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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1833/2013, którą złożyły Gisela Urban i Gabriele Menzel (Niemcy), 
w imieniu kilku stowarzyszeń ochrony zwierząt, z 7724 podpisami, w sprawie 
badań na zwierzętach i rozporządzenia REACH

1. Streszczenie petycji

Składające petycję wzywają Parlament Europejski i Komisję Europejską do zaprzestania 
stosowania rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Na mocy tego rozporządzenia wszystkie 
chemikalia, także te, które były już dostępne przed wejściem w życie rozporządzenia, muszą 
zostać przebadane zgodnie z jednolitą normą. Składające petycję twierdzą, że z powodu 
obowiązywania tego rozporządzenia miliony zwierząt spotyka okrutna śmierć podczas badań 
wysoce toksycznych chemikaliów, a dalsze prowadzenie tych bardzo powszechnych badań na 
zwierzętach jest ich zdaniem nieetyczne. Zwierzęta są żywymi istotami zdolnymi do 
odczuwania bólu, strachu i cierpienia. Składające petycję twierdzą, że naukowcy podają 
w wątpliwość użyteczność wyników badań przeprowadzanych na zwierzętach oraz że 
dostępne są już ogromne ilości danych dotyczących chemikaliów, które to dane należy 
wykorzystać i przeanalizować przed zaproponowaniem jakiegokolwiek badania na 
zwierzętach. Istnieją także wiarygodne alternatywy dla badań na zwierzętach. Zdaniem 
składających petycję rozporządzenie REACH pełni funkcję usprawiedliwienia. Zwalnia ono 
polityków i przedsiębiorców z odpowiedzialności, ponieważ spełniają oni określone normy. 
Ponadto rozporządzenie wprowadza w błąd klienta, ponieważ zostaje on poinformowany, że 
proceder ten ma na celu jego ochronę, natomiast – jak twierdzą składające petycję – jest 
wręcz przeciwnie, ponieważ przeprowadzanie badań toksycznych substancji na zwierzętach 
jest zupełnie nieodpowiednie dla celów przewidywania reakcji, jakie substancja taka 
wywołałaby u ludzi. Jedynym powodem, dla którego badania na zwierzętach są nadal 
przeprowadzane, jest to, że metoda ta była wykorzystywana w środowisku naukowym przez 
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tak długi czas. Składające petycję wzywają polityków do wysłuchania obywateli Unii 
i zaprzestania badań na zwierzętach raz na zawsze.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 lutego 2014 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2014 r.

Składające petycję zwracają się do Parlamentu Europejskiego i Komisji o zaprzestanie 
stosowania europejskich przepisów dotyczących chemikaliów – rozporządzenia REACH –
jako że ich zdaniem jest ono sprzeczne z unijnym prawodawstwem w zakresie ochrony 
zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (dyrektywą 86/609/EWG, obecnie 
zastąpioną dyrektywą 2010/63/UE) i nie realizuje założonego celu, jakim jest ochrona 
zdrowia ludzkiego. Składające petycję zwracają się także z prośbą o centralne gromadzenie 
istniejących danych dotyczących toksyczności chemikaliów, stosowanie wyłącznie metod 
alternatywnych i zwiększenie finansowania publicznego przeznaczanego na rozwój 
i walidację badań in vitro.

Uwagi Komisji

W przeprowadzonym niedawno reprezentatywnym badaniu Eurobarometru na temat stosunku 
obywateli Unii do środowiska jako jedną z głównych obaw obywatele wskazali wpływ 
chemikaliów stosowanych w produktach codziennego użytku na swoje zdrowie.

Powodem stworzenia rozporządzenia REACH było to, że w Europie przez wiele lat 
produkowano i wprowadzano na rynek wiele substancji, niejednokrotnie w bardzo dużych 
ilościach, a mimo to informacje na temat zagrożeń, z jakimi te substancje się wiążą, nie były 
wystarczające. Uzupełnienie tych luk informacyjnych było konieczne, aby zapewnić 
możliwość identyfikacji zagrożeń wynikających ze stosowania tych substancji i oceny ryzyka 
związanego z ich używaniem oraz przedsięwzięcia niezbędnych środków zarządzania 
ryzykiem z myślą o ochronie zdrowia ludzkiego i środowiska.

Z drugiej strony składające petycję odnoszą się do (niereprezentatywnej) konsultacji 
internetowej przeprowadzonej przez Komisję Europejską, z której wynika, że obywatele Unii 
nie popierają prowadzenia badań na zwierzętach.

