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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää, että yksikään jäsenvaltio ei ole saattanut osaksi kansallista 
lainsäädäntöään direktiiviä 86/609/ETY, jolla oli tarkoitus puolittaa eläinkokeiden määrä 
vuoteen 2000 mennessä. Hän myös vastustaa uutta REACH-kemikaalilainsäädäntöä ja siitä 
aiheutuvaa eläinkokeiden määrän merkittävää lisääntymistä. Hän toteaa, että eläinkokeet ja 
varsinkin LD50-koe ovat mahdottomia hyväksyä. Vetoomuksen esittäjän mukaan REACH-
järjestelmän puitteissa kokeissa tapetaan noin 20–45 miljoonaa koe-eläintä ilman, että 
kuluttajansuoja paranee. Tutkijat kyseenalaistavat eläinkokeiden luotettavuuden, koska 
ihmisten ja eläinten väliset erot ovat liian suuria, ja tuloksiin vaikuttavat myös monet muut 
asiat (muun muassa elämäntavat).

Vaikka suurin osa EU:n kansalaisista vastustaa eläinkokeita, he joutuvat veronmaksajina ja 
kuluttajina tahtomattaan rahoittamaan kyseistä toimintaa. Lisäksi kokeilla ei voida estää 
haitallisten ja myrkyllisten tuotteiden pääsyä markkinoille, koska eläimille suurta kärsimystä 
aiheuttavien kokeiden tuloksia voidaan manipuloida, eivätkä ne lisää turvallisuutta. Useiden 
aineiden on jo kauan tiedetty olevan myrkyllisiä, ja eläinsuojelujärjestöt toteavat, että niiden 
käyttö olisi parempi kieltää tai sitä olisi rajoitettava yleisten kemikaalien laajan testaamisen 
sijaan. Vetoomuksen esittäjä pyytää siksi eläinkokeiden lykkäämistä vähintään kolmella 
vuodella uusien menetelmien (joissa ei käytetä eläimiä) etsimiseksi ja arvioimiseksi. Tutkijat 
olisi myös velvoitettava vaihtamaan kemiallisia aineita koskevia tietoja kansainvälisellä 
tasolla sekä tekemään kokeita, joilla saadaan parempia tietoja eläimiä käyttämättä. Kaikkien 
ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle mahdollisesti vaarallisten kemikaalien 
käyttöä olisi rajoitettava tai se olisi lopetettava. Vetoomuksen esittäjä ehdottaa perustettavan 
biotietopankkeja vaihtoehtona eläinkokeille.
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2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 18. maaliskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä väittää, että yksikään jäsenvaltio ei ole saattanut osaksi kansallista 
lainsäädäntöään direktiiviä 86/609/ETY, jolla oli tarkoitus puolittaa eläinkokeiden määrä 
vuoteen 2000 mennessä. Hän myös vastustaa uutta REACH-kemikaalilainsäädäntöä ja siitä 
aiheutuvaa eläinkokeiden määrän merkittävää lisääntymistä. Hän toteaa, että eläinkokeet ja 
varsinkin LD50-koe ovat mahdottomia hyväksyä. Vetoomuksen esittäjän mukaan REACH-
järjestelmän puitteissa kokeissa tapetaan noin 20–45 miljoonaa koe-eläintä ilman, että 
kuluttajansuoja paranee. Tutkijat kyseenalaistavat eläinkokeiden luotettavuuden, koska 
ihmisten ja eläinten väliset erot ovat liian suuria, ja tuloksiin vaikuttavat myös monet muut 
asiat (muun muassa elämäntavat).

Vaikka suurin osa EU:n kansalaisista vastustaa eläinkokeita, he joutuvat veronmaksajina ja 
kuluttajina tahtomattaan rahoittamaan kyseistä toimintaa. Lisäksi kokeilla ei voida estää 
haitallisten ja myrkyllisten tuotteiden pääsyä markkinoille, koska eläimille suurta kärsimystä 
aiheuttavien kokeiden tuloksia voidaan manipuloida, eivätkä ne lisää turvallisuutta. Useiden 
aineiden on jo kauan tiedetty olevan myrkyllisiä, ja eläinsuojelujärjestöt toteavat, että niiden 
käyttö olisi parempi kieltää tai sitä olisi rajoitettava yleisten kemikaalien laajan testaamisen 
sijaan. Vetoomuksen esittäjä pyytää siksi eläinkokeiden lykkäämistä vähintään kolmella 
vuodella uusien menetelmien (joissa ei käytetä eläimiä) etsimiseksi ja arvioimiseksi. Tutkijat 
olisi myös velvoitettava vaihtamaan kemiallisia aineita koskevia tietoja kansainvälisellä 
tasolla sekä tekemään kokeita, joilla saadaan parempia tietoja eläimiä käyttämättä. Kaikkien 
ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle mahdollisesti vaarallisten kemikaalien 
käyttöä olisi rajoitettava tai se olisi lopetettava. Vetoomuksen esittäjä ehdottaa perustettavan 
biotietopankkeja vaihtoehtona eläinkokeille.

