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Относно: Петиция 1117/2007, внесена от Stephanie Johanna Goldbach, с германско 
гражданство, относно REACH и опитите с животни

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията твърди, че Директива 86/609/EИО, чиято цел, според нея,  е 
да намали наполовина броя на провежданите опити с животни до 2000 г., не е 
приложена от нито една държава-членка. Тя възразява и срещу новото законодателство 
съгласно REACH и срещу значителното нарастване вследствие неговото прилагане на 
опитите с животни, считани от нея за недопустими, по-специално тест „LD-50”. Според 
вносителката на петицията е установено, че за целите на REACH ще бъдат убити между 
20 и 45 милиона опитни животни по време на изпитванията, без това да осигури на 
потребителите по-голяма безопасност. Учените се съмняват в надеждността на опитите 
с животни, тъй като различията между хората и животните са твърде големи, както и 
поради ролята на редица други фактори (начин на живот и др.).

Въпреки че повечето граждани на ЕС се противопоставят на опитите с животни, те са 
принудени в ролята си на данъкоплатци и потребители да финансират дейности, които 
не одобряват. Освен това по този начин не се предотвратява навлизането на вредни и 
токсични продукти на пазара, тъй като резултатите от опитите, свързани с големи 
страдания за животните, могат да бъдат манипулирани и не водят до по-голяма 
безопасност. Редица вещества са били считани дълго време за отровни и организациите 
за защита на животните заявяват, че е по-добре тези вещества да бъдат забранени или 
силно ограничени, вместо да се провеждат широкомащабни изпитвания на обикновени 
химически вещества. Поради това вносителката на петицията се обявява за налагане на 
най-малко тригодишен мораториум върху опитите с животни с цел да се открият и 
въведат официално нови методи за изпитване (без използването на животни); за 
задължителен обмен на химични данни на международно равнище; за използването на 
изпитвания, предоставящи по-добра информация, без да са необходими опити с 
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животни; както и за незабавното ограничаване или изтегляне от търговската мрежа на 
всички химически вещества, за които е известно, че представляват потенциална 
опасност за здравето на хората и животните и за околната среда. Вносителката на 
петицията предлага използването на биологични бази данни като алтернатива на 
опитите с животни.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 март 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4.

3. Отговор на Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Според вносителя на петицията, Директива 86/609/ЕИО, чиято цел, според нея, е да 
намали наполовина броя на провежданите опити с животни до 2000 г., не е приложена 
от нито една държава-членка. Тя възразява и срещу новото законодателство по REACH
за химическите вещества и срещу значителното нарастване вследствие на неговото 
прилагане на опитите с животни, считани от нея за недопустими, по-специално тест 
„LD-50”. Според вносителката на петицията е установено, че за целите на REACH ще 
бъдат убити между 20 и 45 милиона опитни животни по време на изпитванията, без 
това да осигури на потребителите по-голяма безопасност. Учените се съмняват в 
надеждността на опитите с животни, тъй като различията между хората и животните са 
твърде големи, както и поради ролята на редица други фактори (начин на живот и др.).

Въпреки че повечето граждани на ЕС се противопоставят на опитите с животни, те са 
принудени в ролята си на данъкоплатци и потребители да финансират дейности, които 
не одобряват. Освен това по този начин не се предотвратява навлизането на вредни и 
токсични продукти на пазара, тъй като резултатите от опитите, свързани с големи 
страдания за животните, могат да бъдат манипулирани и не водят до по-голяма 
безопасност. Редица вещества са били считани дълго време за отровни и организациите 
за защита на животните заявяват, че е по-добре тези вещества да бъдат забранени или 
силно ограничени, вместо да се провеждат широкомащабни изпитвания на обикновени 
химически вещества. Поради това вносителката на петицията се обявява за налагане на 
най-малко тригодишен  мораториум върху опитите с животни с цел да се открият и 
въведат официално нови методи за изпитване (без използването на животни); за 
задължителен обмен на химични данни на международно равнище; за използването на 
изпитвания, предоставящи по-добра информация, без да са необходими опити с 
животни; както и за незабавното ограничаване или изтегляне от търговската мрежа на 
всички химически вещества, за които е известно, че представляват потенциална 
опасност за здравето на хората и животните и за околната среда. Вносителката на 
петицията предлага използването на биологични бази данни като алтернатива на 
опитите с животни.