Osiągnięcie równowagi między tak rozbieżnymi potrzebami i interesami społecznymi jest 
konieczne w przypadku wszystkich przepisów, a w rozporządzeniu REACH nie tylko 
zapewniono ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska, lecz także w pełni uwzględniono 
kwestie dotyczące dobrostanu zwierząt. W prawodawstwie UE w zakresie ochrony zwierząt 
wykorzystywanych do celów naukowych (dyrektywie 2010/63/UE) przewidziano wymóg 
ograniczenia wykorzystywania zwierząt doświadczalnych do niezbędnego minimum 
i zawężenia go do przypadków, gdy nie istnieją alternatywne metody zadowalające pod 
względem naukowym. Zasada ta stanowi zasadniczy element rozporządzenia REACH, 
w którym zawarto obszerne przepisy stworzone z myślą o ograniczeniu badań na zwierzętach 
do minimum. Co do zasady w rozporządzeniu REACH przewidziano, że badania na 
zwierzętach mogą służyć wyłącznie jako rozwiązanie ostateczne, w przypadkach gdy nie 
istnieje niezakładający stosowania badań in vivo, wiarygodny pod względem naukowym 
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sposób wykazania, jaki wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko wywiera produkt chemiczny. 
Informacje dotyczące toksyczności chemikaliów należy, w miarę możliwości, generować przy 
użyciu metod innych niż badania na zwierzętach kręgowych, tj. poprzez:

- Wykorzystywanie istniejących danych: rozporządzenie REACH niekoniecznie wiąże 
się z wymogiem przeprowadzenia nowych badań w odniesieniu do chemikaliów 
znajdujących się już na rynku. Ma ono na celu zgromadzenie wszystkich istniejących 
informacji na temat chemikaliów, przy czym nawet jeśli badania nie zostały 
przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami, z ich wyników można 
korzystać, pod warunkiem że zawarte w nich informacje uważane są za odpowiednie.

- Udostępnianie danych: aby uniknąć powtórnego badania tej samej substancji, 
w rozporządzeniu REACH zobowiązano rejestrujących tę samą substancję do 
wymiany istniejących lub nowo wygenerowanych danych.

- Stosowanie metod niewymagających przeprowadzania badań: w rozporządzeniu 
REACH przewidziano stosowanie metod niewymagających przeprowadzania badań, 
w ramach których do wyciągnięcia wniosków na temat analizowanej substancji służą 
dostępne informacje dotyczące substancji o podobnej strukturze [na przykład analiza 
struktury chemicznej z myślą o ustaleniu pewnych właściwości toksykologicznych 
(„jakościowe lub ilościowe modele zależności struktura-aktywność”), grupowanie
substancji, które mogą mieć podobne właściwości, i wykorzystanie informacji na 
temat pewnych substancji, aby przewidywać toksyczność innych substancji 
należących do tej samej grupy].

- Wykorzystywanie metod in vitro: jeżeli opisane powyżej środki nie umożliwiają 
pozyskania wystarczających informacji, w sytuacjach gdy dostępne są odpowiednie 
metody, wszelkie nowe badania muszą wykorzystywać metody in vitro.

Tylko gdy po wyczerpaniu tych możliwości nadal uznaje się, że nie jest możliwe 
wyciągnięcie wniosków dotyczących toksyczności substancji, można rozważać 
przeprowadzenie dodatkowych badań na zwierzętach. W przypadku badań wyższego rzędu 
(toksyczność dawki powtórzonej, szkodliwe działanie na rozrodczość) rejestrujący muszą 
przedłożyć propozycje przeprowadzenia badania do Europejskiej Agencji Chemikaliów 
(ECHA), która przed zatwierdzeniem propozycji sprawdzi, czy nie są dostępne użyteczne 
dane z innych źródeł i czy proponowane badanie jest odpowiednie do tego, by uzupełnić lukę 
w danych.

Komisja ściśle monitoruje funkcjonowanie tych przepisów. Europejska Agencja Chemikaliów 
co trzy lata wydaje sprawozdania na temat wykorzystywania alternatyw dla badań na 
zwierzętach począwszy od 2011 r., kiedy to za podstawę służyły dane przekazane w związku 
z pierwszym terminem składania zgłoszeń rejestracyjnych określonym w rozporządzeniu 
REACH, który upłynął w 2010 r. Publikacja kolejnego sprawozdania przewidziana jest na 
czerwiec 2014 r.