Direktiivi 86/609/ETY kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten 
suojelusta

Direktiivi 86/609/ETY oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä vuonna 1989. 
Kansalliset viranomaiset, joiden toimivaltaan direktiivi kuuluu, ovat vastuussa direktiivin
täytäntöönpanosta ja sen säännösten asianmukaisen soveltamisen valvonnasta. Direktiivi on 
saatettu asianmukaisesti osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä. Vuonna 1997
jäsenvaltioissa suoritettiin horisontaalinen tarkastelu sen varmistamiseksi, että direktiivi oli 
pantu täytäntöön moitteettomasti. Uusien valtioiden liittyessä EU:hun direktiivi pantiin 
täytäntöön jäsenyysneuvottelujen kuluessa (yhteisön säännöstön käyttöönotto). Komissiolla ei 
ole syytä katsoa, ettei direktiiviä ole pantu täytäntöön kaikissa 27 jäsenvaltiossa. 

Maininta eläinkokeissa käytettävien eläinten määrän puolittamisesta vuoteen 2000 mennessä 
sisällytettiin viidenteen ympäristötoimintasuunnitelmaan eli vuonna 1998 tehtyyn
päätökseen 2179/98/EY ”Euroopan yhteisön ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevan 
poliittisen toimintaohjelman ”Kohti kestävää kehitystä” tarkistamisesta”, ei siis
direktiiviin 86/609/ETY. Päätöksessä todetaan, että ”yhteisö pyrkii ohjelman mukaisesti 
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toteuttamaan eräitä myönteisiä toimenpiteitä, jotta eläinkokeisiin käytettävien selkärankaisten 
eläinten määrää voidaan vähentää 50 prosentilla vuoteen 2000 mennessä”. Komissio 
kuitenkin myöntää, ettei 50 prosentin tavoitetta ole saavutettu. Yhteisö on toteuttanut
asianomaisia myönteisiä toimenpiteitä ja tehnyt merkittävästi työtä asian hyväksi. Työtä
tieteellisissä toimenpiteissä tarvittavien eläinten määrän vähentämiseksi jatketaan parhaillaan, 
ja sillä on tärkeä asema komission asialistalla. 

Komissio on lisäksi aloittanut koe-eläinten suojelusta annetun direktiivin 86/609/ETY 
tarkistamisen parantaakseen kokeissa edelleen tarvittavien eläinten suojelua.1

Kemikaalien testaaminen

Yleistä

Eläinkokeisiin perustuvien testimenetelmien luotettavuuden osalta on tärkeää viitata 
myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevän tiedekomitean (CSTEE) 
8. tammikuuta 2004 antamaan lausuntoon (Opinion on the BUAV-ECEAE report on ”The 
way forward – action to end animal toxicity testing”). CSTEE:n mukaan tieteellisessä 
kirjallisuudessa on lukuisia esimerkkejä, jotka osoittavat, että eläinmallien avulla voidaan 
ennustaa hyvin kemikaalien ihmisissä aiheuttamia häiriöitä ja sairauksia. CSTEE myöntää, 
että eläinten ja ihmisten reaktioissa voi olla eroja, mutta ne ovat useimmiten luonteeltaan 
pikemminkin määrällisiä kuin laadullisia. CSTEE myös toteaa, että jotkin kemikaalit 
aiheuttavat eläimillä myrkyllisiä vaikutuksia, joita ei todeta ihmisillä, ja että joitain 
kemikaalien ihmisissä aiheuttamia sairauksia ei ole todettu eläinmalleissa. Nämä tapaukset
ovat kuitenkin enemmän poikkeus kuin sääntö. Akuutin oraalisen toksisuuden toteamisen 
osalta on huomattava, että menetelmillä B.1.a. ja B.1.b. korvattiin LD50-kokeen (B.1-kokeen)
käyttö EU:ssa vuodesta 2000 lähtien. Lisäksi vuonna 2001 EU:ssa poistettiin alkuperäinen 
LD50-koe (tai B.1-koe) vaarallisten aineiden luokituksesta, pakkaamisesta ja merkinnöistä 
annetun direktiivin 67/548/ETY liitteestä V, johon sisältyvät EU:ssa käytettävät 
testimenetelmät. LD50-kokeen (B.1-kokeen) käyttö ei näin ollen ole enää sallittua EU:ssa.

