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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1833/2013, adresată de Gisela Urban și Gabriele Menzel, de cetățenie 
germană, în numele mai multor asociații de protecție a animalelor, însoțită de 
7 724 de semnături, privind testarea pe animale și regulamentul REACH

1. Rezumatul petiției

Petiționarii îndeamnă Parlamentul European și Comisia Europeană să pună capăt 
Regulamentului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor 
chimice (REACH). În temeiul acestui regulament, toate substanțele chimice, inclusiv cele 
care erau deja disponibile înainte de intrarea în vigoare a regulamentului, trebuie să fie testate 
după un standard uniform. Petiționarii susțin că, din cauza regulamentului, milioane de 
animale sfârșesc printr-o moarte crâncenă în urma testării unor substanțe chimice cu un grad 
înalt de toxicitate și consideră că este neetic să se continue aceste testări masive pe animale. 
Animalele sunt ființe vii care pot simți durerea și suferința. Petiționarii mai susțin că oamenii 
de știință își exprimă îndoielile cu privire la utilitatea rezultatelor obținute în urma testării pe 
animale și sunt deja disponibile mari cantități de date cu privire la substanțe chimice, care ar 
trebui folosite și evaluate înainte să se propună testarea pe animale. De asemenea, există 
alternative fiabile la testarea pe animale. Potrivit petiționarilor, Regulamentul REACH are o 
funcție de alibi. Acesta exonerează politicienii și întreprinderile de responsabilitate, întrucât s-
au conformat standardelor. Totodată, clienții sunt induși în eroare, deoarece li se spune că 
acest lucru se întâmplă pentru a-i proteja, cu toate că - potrivit petiționarilor - tocmai opusul 
este cazul, deoarece testarea substanțelor toxice pe animale este total inadecvată pentru a 
emite ipoteze în privința reacțiilor la oameni. Singurul motiv pentru care testările pe animale 
continuă este acela că în lumea științei această metodă a fost folosită de foarte mult timp. 
Petiționarii le solicită politicienilor să dea ascultare cetățenilor europeni și să pună capăt 
testărilor pe animale pentru totdeauna.

2. Admisibilitate
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Declarată admisibilă la 6 februarie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 aprilie 2014

Petiționarii solicită Parlamentului European și Comisiei să pună capăt legislației europene 
privind substanțele chimice, REACH, deoarece, în opinia lor, aceasta contravine legislației 
europene privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice (Directiva 86/609/CEE, 
înlocuită în prezent de Directiva 2010/63/UE) și nu își îndeplinește obiectivul de protejare a 
sănătății umane. Petiționarii solicită, de asemenea, colectarea centralizată a datelor existente 
privind toxicitatea substanțelor chimice, utilizarea exclusivă a metodelor alternative și 
sporirea finanțării publice pentru dezvoltarea și validarea testărilor in vitro.

Observațiile Comisiei

Într-un recent sondaj Eurobarometru reprezentativ referitor la atitudinea cetățenilor UE față de 
mediu, cetățenii au declarat că una dintre principalele lor preocupări o reprezintă impactul pe 
care îl au substanțele chimice din produsele de zi cu zi asupra sănătății lor.

Regulamentul REACH a fost dezvoltat deoarece un număr mare de substanțe a fost fabricat și 
introdus pe piață în Europa timp de mai mulți ani, uneori în cantități foarte mari, fără să existe 
informații suficiente cu privire la riscurile pe care le prezintă acestea. A fost nevoie să se 
elimine aceste lacune informaționale pentru a asigura că este posibilă identificarea pericolelor 
și evaluarea riscurilor pe care le prezintă aceste substanțe, dar și pentru a introduce măsurile 
necesare de gestionare a riscurilor în vederea protejării sănătății umane și a mediului.

Pe de altă parte, petiționarii fac referire la o consultare online (nereprezentativă) organizată de 
Comisia Europeană, din care reiese că cetățenii europeni nu sprijină testarea pe animale.

Orice act legislativ trebuie să ajungă la un echilibru între aceste nevoi și interese divergente 
ale societății și REACH, dar totodată trebuie să asigure protecția sănătății umane și a mediului 
și să ia pe deplin în considerare aspectele legate de bunăstarea animalelor. În legislația UE 
privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice (Directiva nr. 2010/63/UE) se 
solicită ca utilizarea animalelor de laborator să fie limitată la minimul necesar și să fie 
restrânsă la cazurile pentru care nu există alternative științifice satisfăcătoare. Acest principiu 
este un element central al Regulamentului REACH, care conține dispoziții ample menite să 
reducă la minimum testarea pe animale. Ca regulă generală, în REACH se prevede să se 
recurgă la testarea pe animale doar în ultimă instanță, în cazul în care nu există o metodă 
științifică fiabilă de determinare a impactului unei substanțe chimice asupra sănătății umane și
a mediului fără să se apeleze la teste in vivo. Informațiile legate de toxicitatea substanțelor 
chimice trebuie obținute, pe cât posibil, prin alte metode decât testarea pe animale vertebrate, 
de exemplu:

