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Tárgy: Gisela Urban és Gabriele Menzel német állampolgárok által számos 
állatvédelmi szervezet nevében benyújtott, 7724 aláírást tartalmazó 
1833/2013. számú petíció az állatkísérletek és a REACH-rendelet ellen

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói arra sürgetik az Európai Parlamentet és az Európai Bizottságot, hogy 
szüntessék meg a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról szóló rendeletet (REACH). A rendelet alapján minden vegyi anyagot egységes 
szabványok alapján kell tesztelni, azokat is, amelyek már a rendelet hatályba lépése előtt is 
elérhetőek voltak. A petíció benyújtói azt állítják, hogy a rendelet miatt állatok milliói 
pusztulnak el kegyetlen körülmények között az erősen mérgező vegyi anyagokkal végzett 
kísérletek során, és etikátlannak tartják az állatkísérletek tömeges folytatását. Az állatok a 
fájdalom, félelem és szenvedés érzékelésére képes élőlények. A petíció benyújtói azt állítják, 
hogy a tudósok kételkednek az állatkísérletek eredményeinek megbízhatóságában, és hogy a 
már rendelkezésre álló hatalmas mennyiségű adatot kellene felhasználni és értékelni, mielőtt 
állatkísérlet kerülne szóba. Emellett az állatkísérleteknek már megbízható alternatívái is 
léteznek. A petíció benyújtói szerint a REACH-rendelet csupán alibi. Mentesíti a 
politikusokat és vállalkozásokat a felelősség alól, hogyha megfelelnek minden előírásnak. A 
fogyasztót pedig becsapja, mivel azt mondják neki, hogy az ő védelmében történik mindez, 
miközben, ahogy a petíció benyújtói állítják, éppen az ellenkezője igaz: a toxikus anyagok 
állatokon való tesztelése egyáltalán nem megfelelő az emberei reakciók előrejelzésére. Az 
állatkísérletek folytatásának egyetlen oka, hogy a tudományos világ már régóta használja ezt a 
módszert. A petíció benyújtói felszólítják a politikusokat, hogy hallgassanak az európai 
polgárokra, és állítsák le az állatkísérleteket egyszer és mindenkorra.
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2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. február 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. április 30.

A petíció benyújtója azt kéri az Európai Parlamenttől és a Bizottságtól, hogy állítsák le a 
REACH elnevezésű, vegyi anyagokról szóló uniós jogszabályt, mivel szerintük ellentmond a 
tudományos célra felhasznált állatok védelméről szóló uniós jogszabályoknak (86/609/EGK 
irányelv, amelyet a 2010/63/EU irányelv váltott fel), és nem felel meg az emberi egészség 
védelmére irányuló céljának. A petíció benyújtói azt is kérik, hogy központilag gyűjtsék össze 
a vegyi anyagokkal kapcsolatosan rendelkezésre álló toxicitási adatokat, hogy kizárólag 
alternatív módszereket alkalmazzanak, és hogy megnövelt közfinanszírozással fejlesszék és 
hitelesítsék az in vitro vizsgálatokat.

A Bizottság észrevételei

Egy nemrégiben készült, az uniós polgárok környezetvédelemmel kapcsolatos hozzáállásáról 
szóló reprezentatív Eurobarometer felmérésben a polgárok a mindennapok során használt 
termékeknek az egészségükre gyakorolt hatását emelték ki az őket egyik leginkább aggasztó 
kérdésként.

A REACH-rendelet azért született meg, mert Európában éveken át számos anyagot gyártottak 
és dobtak piacra, gyakran nagyon nagy mennyiségben, azonban nem állt rendelkezésre 
elegendő információ az általuk keltett veszélyekről. Szükségessé vált kitölteni ezt az 
információs űrt annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a veszélyek azonosítását és az 
anyagok által keltett kockázatok felmérését, valamint hogy bevezessék a szükséges 
kockázatkezelési intézkedéseket az emberi egészség és a környezet védelme érdekében.