Цели на Директива 86/609/ЕИО относно сближаването на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на държавите-членки по отношение на защитата на 
животните, използвани за експериментални и други научни цели

Директива 86/609/ЕИО трябваше да бъде транспонирана в националното 
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законодателство през 1989. Националните власти, които са компетентни по въпросите, 
свързани с директивата, отговарят за прилагането на това законодателство и за 
упражняването на контрол върху правилното прилагане на разпоредбите му. 
Директивата е транспонирана правилно в националното законодателство на държавите-
членки. През 1997 г. сред държавите-членки беше проведен хоризонтален преглед, за 
да се гарантира правилното прилагане. Тъй като към ЕС се присъединиха нови 
държави, директивата беше приложена по време на преговорите за членство (приемане 
на достиженията на правото на Европейските общности). Комисията няма причина да 
вярва, че директивата не е приложена във всички 27 държави-членки.

Препоръката за намаляване наполовина на броя на животните, използвани за 
експерименти до 2000 г. беше включена в 5-я план за действие във връзка с околната 
среда, Решение 2179/98/ЕО относно преразглеждането на програмата на Европейската 
общност за политика и действие във връзка с околната среда и устойчивото развитие 
„Към устойчиво развитие” през 1998 г., а не в Директива 86/609/ЕИО. Според него 
„Общността, в съгласие с програмата, ще се стреми да направи положителни стъпки за 
намаляването с 50% на броя на гръбначните животни, използвани за експериментални 
цели до 2000 година”, като признава, че целта от 50% не е постигната. Общността е 
предприела положителни стъпки и е положила значителни усилия. Работата по 
намаляването на броя на животните, необходими за научни процедури продължава и 
остава част от приоритетната програма на Комисията.

Комисията е започнала преразглеждане на Директива 86/609/ЕИО относно защитата на 
животните, използвани за експериментални и други научни цели, за да се засили
защитата на животните, използвани за експерименти1.

Химични изпитвания

Обща информация

Във връзка с надеждността на методите на изпитване, които използват животни, е 
важно да се спомене становището на Научния комитет по токсичност, екотоксичност и 
околна среда (CSTEE) от 8 януари 2004 г. (Становище относно доклада на BUAV-
ECEAE „Пътят напред – действия за прекратяване на изпитванията за токсичност върху 
животни”). Според CSTEE, научната литература изобилства от примери, показващи, че 
животинските модели са добро средство за предвиждане на разстройства, причинени от 
химикали при хората. CSTEE признава, че може да съществуват разлики в реакциите 
при животните и при хората, но по-често те имат количествен, а не качествен характер. 
CSTEE заявява и че някои химикали предизвикват токсичен ефект при животните, 
които не се забелязват при хората и че някои разстройства, причинени при хората от 
химични вещества не се наблюдават при животните; но като цяло те са изключения, а 
не правило. Що се отнася до откриването на остра орална токсичност, методите B.1.А и
B.1.Б замениха използването на тестовете LD50 (B.1) в ЕС от 2000 година насам. Също 
така, през 2001 г. в ЕС оригиналният тест LD50 (или B.1) беше заличен от Приложение 
V на Директива 67/548/ЕИО относно класифицирането, опаковането и етикетирането 

                                               
1 http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm
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на опасни вещества, която съдържа методите за изпитване, които трябва да се 
използват в ЕС. Следователно, използването на тестовете LD50 (B.1) вече не е 
разрешено в ЕС.