Asetuksen 1907/2006 (jäljempänä REACH-asetus) tavoitteena on sen 1 artiklan 1 kohdan 
mukaan ”varmistaa korkeatasoinen ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu, mukaan lukien 
vaihtoehtoisten keinojen edistäminen aineiden vaarojen arvioimiseksi – –”. Koko kemikaalien 
rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskeva järjestelmä on suunniteltu 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi.2

REACH-asetuksella pyritään saattamaan tasapainoon toisaalta eläinten hyvinvointia koskevat 
näkökohdat ja toisaalta mahdollisesti vakavat uhat, joita riittämättömästi testatut kemikaalit 
aiheuttavat ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Siinä ei ehdoteta pelkästään kemikaalien 
testausta tai uudelleentestausta vaan pikemminkin kaiken saatavilla olevan tiedon keräämistä. 
Testaamisen pitäisi olla tarpeen vain, kun tarvitaan lisätietoa aineiden vaarallisista 
ominaisuuksista aineisiin liittyvien riskien arvioimiseksi. REACH-asetuksen tavoitteena on 
kestävä kehitys kemikaalipolitiikan alalla. Sillä pyritään näin ollen suojelemaan paitsi

                                               
1 http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm.
2 Lisätietoja on saatavilla osoitteessa http://europa.eu.int/comm/environment/ chemicals/reach.htm.
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ihmisten terveyttä myös ympäristöä, luonnonvaraiset eläimet mukaan lukien.

Sysäyksen REACH-asetuksen laatimiselle antoi se, ettei markkinoilla olevien kemikaalien 
vaarallisista ominaisuuksista ollut yleisesti saatavilla tietoa. ”Uusille” aineille säädetyt 
vakiotietovaatimukset eivät koske yli 99:ää prosenttia tällaisten kemikaalien, niin sanottujen 
olemassa olevien aineiden, koko tonnimäärästä. Uudet aineet ovat kemikaaleja, jotka on 
saatettu markkinoille ensimmäisen kerran vuonna 1981 tai myöhemmin, olemassa olevat 
aineet on saatettu markkinoille jo ennen tätä ajankohtaa. Uusia aineita koskevat 
testausvaatimukset antavat asianmukaisen kuvan niiden vaarallisista ominaisuuksista, jolloin 
niihin liittyviä riskejä voidaan arvioida luotettavasti ottamalla huomioon ihmisten ja 
ympäristön altistuminen tällaisille aineille. Olemassa olevien aineiden vaarallisista 
ominaisuuksista tiedetään kuitenkin yleisesti hyvin vähän. Siten on lähes mahdotonta tietää, 
voivatko tällaiset aineet olla vakavia riskejä ihmisille ja ympäristölle, myös eläimille. 
Tällaisten kemikaalien vaarallisista ominaisuuksista on siksi saatava huomattavasti parempaa 
tietoa. 

Eläinkokeiden määrän minimoiminen

Tämän tietovajeen korjaamiseksi REACH-asetuksessa ehdotetaan, että kaikki tiedot aineiden 
vaarallisista ominaisuuksista (tai vaaroista) asetetaan saataville. Eläinkokeiden määrän 
minimoimiseksi on kehitetty seuraavia tapoja:

Olemassa olevat tiedot aineiden myrkyllisyydestä ja ekomyrkyllisyydestä, mukaan lukien 
epidemiologiset tutkimukset, tietokonelaskelmien tulokset ja kansainväliset tietolähteet, 
otetaan huomioon ennen kuin päätetään, onko lisätestaus tarpeen.
Yleisiin testausvaatimuksiin sisältyy tarvittaessa altistumiseen perustuva testaus, jolla pyritään 
rajoittamaan testausta.
Samankaltaiset aineet voidaan tarvittaessa ryhmitellä testauksen minimoimiseksi.
Aineita, joita valmistetaan tai tuodaan maahan 1–10 tonnia vuodessa ja valmistajaa tai 
maahantuojaa kohti, pitäisi testata yleensä vain in vitro -menetelmillä.
Suurempina määrinä valmistettavien kemikaalien testaamiseksi kehitetään räätälöityjä 
testausohjelmia viranomaisten valvonnassa.
Uusien vaihtoehtoisten testimenetelmien, joissa käytetään vähemmän tai ei lainkaan eläimiä, 
kehittämistä edistetään yhteisön tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelmassa. 
Ohjelmasta rahoitetaan tutkijoita, jotka esittävät tällaisten menetelmien kehittämiseen 
soveltuvia hankkeita.
Kemikaalien vaaroja ei valitettavasti voida nykyisin määrittää riittävästi käytettävissä olevilla 
in vitro -testimenetelmillä (joissa ei käytetä koe-eläimiä). Näin todetaan Euroopan 
vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien keskuksen (ECVAM) julkaisemassa raportissa.1

Käyttämällä pelkästään in vitro -menetelmiä aliarvioitaisiin siten ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle mahdollisesti haitallisten kemikaalien vaaroja.