W sprawozdaniu z 2011 r. potwierdzono, że powyższe środki przyczyniają się do 
ograniczenia potrzeby prowadzenia badań na zwierzętach. Głównym źródłem przedkładanych 
informacji zdecydowanie są istniejące dane pochodzące z badań przeprowadzonych przed 
wejściem w życie rozporządzenia REACH. W przypadku 90% dokumentacji otrzymanej do 
momentu upływu pierwszego terminu składania zgłoszeń w 2010 r. ma miejsce wymiana 
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danych. Ponadto rejestrujący, którzy przedłożyli dane w pierwszym terminie przewidzianym 
w rozporządzeniu REACH, w szerokim zakresie wykorzystali możliwości uzupełnienia luk w 
danych, przede wszystkim po to, by uniknąć badań wyższego rzędu (na przykład 
długotrwałych badań na zwierzętach). W sprawozdaniu wykazano także, że – w porównaniu z 
wcześniejszymi szacunkami – na potrzeby rozporządzenia REACH przeprowadzono 
stosunkowo niewiele badań (1850 badań in vivo) oraz że alternatywy w postaci in vitro
stosowane są coraz częściej odnośnie do tych rodzajów działania, w przypadku których takie 
metody są dostępne (tj. drażniące działanie na skórę/oczy). Ponadto liczba przedłożonych 
propozycji przeprowadzenia badania (ok. 700) dotyczących badań wyższego rzędu na 
zwierzętach była mniejsza niż się spodziewano. Ze wstępnych danych zgromadzonych na 
potrzeby sprawozdania przewidzianego na rok 2014 wynika, że w drugim sprawozdaniu te 
tendencje zostaną potwierdzone.

Według tych pierwszych analiz szacunki Komisji dotyczące możliwości ograniczenia liczby 
badań na zwierzętach wymaganych zgodnie z rozporządzeniem REACH dzięki zastosowaniu 
metod alternatywnych były realistyczne, a łączna liczba zwierząt wykorzystywanych do 
badań toksykologicznych wynikających ze stosowania rozporządzenia REACH 
najprawdopodobniej będzie znacznie niższa niż przypuszczano podczas opracowywania 
rozporządzenia. Wyniki te potwierdzają, że dane rozpowszechniane czasem przez prasę (np. 
50 milionów zwierząt, o których mowa w petycji) pozyskano na podstawie niedokładnych 
obliczeń.

Oprócz monitorowania stosowania metod alternatywnych na potrzeby rozporządzenia 
REACH Komisja gromadzi dane statystyczne dotyczące liczby zwierząt wykorzystywanych 
do celów doświadczalnych i innych celów naukowych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej i co trzy lata przedstawia Radzie i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie 
dotyczące wykorzystywania zwierząt do celów naukowych. Z porównania pozyskanych 
danych dotyczących lat 2005, 2008 i 2011 wynika, że liczba zwierząt wykorzystywanych do 
badań toksykologicznych w kategoriach mających znaczenie dla rozporządzenia REACH (tj. 
produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie w 
przemyśle i w gospodarstwie domowym) stanowi tylko niewielki odsetek (mniej niż 1%) 
całkowitej liczby wykorzystywanych zwierząt (zwierzęta wykorzystywane są głównie w 
badaniach z dziedziny biologii ogólnej oraz badaniach i opracowywaniu leków). W latach 
2005–2011 liczba zwierząt wykorzystywanych w tych celach nie wzrosła, a raczej 
zmniejszyła się, pomimo wprowadzenia rozporządzenia REACH.

Składające petycję twierdzą, że dzisiaj są już dostępne alternatywne metody wystarczające do 
tego, by całkowicie zakazać badań chemicznych na zwierzętach, oraz że wyniki badań na 
zwierzętach nie mają znaczenia dla oceny bezpieczeństwa zdrowia ludzkiego.