Másrészről pedig, a petíció benyújtója az Európai Bizottság egy (nem reprezentatív) 
internetes konzultációjára hivatkozik, amely szerint az európai polgárok nem támogatják az 
állatkísérleteket.

Bármely jogszabálynak egyensúlyt kell teremtenie az eltérő társadalmi igények és érdekek, 
valamint a RACH között, miközben biztosítja az emberi egészség és a környezet védelmét, és 
teljes mértékben figyelembe veszi az állatjóléti szempontokat is. A tudományos célokra 
felhasznált állatok védelméről szóló uniós jogszabály (2010/63/EU irányelv) előírja, hogy a 
kísérleti állatok használatát a szükséges minimumra kell korlátozni, és csak olyan esetekre, 
amikor más tudományosan elfogadott alternatívák nem állnak rendelkezésre. Ez az alapelv a 
REACH-rendelet központi eleme, amely átfogó előírásokat tartalmaz az állatkísérletek 
minimalizálása érdekében. A REACH általános szabályként előírja, hogy az állatkísérleteket 
csak utolsó lehetőségként szabad használni, olyan esetekben, amelyekben a vegyi anyag 
emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásainak kimutatására nincs más tudományosan 
megbízható, in vivo teszt alkalmazása nélküli mód. A vegyi anyagok toxicitásáról szóló 
adatokat, amikor csak lehetséges gerinces állatokat nem használó kísérletek útján kell 
létrehozni, azaz:

- A már meglévő adatok felhasználása: a REACH nem teszi feltétlenül szükségessé a 
piacon már jelen lévő vegyi anyagokon végzett újabb kísérleteket. A REACH célja, 
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hogy a vegyi anyagokról meglévő minden információt összegyűjtsön, és még ha a 
kísérleteket nem is a hatályos előírásoknak megfelelően végezték el, az eredményeiket 
fel lehet használni addig, amíg vélhetően megfelelő információkkal szolgálnak.

- Adatmegosztás: a REACH kötelezővé teszi egyazon anyag regisztrálói számára, hogy 
osszák meg a meglévő vagy újonnan létrehozott adatokat, ezzel elkerülve az egyazon 
anyaggal folytatott vizsgálatok megismétlését.

- Nem vizsgálati megközelítések alkalmazása: a REACH rendelkezik a nem vizsgálati 
megközelítések alkalmazásáról, amely a kapcsolódó összetevőkről rendelkezésre álló 
információkat használja fel arra, hogy következtetéseket vonjon le a vizsgálat alatt álló 
anyagról (pl. a kémiai felépítés elemzéséből bizonyos toxikológiai tulajdonságokra 
való következtetés [„minőségi vagy mennyiségi szerkezet-aktivitási összefüggési 
modellek”], a vélhetően hasonló tulajdonságokkal rendelkező anyagok csoportosítása 
és az egyazon csoportban lévő anyagok toxicitásának meghatározása néhány anyagról 
rendelkezésre álló információ felhasználásával).

- In vitro módszerek alkalmazása: amennyiben a fent említett módszerekkel nem 
lehetséges elegendő információhoz jutni, minden új kísérlet során kötelező in vitro 
módszereket alkalmazni, amennyiben más megfelelő módszer nem áll rendelkezésre.

Csak akkor lehet fontolóra venni a további, állatokon végzett kísérletek alkalmazását, ha e 
lehetőségek kimerítése után sem születnek eredmények az anyag toxicitásáról. Magasabb 
szintű vizsgálatoknál (ismételt dózisú toxicitás, reproduktív toxicitás) a regisztrálónak be kell 
nyújtania egy vizsgálati javaslatot az Európai Vegyianyag-ügynökséghez (ECHA), amely a 
javaslat elfogadása előtt ellenőrzi, hogy valóban nem létezik felhasználható adat más 
forrásokból, és hogy a javasolt vizsgálat megfelelő-e az adathiány pótlására.

A Bizottság szorosan figyelemmel kíséri ezeket a rendelkezéseket. A REACH-rendelet 
értelmében az ECHA 2010 óta háromévente jelentést ad ki az állatkísérletek alternatíváinak 
használatáról, a 2010-es beadási határidejű első REACH-adatok alapján. A következő 
jelentést 2014 júniusában adják ki.