                                               
1 Worth, A. P. ja Balls, M. (toim.), Alternative (Non-animal) Methods for chemicals testing: Current status 

and Future Prospects – ECVAM:n ja sen kemikaaleja käsittelevän työryhmän laatima raportti. ATLA 30, 
Supplement 1, heinäkuu 2002.
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Lisäksi testimenetelmistä annetussa asetuksessa1 edellytetään, että testimenetelmien 
suunnittelussa olisi otettava täysimääräisesti huomioon eläinkokeiden korvaamista, 
vähentämistä sekä niihin liittyvien menetelmien parantamista koskevat periaatteet, erityisesti 
jos saataville tulee asianmukaisia validoituja menetelmiä, joilla voidaan korvata eläinkokeita, 
vähentää niiden käyttöä tai parantaa menetelmiä.
On tärkeää huomata, että kemikaalien testauksessa käytetään useimmiten hiiriä, rottia, kaloja 
ja vesikirppuja. Marsujen tai kanien käyttö on vähäisempää. Muita eläimiä, kuten koiria, 
käytetään vain erittäin harvoissa tapauksissa.  

REACH-asetuksessa säädetty tietojen yhteiskäyttö

Kesäkuun 1. päivästä 2008 lähtien yritysten, jotka EU:ssa valmistavat tai tuovat maahan 
kemiallisia aineita vähintään tonnin vuodessa, on rekisteröitävä ne REACH-asetuksen nojalla. 
Rekisteröintivelvoite koskee myös yrityksiä, joiden valmistamat tai maahan tuomat esineet 
sisältävät vähintään tonnin vuodessa aineita, jotka on tarkoitettu vapautumaan esineistä. 
Rekisteröinti edellyttää, että aineiden sisäisistä ominaisuuksista toimitetaan saatavissa olevat 
ja asiaankuuluvat tiedot, vähintään REACH-asetuksen asianomaisissa liitteissä asetettujen 
vaatimusten mukaiset tiedot, ja kun tällaisia tietoja ei ole saatavilla, tiedon tuottamista, testaus 
mukaan lukien. Aineista, joita valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään 10 tonnia, on 
toimitettava myös kemikaaliturvallisuusraportti. REACH-asetuksessa otetaan käyttöön 
erityisiä mekanismeja ja menettelyjä, joiden avulla yritykset voivat käyttää olemassa olevaa 
tietoa yhteisesti ennen rekisteröintihakemuksen jättämistä. Tällä pyritään tehostamaan
rekisteröintijärjestelmää sekä vähentämään kustannuksia ja selkärankaisilla eläimillä 
tapahtuvaa testausta. Tästä järjestelmästä käytetään nimeä tietojenvaihtofoorumi.

Erityisesti selkärankaisilla eläimillä tehtävien testien vähentämiseksi REACH-asetuksessa 
säädetään lisäksi, että kolmansilla osapuolilla on mahdollisuus esittää tietoja tietyn määräajan 
kuluessa (40 artiklan 2 kohta). Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) julkaisee verkkosivuillaan 
aineen nimen, vaarojen vaikutuskohteen, jota varten selkärankaisilla tehtävää testiä 
ehdotetaan, ja päivän, johon mennessä mahdolliset kolmansien osapuolten tiedot on 
toimitettava. Kemikaalivirasto kehottaa kolmansia osapuolia esittämään 45 päivän kuluessa 
julkaisupäivästä kemikaaliviraston määrittelemässä muodossa tieteellisesti päteviä tietoja ja 
tutkimuksia, joissa käsitellään testausehdotuksessa käsiteltyä ainetta ja vaarojen 
vaikutuskohdetta. Kemikaaliviraston on otettava huomioon kaikki saamansa tieteellisesti 
pätevät tiedot ja tutkimukset valmistellessaan päätöstään 3 kohdan mukaisesti.