- utilizarea datelor existente: REACH nu prevede neapărat o retestare a substanțelor 
chimice care sunt deja pe piață; scopul urmărit prin regulament este de a colecta toate 
informațiile existente despre substanțele chimice și chiar dacă testele nu au fost 
efectuate în conformitate cu standardele actuale, rezultatele acestora pot fi utilizate cât 
timp se consideră că ele furnizează informații adecvate;

- punerea în comun a datelor: REACH îi obligă pe cei care solicită înregistrarea 
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aceleiași substanțe să pună în comun datele existente sau cele nou obținute cu scopul 
de a se evita repetarea testărilor pentru aceeași substanță;

- utilizarea unor metode care nu presupun testarea: în REACH se prevede utilizarea 
metodelor care nu presupun testarea, bazate pe utilizarea unor informații disponibile 
pentru substanțe înrudite pentru a trage concluzii cu privire la substanța evaluată (ex. 
analiza structurii chimice pentru a determina anumite proprietăți toxicologice -
modelele calitative sau cantitative ale relației structură-activitate, gruparea 
substanțelor care au probabil proprietăți similare și utilizarea informațiilor despre 
unele substanțe pentru a emite ipoteze cu privire la toxicitatea altor substanțe din 
același grup);

- utilizarea metodelor in vitro: dacă nu se pot obține suficiente informații prin 
mijloacele descrise mai sus, orice nouă testare trebuie să se facă prin metode in vitro, 
dacă sunt disponibile metode corespunzătoare.

Doar dacă, după epuizarea tuturor acestor posibilități, se consideră în continuare că nu se pot 
trage concluzii cu privire la toxicitatea substanței, ar trebui să se ia în considerare posibilitatea 
testării suplimentare pe animale. În cazul testelor de nivel superior (toxicitatea la doze 
repetate, toxicitatea pentru reproducere), solicitanții unei înregistrări trebuie să trimită o 
propunere de testare Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA), iar aceasta verifică, 
înaintea aprobării propunerii, dacă nu există date utile provenite din alte surse și dacă testarea 
propusă este adecvată pentru completarea datelor.

Comisia monitorizează îndeaproape modul în care funcționează aceste dispoziții. Rapoarte 
referitoare la utilizarea unor alternative la testarea pe animale în temeiul Regulamentului 
REACH sunt publicate de ECHA la intervale de trei ani, începând din 2011 pe baza datelor de 
la primul termen REACH de depunere a datelor în 2010. Următorul raport va fi publicat în 
iunie 2014.

Raportul din 2011 confirmă faptul că măsurile de mai sus sunt eficiente în a limita necesitatea 
testării pe animale. De departe cea mai importată sursă a informațiilor furnizate o reprezintă 
datele existente din studii efectuate înainte de REACH. Punerea în comun a datelor este 
folosită în 90% dintre dosarele primite până la primul termen de depunere din 2010. De 
asemenea, solicitanții de înregistrări care au trimis date la primul termen REACH au recurs 
din plin la aceste posibilități de completare a datelor, în special pentru a evita studiile de nivel 
superior (de exemplu testări pe animale desfășurate pe termen lung). În raport se arată, în 
plus, că, în comparație cu estimările anterioare, relativ puține studii noi au fost efectuate 
pentru REACH (1850 de studii in vivo), iar alternativele in vitro sunt utilizate tot mai mult 
pentru punctele finale atunci când sunt disponibile astfel de metode (de exemplu iritații la 
nivelul pielii/ochilor). De asemenea, numărul propunerilor de testare prezentate (cca 700) 
pentru studii pe animale de nivel superior a fost mai mic decât cel preconizat. Datele 
preliminare pentru raportul din 2014 indică faptul că aceste tendințe vor fi confirmate de cel 
de al doilea raport.

Aceste prime analize arată faptul că estimările Comisiei privind potențialul unor abordări 
alternative de a reduce numărul testărilor pe animale necesare în cadrul REACH au fost 
realiste și că numărul total de animale utilizate pentru teste toxicologice în temeiul REACH 
va fi probabil mult sub nivelul preconizat în timpul elaborării REACH. Aceste rezultate sunt 
dovadă a faptului că cifrele vehiculate uneori în presă (ex. cele 50 de milioane de animale 
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menționate în petiție) aveau la bază calcule incorecte.