Целта на Регламент 1907/2006 (REACH), съгласно член 1, параграф 1, е „да гарантира 
високо ниво на защита на здравето на човека и околната среда, включително 
насърчаването на алтернативни методи за оценка на опасности от вещества […]” 
Цялата система за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали 
(REACH) е създадена за постигането на тази цел.1

REACH търси баланса между съображенията за благосъстояние на животните и 
потенциалните сериозни заплахи за човешкото здраве и околната среда от 
недостатъчно изпитвани химически вещества. Тя не просто предлага изпитване или 
повторни изследвания на химикалите, но и събирането на цялата налична информация. 
Изпитването трябва да се налага единствено, когато е необходима допълнителна 
информация за опасните свойства на веществата, за да се направи оценка на рисковете. 
REACH има за цел постигането на устойчиво развитие в областта на химическата 
политика. Поради това, тя цели да защитава не само човешкото здраве, но и околната 
среда, включително и дивите животните.

Създаването на REACH беше продиктувано от общата липса на информация относно 
опасните свойства на химикалите на пазара. Повече от 99 % от общия тонаж на тези 
химикали, така наречените съществуващи вещества, не подлежат на стандартните 
информационни изисквания за нови вещества. Новите вещества са химикали, въведени 
на пазара за пръв път през 1981 г. или по-късно, а съществуващите вещества са били 
въведени на пазара преди тази дата. Изискванията за изпитване на нови вещества ни 
дават подходяща картина за опасните свойства и по този начин рисковете от тях могат 
да бъдат оценени надеждно, като се отчете излагането на човека и околната среда на 
въздействието на такива вещества. Но при съществуващите вещества, знанията относно 
опасните свойства са доста ограничени като цяло. Поради тази причина е почти 
невъзможно да се знае дали такива вещества могат да представляват риск за хората и за 
околната среда, както и за животните. Следователно е необходимо значително 
подобряване на познанията относно опасните свойства на такива химикали.

Намаляване на изпитванията с животни

За да се запълни тази празнина в познанията, REACH предлага да се предоставя достъп 
до всяка съществуваща информация относно опасните свойства (или рискове) на 
веществата. С цел намаляването на изпитването с животни са разработени следните 
елементи: 

Съществуващата информация относно токсичността и екотоксичността на веществата, 
включително епидемологични проучвания, резултатите от компютърни изчисления и 
международни източници ще бъдат взети предвид преди да се вземе решение относно 
необходимостта от допълнителни изпитвания;

                                               
1 За повече информация, вж.: http://europa.eu.int/comm/environment/ chemicals/reach.htm
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Общите изисквания за изпитване включват, когато това е подходящо, изпитване при 
излагане с цел ограничаване на изпитването;
Веществата, които са подобни могат да се включват в групи, когато е подходящо, за да 
се намали изпитването;
За вещества, които се произвеждат/внасят в количества между 1-10 тона на година и на 
производител/вносител, изпитването може да бъде ограничено до in vitro методи; 
За изпитване на химикали с по-голям производствен обем, ще бъдат разработени 
специални програми за изпитване, контролирани от властите;
Разработването на нови алтернативни методи за изпитване, които използват по-малко 
или никакви животни ще бъде насърчавано съгласно Рамковата програма за научни 
изследвания и технологични разработки на Общността. Изследователите, които 
кандидатстват с подходящи проекти за такива методи ще получат финансиране по 
програмата.
 За съжаление, днес рисковете от химикалите не могат да бъдат определени в 
достатъчна степен чрез наличните in vitro методи за изпитване (които не използват 
животни). Това е отбелязано в доклада, публикуван от Европейския център за 
валидиране на алтернативни методи (ECVAM)1. Поради това, използването само на in
vitro методи подценява рисковете от химикалите, което може да бъде вредно за 
човешкото здраве и околната среда.