Wszelkie badania toksykologiczne wymagane na mocy rozporządzenia REACH i innych ram 
regulacyjnych muszą być prowadzone zgodnie z metodami badań uzgodnionymi 
i zatwierdzonymi na szczeblu międzynarodowym. Pozwala to zapewnić spójne 
interpretowanie i porównywanie danych dotyczących chemikaliów. Do chwili obecnej oceny 
bezpieczeństwa chemikaliów były zasadniczo przeprowadzane na podstawie badań na 
zwierzętach, w której to dziedzinie dysponuje się rozległym doświadczeniem i historycznymi 
danymi kontrolnymi. W dziedzinie toksykologii powszechnie uznaje się, że badania na 
zwierzętach charakteryzują pewne ograniczenia i że wyniki nie zawsze można łatwo 
przełożyć na sytuację ludzi; niemniej jednak wyniki eksperymentów na zwierzętach uważa się 
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ogólnie za dobre źródło informacji dotyczących zagrożeń związanych z substancją 
chemiczną. W przeciwieństwie jednak do opinii wyrażonej w petycji pogląd, zgodnie 
z którym alternatywne metody mogą obecnie całkowicie zastąpić badania toksykologiczne, 
nie jest powszechnie podzielany przez środowisko naukowe. W odniesieniu do niektórych 
rodzajów działania istnieją już zatwierdzone i zaakceptowane metody badań in vitro, przy 
czym oczekuje się, że dostępnych będzie więcej metod (np. odnośnie do działania 
uczulającego na skórę). Wiele metod znajduje się jednak nadal na etapie badań i, zwłaszcza w 
odniesieniu do bardziej złożonych rodzajów działania, w ostatnim sprawozdaniu Wspólnego 
Centrum Badawczego Komisji Europejskiej wykazano, że w kilku istotnych obszarach 
toksykologii nie będą w najbliższej przyszłości dostępne metody przewidywania toksyczności 
wyłącznie na podstawie badań in vitro. Z tego względu, aby zapewnić ochronę zdrowia 
ludzkiego i środowiska przed szkodliwymi chemikaliami, przez jakiś czas nadal będzie 
konieczne prowadzenie w ograniczonym zakresie badań na zwierzętach. Myśl ta znalazła 
odzwierciedlenie w dyrektywie 2010/63/UE, w której uznano (w motywie 10), że 
wykorzystywanie żywych zwierząt jest nadal konieczne w celu ochrony zdrowia ludzi 
i zwierząt oraz środowiska.

Podejścia toksykogenomiczne, na które w petycji położono szczególny nacisk, stanowią 
obiecującą metodologię, wykazującą potencjał w zakresie dalszego zmniejszania liczby badań 
prowadzonych na zwierzętach oraz zaoszczędzenia czasu i pieniędzy, mogą także odegrać 
ważną rolę jako element składowy oceny bezpieczeństwa chemicznego. Niemniej jednak nie 
zostały jeszcze dostatecznie rozwinięte, by można było je rutynowo stosować na potrzeby 
badań bezpieczeństwa przewidzianych w przepisach.

W petycji zaapelowano o zwiększenie finansowania publicznego przeznaczanego na rozwój 
i walidację metod badawczych niewymagających wykorzystania zwierząt. Oprócz wkładu, 
jaki Komisja poczyniła w ograniczenie, udoskonalenie i zastąpienie badań na zwierzętach, 
Komisja jest już także ściśle zaangażowana w rozwój, walidację i promowanie wykorzystania 
metod alternatywnych w ramach swojego prawodawstwa. Europejskie Centrum Walidacji 
Alternatywnych Metod Badań (ECVAM) jest wiodącym podmiotem w dziedzinie walidacji 
metod w UE. Ponadto Komisja w siódmym programie ramowym zainwestowała około 
200 mln EUR w badania nad testami toksykologicznymi niewymagającymi wykorzystania 
zwierząt i będzie nadal podejmowała te wysiłki w nadchodzącym programie badawczym 
„Horyzont 2020”.

Wnioski

Rozporządzenie REACH ma kluczowe znaczenie dla skutecznej ochrony obywateli Unii 
i środowiska przed skutkami potencjalnie niebezpiecznych chemikaliów. W tym 
rozporządzeniu w pełni uwzględniane są postawy społeczne dyrektywy 2010/63/UE i jej 
godnego pochwały celu, jakim jest ograniczenie badań na zwierzętach do absolutnego 
minimum. Istnieją już pierwsze przesłanki, że różne środki, jakie wprowadzono 
rozporządzeniem REACH z myślą o zapewnieniu postępu w osiąganiu tego celu, spełniają 
swoją funkcję oraz że liczba badań na zwierzętach wymaganych zgodnie z rozporządzeniem
REACH jest znacznie niższa niż początkowo szacowano.

Chociaż dostępność metod in vitro, które mogłyby zastąpić przyjęte badania na zwierzętach, 
stale wzrasta, nie jest jeszcze możliwe dokonanie rzetelnej oceny bezpieczeństwa 
chemicznego wyłącznie na podstawie danych niepochodzących z badań na zwierzętach, 
w związku z czym w najbliższej przyszłości nadal będzie istniała konieczność 



PE535.850v01-00 6/6 CM\1029446PL.doc

PL

przeprowadzania ograniczonej liczby ukierunkowanych badań toksykologicznych na 
zwierzętach.