A 2011. évi jelentés alátámasztja, hogy a fenti intézkedések sikeresen korlátozták az 
állatkísérletek szükségességét. A benyújtott információk messze a legfontosabb forrását a 
REACH előtt végzett kísérletekből származó adatok képezik.  A megosztott adatok 90%-a a 
2010. évi első határidő előtt benyújtott dokumentációkból származik.  Az első REACH-
határidőig adatokat benyújtó regisztrálók széles körben használták ezeket a lehetőségeket arra, 
hogy pótolják az adathiányt, különösképpen a magasabb szintű vizsgálatok (pl. hosszú távú 
állatkísérletek) elkerülése érdekében. A jelentés arra is rámutat, hogy összehasonlítva a 
korábbi becslésekkel, viszonylag kevés új kísérletet végeztek a REACH számára (1850 in 
vivo vizsgálat), és hogy az in vitro alternatívákat egyre gyakrabban használják olyan 
végpontok esetében, amelyeknél ezek a módszerek elérhetőek (azaz bőr-/szemirritációs 
vizsgálatok).  A magasabb szintű állatkísérletekre benyújtott javaslatok száma (kb. 700) is a 
vártnál alacsonyabb volt.  A 2014. évi jelentésből származó előzetes adatok is azt mutatják, 
hogy a második jelentés meg fogja erősíteni ezeket a trendeket.

Az első elemzések azt mutatják, hogy a Bizottság első becslései az állatkísérletek számának 
csökkentésére irányuló alternatív megközelítésekben rejlő lehetőségről realisztikusak voltak, 
és hogy REACH keretén belül toxikológiai kísérletekre felhasznált állatok teljes száma nagy 
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valószínűséggel jóval az alatt lesz, mint amit a REACH kidolgozása során feltételeztek.  Ezek 
az eredmények azt bizonyítják, hogy a sajtóban alkalmanként megjelenő adatok (pl. a 
petícióban említett 50 millió állat) pontatlan számításokon alapulnak.

A REACH-célok alternatíváinak nyomon követésén felül a Bizottság statisztikai adatokat 
gyűjt az Európai Unió tagállamaiban kísérleti vagy más tudományos célokra felhasznált 
állatok számáról, és 3 évente jelentést készít a Tanács és az Európai Parlament számára az 
állatok tudományos célokra történő felhasználásáról. A 2005-ben, 2008-ban és 2011-ben 
gyűjtött adatok összevetése azt mutatja, hogy a toxikológiai kísérletekre felhasznált állatok 
száma a REACH számára releváns kategóriákban (azaz főként ipari vagy háztartási célra 
használt vagy szánt termékek/anyagok) a teljes felhasználásnak (a főként biológiai 
tanulmányokban és kísérletekben, valamint gyógyszerek kifejlesztésében) csupán kis részét 
teszik ki (kevesebb, mint 1%-át). Az ezen okokból felhasznált állatok száma a REACH 
bevezetése ellenére 2005. és 2011. között nem nőtt, hanem inkább csökkent.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a vegyi anyagok állatokon végzett tesztelésének 
megszüntetésére ma már megfelelő alternatívák állnak rendelkezésre, és hogy az 
állatkísérletek eredményei nem alkalmasak az emberi egészség vonatkozásában való 
biztonságosság értékelésére.