И накрая, Регламентът относно методите за изпитване2 изисква при тяхното 
разработване да се вземат предвид изцяло принципите на заместване, редуциране и 
усъвършенстване на използването на животни в процедурите по изпитване, в частност, 
когато бъдат въведени подходящи методи за заместване, редуциране и 
усъвършенстване на изпитването с животни.
Важно е да се отбележи, че за изпитването на химикали, най-често използваните 
животински видове са мишки, плъхове, риби и дафнии. Морските свинчета и зайците се 
използват в по-малка степен. Други животни, като например кучета, се използват 
единствено в изключително редки случаи.

Обмен на данни съгласно REACH

От 1 юни 2008 г. всички производители или вносители на химични вещества в ЕС в 
количества от 1 тон или повече на година са задължени да ги регистрират съгласно 
REACH. Изискването за регистрация се отнася и за производители и вносители на 
изделия, които съдържат вещества в количество общо 1 тон или повече на година и при 
които се очаква веществото да се отдели при нормални или предвидими условия на 
употреба. Регистрацията изисква предаването на съответната налична информация 
относно характерните свойства на веществата, най-малко изискването определено в 
съответните приложения на REACH, а когато такава липсва, събирането на 
                                               
1 A. P. Worth, M. Balls (ed.), Алтернативни (без използването на животни) методи за изпитване на 

химикали: Настоящо състояние и бъдещи перспективи – Доклад подготвен от ECVAM и работната 
група по химикалите към ECVAM. ATLA 30, Притурка1, юли 2002 г.

2 Регламент (ЕО) № 440/2008 от 30 май 2008 г. относно определянето на методи за изпитване в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета, относно 
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)
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информация, включително чрез изпитвания. За вещества, произвеждани или внасяни в 
количества, които надвишават 10 тона трябва да бъде предаден и Доклад за 
безопасност на химичното вещество. REACH въвежда конкретни механизми и 
процедури, за да позволи на компаниите да осъществят обмен на съществуващата 
информация преди регистрация, за да се увеличи ефективността на системата за 
регистрация, да се намалят разходите и да се намалят изпитванията, провеждани върху 
гръбначни животни. Тази система се нарича „SIEF” – Форум за обмен на информация 
за веществата.

Друга разпоредба на REACH, насочена към намаляването на изпитванията, по-
специално, върху гръбначни животни, е възможността за предоставяне на информация 
от трети страни в определени времеви срокове (REACH
член 40, параграф 2). Европейската агенция по химикали (ECHA) публикува на своята 
интернет страница наименованието на веществото, критичната точка на опасност, за 
която е предложено провеждането на изпитване върху гръбначни животни, и датата, до 
която се изисква предоставяне на информация от трети страни. Агенцията приканва
трети страни, като използват формат, предоставен им от Агенцията, да предоставят 
научно валидна информация и изследвания за съответното вещество и критичната 
точка на опасност, обект на предложението за провеждане на изпитване в срок до 45 
дни от датата на публикуване. Цялата получена научно аргументирана информация и 
изследванията, се вземат предвид от Агенцията при изготвяне на решение в 
съответствие с параграф 3.

