространяват в пресата (напр. 50-те милиона животни, цитирани в петицията), се 
основават на неточни изчисления.

В допълнение към наблюдението на използването на алтернативни методи за целите на 
REACH Комисията събира статистически данни относно броя на животните, 
използвани за експериментални и други научни цели в държавите — членки на 
Европейския съюз, и на всеки три години представя на Съвета и на Европейския 
парламент доклад относно използването на животни за научни цели. Сравнението на 
данните, получени за 2005, 2008 и 2011 г., сочи, че броят на животните, използвани за 
токсикологични изпитвания в категории, имащи отношение към REACH (напр. 
продукти/вещества, използвани или предназначени за използване основно в 
промишлеността и в домакинствата), представлява само малък дял (под 1 %) от общото 
използване (основно използването е във фундаментални биологични проучвания и 
научни изследвания и в разработването на лекарства). Броят на животните, използвани 
за тези цели, не се е увеличил, а по-скоро е намалял между 2005 г. и 2011 г. въпреки 
въвеждането на REACH.

Вносителките на петицията твърдят, че понастоящем вече съществуват достатъчно 
възможности за пълното премахване на химическите изпитвания върху животни и че 
резултатите от изпитвания върху животни не са подходящи за оценка на безопасността 
за здравето на човека.

Всяко токсикологично изпитване, изисквано по REACH или други регулаторни рамки, 
трябва да се извършва в съответствие с международно съгласувани и приети методи на 
изпитване. Това гарантира, че данните за химикалите могат да бъдат последователно 
тълкувани и сравнявани. Досега оценките на безопасността на химикалите се 
основаваха най-вече на изследвания върху животни, за които съществува голям 
натрупан опит и контролни данни от предишни изследвания. В токсикологичната 
област е признато, че изпитванията върху животни имат определен предел и че 
резултатите не могат при всички случаи да бъдат лесно екстраполирани за човека; и все 
пак се счита, че резултатите от експериментите с животни като цяло дават добра 
индикация за опасностите от дадено химично вещество. Обратно на възгледите, 
изразени в петицията обаче, в научната общност не е общоприето, че алтернативите 
могат да заместят изцяло токсикологичните изпитвания в момента. Вече съществуват 
валидирани и приети методи за ин витро изпитвания за някои последни етапи и се 
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очаква да се предоставят още методи (напр. за повишена чувствителност на кожата). 
Много методи обаче са все още на етапа на изследванията, а по-специално във връзка с 
по-комплексните последни етапи скорошен доклад на Съвместния изследователски 
център на Европейската комисия сочи, че в няколко важни токсикологични области в 
близко бъдеще няма да има налични методи за прогнозиране на токсичността 
единствено въз основа на изпитвания ин витро. Поради това изпитванията върху 
животни ще са необходими още известно време, за да се гарантира защитата на 
здравето на човека и на околната среда от вредни химикали. Това очакване е изразено в 
Директива 2010/63/ЕС, в която се признава (в съображение 10) продължаващата 
необходимост от използване на живи животни за защита на здравето на човека и 
животните и на околната среда.

Токсикогеномните подходи, на които е отделено специално внимание в петицията, са 
обещаваща методика с потенциал за допълнително намаляване на изпитванията върху 
животни и за пестене на време и разходи и могат да имат и важна роля като градивен 
елемент в оценките за безопасност на химичните вещества. Те обаче все още не са
разработени до етап, в който да могат да бъдат използвани рутинно в изпитвания за 
нормативна безопасност.

Петицията призовава за увеличаване на общественото финансиране за разработването и 
валидирането на изпитвания, при които не се използват животни. След поемането на 
ангажимента за намаляване, облекчаване и заместване на изпитванията върху животни 
Комисията вече участва отблизо в разработването, валидирането и насърчаването на 
използването на алтернативни възможности съгласно законодателството. Европейският 
център за валидиране на алтернативни методи (ECVAM) е водеща фигура във 
валидирането на методи в ЕС. Нещо повече, Комисията инвестира около 200 млн. евро 
в научни изследвания за неизползване на животни в токсикологията по Седма рамкова 
програма и ще продължи усилията си в предстоящата научноизследователска програма 
„Хоризонт 2020“.

Заключения

Системата REACH е изключително важна за ефективната защита на европейските 
граждани и на околната среда от въздействието на потенциално опасни химикали. Тя 
зачита изцяло обществените нагласи, залегнали в основата на Директива 2010/63/ЕС, и 
нейната похвална амбиция да ограничи изпитванията върху животни до абсолютния 
необходим минимум. Предварителните индикации сочат, че различните мерки, 
въведени в REACH, за да се гарантира напредък към тази цел, дават резултат и че броят 
на изпитванията върху животни, изисквани по REACH, е доста под първоначалните 
предвиждания.

Въпреки че наличните методи in vitro, които могат да заместят установените 
изпитвания върху животни, се увеличават непрекъснато, все още не са възможни 
надеждни оценки на безопасността на химичните вещества единствено въз основа на 
данни от изпитвания, при които не са използвани животни, така че ограничени или 
целеви токсикологични изпитвания върху животни ще продължат да бъдат 
наложителни и в близкото бъдеще.