Minden, a REACH vagy más szabályozás keretén belül szükséges toxikológiai kísérletet a 
nemzetközileg megállapított és elfogadott módszerekkel kell végezni. Ez biztosítja, hogy a 
vegyi anyagokkal kapcsolatos adatok következetesen értelmezhetőek és összehasonlíthatóak 
legyenek.  A vegyi anyagok értékelése máig főként állatkísérleteken alapult, amelyekhez 
hatalmas mennyiségű tapasztalat és korábbi kontrolladatok állnak rendelkezésre. A 
toxikológia szakterületén közismert, hogy az állatkísérleteknek bizonyos korlátai vannak, és 
hogy az eredmények nem minden esetben alkalmazhatóak könnyen az emberekre. Ennek 
ellenére általában úgy vélik, hogy az állatkísérletek segíthetnek felmérni a vegyi anyagok 
veszélyességét. Azonban, a petícióban kifejtett véleménnyel ellentétben a tudományos 
közösségben nem általánosan elfogadott, hogy az alternatívák teljes mértékben 
helyettesíthetik a jelenlegi toxikológiai vizsgálatokat. Bizonyos végpontok esetében már 
léteznek hitelesített és elfogadott in vitro vizsgálatok, és várhatóan több módszer is (pl. 
bőrszenzibilizáció esetében) elérhetővé fog válni.  Azonban sok módszer még mindig kutatási 
fázisban van, és – különösen az összetettebb végpontokkal kapcsolatban – az Európai 
Bizottság Közös Kutatóközpontja által készített jelentés rámutatott arra, hogy számos fontos 
toxikológiai területen a közeljövőben nem lesznek elérhető módszerek a toxicitás pusztán in 
vitro kísérletekkel való előrejelzésére. Ezért még egy ideig korlátozott mértékben szükség lesz 
állatkísérletekre, hogy biztosítsák az emberi egészség és a környezet káros vegyi anyagokkal 
szembeni védelmét. Ezt a vezérgondolatot tükrözi a 2010/63/EU irányelv is, amely a (10) 
preambulumbekezdésben elismeri, hogy az állatkísérletek továbbra is szükségesek az 
emberek és állatok egészsége, valamint a környezet védelme érdekében.

A géntoxikológiai megközelítések, amelyekre különösen nagy hangsúlyt fektet a petíció, 
ígéretes módszerek, amelyek lehetőséget nyújtanak az állatkísérletek további 
visszaszorítására, valamint az idő és a költségek csökkentésére, és a kémiai biztonsági 
értékelések fontos építőkövét jelentik. Azonban még nem elég kiforrottak ahhoz, hogy 
rutinszerűen lehessen alkalmazni őket szabályozási biztonsági tesztelésre.

A petíció megemelt közfinanszírozást kér a nem állatokon végzett vizsgálati módszerek 
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fejlesztésére és hitelesítésére. A Bizottság, miután elkötelezte magát amellett, hogy 
korlátozza, javítja és helyettesíti az állatkísérleteket, a jogszabályok keretében már szorosan 
közreműködik alternatívák kidolgozásában, hitelesítésében és előmozdításában. Az Alternatív 
Módszerek Validálásával Foglalkozó Európai Központ (ECVAM) az Unióban vezető szerepet 
játszik a módszerek hitelesítésében. A Bizottság ezenkívül a Hetedik Keretprogram égisze 
alatt kb. 200 millió eurós befektetéssel támogatta az állatmentes toxikológiai kutatásokat, és a 
következő, Horizont 2020 kutatási program során is folytatni fogja törekvéseit.

Következtetések

A REACH alapvető fontosságú az európai polgárokra és a környezetre nézve feltehetően 
veszélyes vegyi anyagok hatásaival szembeni hatékony védelem szempontjából. Teljes 
mértékben tiszteletben tartja a 2010/63/EU irányelvet alátámasztó társadalmi magatartásokat, 
és annak azon elismerésre méltó ambícióját, hogy az állatkísérletek számát a szükséges 
minimumra korlátozza. A korai jelzések azt mutatják, hogy működnek a REACH által hozott, 
a cél elérését biztosító intézkedések, és hogy a REACH keretén belül szükséges állatkísérletek 
száma jóval a kezdetekben becsült alatt van.

Habár egyre inkább elérhetőek a már meglévő állatkísérletek helyettesítésére alkalmas in vitro
módszerek, pusztán nem állatokon végzett kísérletekkel nyert adatok alapján egyelőre még 
nem lehetségesek a kémiai biztonsági értékelések, így állatokon végzett korlátozott és célzott 
toxikológiai vizsgálatok továbbra is szükségesek lesznek a közeljövőben.