Pe lângă monitorizarea recurgerii la alternative în scopuri legate de REACH, Comisia 
colectează date statistice privind numărul de animale utilizate în scop experimental și în alte 
scopuri științifice în statele membre ale Uniunii Europene și prezintă Consiliului și 
Parlamentului European, din trei în trei ani, un raport referitor la utilizarea animalelor în scop 
științific. O comparație a datelor obținute pentru anii 2005, 2008 și 2011 arată că numărul de 
animale utilizate în teste toxicologice în categoriile relevante pentru REACH (adică 
produsele/substanțele utilizate sau destinate utilizării mai ales în industrie și în gospodării) 
constituie doar o mică parte (mai puțin de 1 %) din utilizarea totală (principalele utilizări fiind 
în cercetare și studii biologice fundamentale și dezvoltarea de medicamente). Numărul de 
animale utilizate în aceste scopuri nu a crescut, ci mai degrabă a scăzut, între anii 2005 și 
2011, în ciuda introducerii REACH.

Petiționarii susțin că chiar și în prezent sunt disponibile suficiente alternative pentru 
eliminarea testelor chimice pe animale și că rezultatele testelor efectuate pe animale nu sunt 
relevante pentru evaluările în materie de siguranță pentru sănătatea umană.

Testele toxicologice necesare în cadrul REACH și al altor cadre de reglementare trebuie să fie 
realizate în conformitate cu metodele de testare convenite și acceptate la nivel internațional.
Astfel se asigură faptul că datele despre substanțele chimice pot fi interpretate și comparate în 
mod consecvent. Până în momentul de față, evaluările securității chimice s-au bazat în esență 
pe studii efectuate pe animale, în acest sens existând o vastă experiență și date de control 
istorice. În domeniul toxicologic este larg recunoscut faptul că testele pe animale au anumite 
limitări și că rezultatele nu pot fi întotdeauna extrapolate ușor la oameni; cu toate acestea, 
rezultatele obținute în urma experimentelor efectuate pe animale sunt în general considerate 
un bun indiciu pentru pericolele prezentate de substanțele chimice. Însă, în mod contrar 
opiniei exprimate în petiție, în comunitatea științifică nu este general acceptat faptul că în 
momentul de față alternativele pot înlocui în totalitate testele toxicologice. Pentru unele 
puncte finale există deja metode de testare in vitro validate și acceptate și se anticipează că și 
mai multe metode (de exemplu legate de sensibilizarea pielii) vor deveni disponibile. Dar 
multe metode sunt încă în stadiu de cercetare și, în special în ceea ce privește punctele finale 
mai complexe, un raport recent al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene a 
evidențiat faptul că, în mai multe domenii toxicologice importante, nu vor fi disponibile 
metode în viitorul apropiat pentru a determina toxicitatea exclusiv pe baza testării in vitro. În 
consecință, o perioadă va mai fi nevoie de teste pe animale într-o măsură limitată pentru a 
asigura protecția sănătății umane și a mediului de substanțele chimice dăunătoare. Această 
constatare se reflectă în Directiva 2010/63/UE în care se admite (la considerentul 10) că va fi 
în continuare necesară utilizarea animalelor vii pentru protecția sănătății umane și animale, 
precum și a mediului înconjurător.

Abordările toxicogenomice, cărora li se acordă o atenție deosebită în petiție, reprezintă o 
metodologie promițătoare, cu potențialul de a reduce și mai mult testele pe animale și de a 
duce la economii de timp și de bani și acestea pot juca un rol important ca element constitutiv 
al evaluărilor securității chimice. Însă dezvoltarea lor nu a ajuns încă la un stadiu în care să 
poată fi folosite sistematic în testele de siguranță în cadru normativ.

În petiție se solicită sporirea finanțării publice pentru dezvoltarea și validarea testelor care nu 
implică animale. Ca urmare a angajamentului său de a reduce, perfecționa și înlocui testele pe 
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animale Comisia este deja implicată îndeaproape în dezvoltarea, validarea și promovarea 
utilizării unor alternative în cadrul legislației sale. Centrul European pentru validarea 
metodelor alternative (ECVAM) este actorul principal în validarea metodelor în UE. În plus, 
Comisia a investit aproximativ 200 de milioane de euro în cercetarea în domeniul toxicologiei 
fără animale în Programul-cadru 7 și va continua aceste eforturi în următorul program de 
cercetare, Orizont 2020.

Concluzii

REACH este esențial pentru protecția eficace a cetățenilor europeni și a mediului de impactul 
unor substanțe chimice potențial periculoase. Acesta respectă în totalitate atitudinile generale 
care stau la baza Directivei 2010/63/UE și a ambiției lăudabile a acesteia de a limita testele pe 
animale la minimul absolut necesar. Primele constatări au relevat faptul că diferitele măsuri 
puse în aplicare în REACH pentru a asigura realizarea de progrese în direcția acestui obiectiv 
au efect și că numărul testelor pe animale care sunt necesare în temeiul REACH se situează 
mult sub nivelul preconizat anterior.

Cu toate că numărul metodelor in vitro disponibile capabile să înlocuiască testele consacrate 
efectuate pe animale este în continuă creștere, evaluările temeinice ale securității chimice nu 
sunt posibile doar pe baza unor date care nu implică animale, astfel că și în viitorul apropiat 
vor fi necesare teste toxicologice limitate și punctuale care să fie efectuate pe animale.