Вещества, пораждащи сериозно безпокойство

Друго изискване съгласно REACH е подмяната на опасни вещества с по-малко опасни. 
Веществата, определени като вещества, пораждащи сериозно безпокойство („SVHC”) 
ще изискват получаването на разрешение, след като бъдат включени в Приложение 
XIV от REACH. Кандидатите ще трябва да демонстрират, че рисковете, свързани с тези 
вещества се контролират адекватно или че социално-икономическите ползи от 
използването им надхвърлят рисковете и няма други подходящи алтернативни 
вещества или технологии. Ако съществуват по-безопасни подходящи алтернативни 
вещества или технологии, те трябва да подготвят планове за заместване. Те трябва да 
предоставят информация относно всички научноизследователски и развойни дейности, 
които имат отношение, ако е подходящо. Комисията може да оттегли или промени 
всяко разрешение при преразглеждане, ако са налични подходящи заместители.
Канцерогенните, (C), мутагенните (M), токсичните за репродукцията (R) вещества; 
веществата, които са устойчиви, биоакумулиращи и токсични; много устойчиви и 
много биоакумулиращи вещества, както и вещества, които притежават свойства, 
разрушаващи ендокринната система, които пораждат еквивалентно ниво на 
безпокойство като предишните категории, се определят като „SVHC”. След като са 
идентифицирани, те се включват в Приложение XIV от REACH и са предмет на 
разрешение. Държавите-членки и Комисията, заедно с Европейската агенция по 
химикали (ECHA) имат значителна роля в процеса на даване на разрешение, като 
определят канцерогенните вещества, пораждащи сериозно безпокойство, които да 
бъдат включени в приложение XIV от REACH. 
Регламентът REACH предвижда и механизъм за ограничаване или дори забрана за 
използването на вещества, които представляват неприемлив риск за хората и околната 
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среда и за които е определено, че рисковете трябва да бъдат разгледани на ниво ЕС. 
Тези разпоредби могат да се използват, за да се забрани употребата на определени 
канцерогенни вещества, в случай че това бъде сметнато за необходимо в контекста на 
информацията, която бъде предоставена в процеса на регистрация или при друг процес.

Алтернативни методи на изпитване

Европейската комисия призовава за по-интензивно развиване на алтернативните 
методи за изпитване. Поради това, в Петата рамкова програма за научни изследвания и 
технологично развитие (1998-2002), Комисията финансира повече от 43 
научноизследователски проекта за in vitro методите на стойност около 65 милиона евро. 
В настоящата Шеста рамкова програма, повече от всякога научните изследователи се 
призовават да подават подходящи проекти. Това би довело до международно утвърдени 
алтернативни методи за изпитване, като предоставят резултати, приемливи за 
регулаторните органи по целия свят.
Съвместният изследователски център към Европейската комисия има водеща роля в 
инициативата на ОИСР за валидиране на компютърните методи. Тъй като повечето от 
тези така наречени QSAR1 методи се използват за определяне на рисковете от 
химикалите, броят на експериментите с животни ще се намали допълнително.

Заключение

Комисията приема предложения, които биха могли да намалят изпитванията върху 
животни, при условие че нивото на защита на здравето на хората и околната среда не се 
намалява. В този смисъл, Комисията не може да приеме предложението на 
вносителката за мораториум върху изпитванията с животни в ЕС. Както става ясно от 
горепосоченото, Комисията подкрепя всички приложими алтернативни начини. Що се 
отнася до второто предложение на вносителката, действително, безпрецедентната 
задължителна система за обмен на данни, която в момента се изгражда съгласно 
„REACH” би могла да накара повече компании да решат да наложат дори мораториум 
върху изпитванията с животни, докато целта на системата е да намали изпитването 
върху животни. Регламентът за методите за изпитване изисква принципите на 
заместване, редуциране и усъвършенстване на използването на животни в процедурите 
по изпитване да се вземат предвид изцяло при създаването на тези методи на 
изпитване, в частност, когато бъдат въведени подходящи методи за заместване, 
редуциране и усъвършенстване на изпитването с животни. Що се отнася до изтеглянето 
на всички химикали, за които е известно, че представляват потенциална опасност за 
здравето на хората и животните и за околната среда, REACH предвижда механизми за 
ограничаване на употребата и пускането им на пазара в разрешителната и 
ограничителната процедура. REACH влезе в сила на 1 юни 2008 г. и през следващите 
десет години ще се създаде база данни с около 30 000 химични вещества и техните 
свойства.
                                               
1 Количествени модели на зависимостта структура-активност (QSAR) представяла процесът, чрез който 
химичната структура се свързва количествено с добре-определен процес, като например биологична 
активност или химична реакция.
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