Erityistä huolta aiheuttavat aineet

REACH-asetuksessa edellytetään myös vaarallisten aineiden korvaamista vaarattomammilla
aineilla. Erityistä huolta aiheuttaviksi tunnistetut aineet ovat luvanvaraisia sen jälkeen, kun ne 
on sisällytetty REACH-asetuksen liitteeseen XIV. Hakijoiden on osoitettava, että näiden 
aineiden käyttöön liittyvät riskit ovat riittävän hyvin hallinnassa tai että niiden käytöstä 
aiheutuvat sosioekonomiset hyödyt ylittävät niiden riskit ja että soveltuvia vaihtoehtoisia 

                                               
1 Testimenetelmien vahvistamisesta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja 

rajoituksista (REACH) annetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla 30 päivänä toukokuuta 2008 annettu 
komission asetus (EY) N:o 440/2008.
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aineita tai tekniikoita ei ole saatavilla. Jos saatavilla on turvallisempia soveltuvia
vaihtoehtoisia aineita tai tekniikoita, hakijoiden on laadittava korvaussuunnitelmat. Niiden on 
myös toimitettava tarvittaessa tietoja asiaankuuluvasta tutkimus- ja kehitystoiminnastaan. 
Komissio voi peruuttaa luvan tai muuttaa sitä uudelleentarkastelun jälkeen, jos soveltuvia 
korvaavia aineita tulee saataville. 
Erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi voidaan määritellä seuraavat aineet: karsinogeeniset (C), 
mutageeniset (M) ja lisääntymismyrkylliset (R) aineet; hitaasti hajoavat, biokertyvät ja 
myrkylliset aineet; erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin voimakkaasti biokertyvät aineet sekä 
aineet – esimerkiksi sellaiset, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia – jotka 
antavat aihetta samantasoiseen huoleen kuin edellä lueteltuihin luokkiin kuuluvien aineiden 
vaikutukset. Kun aine on tunnistettu erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi, se on sisällytettävä 
REACH-asetuksen liitteeseen XIV ja on luvanvarainen. Jäsenvaltiot ja komissio ovat yhdessä 
Euroopan kemikaaliviraston kanssa merkittävässä asemassa lupamenettelyssä, sillä ne 
tunnistavat karsinogeenisia erityistä huolta aiheuttavia aiheita REACH-asetuksen 
liitteeseen XIV sisällyttämistä varten. 
REACH-asetukseen sisältyy myös mekanismi, jolla voidaan rajoittaa tai myös kieltää 
sellaisten aineiden käyttö, joista aiheutuu ihmisille tai ympäristölle vaara, jota ei voida 
hyväksyä, ja joiden osalta on osoitettu, että niihin liittyviä riskejä on tarpeen tarkastella
yhteisön laajuisesti. Näitä säännöksiä voitaisiin myös käyttää tiettyjen karsinogeenisten 
aineiden käytön kieltämiseen, jos se katsotaan tarpeelliseksi rekisteröintiprosessin kautta tai 
muutoin saataville tulevien tietojen perusteella.

Vaihtoehtoiset testimenetelmät

Euroopan komissio kannustaa vaihtoehtoisten testimenetelmien voimakkaampaa kehittämistä. 
Se onkin myöntänyt viidennestä tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelmasta 
(1998–2002) ainakin 43:lle in vitro-menetelmiä koskevalle tutkimushankkeelle rahoitusta 
yhteensä noin 65 miljoonaa euroa. Nykyisessä kuudennessa puiteohjelmassa tutkijoita 
kehotetaan entistäkin pontevammin esittämään soveltuvia hankkeita. Tämän seurauksena
odotetaan syntyvän kansainvälisesti validoituja vaihtoehtoisia testimenetelmiä, joiden tulokset 
sääntelyviranomaiset kaikkialla maailmassa voivat hyväksyä.
Euroopan komission yhteisellä tutkimuskeskuksella on johtava asema tietokonepohjaisten
menetelmien validointia koskevassa OECD:n aloitteessa. Näitä niin sanottuja QSAR1-
menetelmiä kemikaalien vaarojen arvioimiseksi tulee jatkossa saataville enemmän, joten 
eläinkokeiden määrä vähenee entisestään.

Päätelmä

Komissio pitää myönteisenä ehdotuksia, joilla voidaan vähentää eläinkokeita, edellyttäen ettei 
terveyden ja ympäristön suojelun tasoa heikennetä. Tässä mielessä komission on mahdotonta 
puoltaa vetoomuksen esittäjän ehdotusta eläinkokeiden lykkäämisestä koko yhteisössä. Kuten 
edellä esitetystä käy selvästi ilmi, komissio tukee kaikkia muita toteuttamiskelpoisia 
                                               
1 Kvantitatiivinen rakenne-aktiivisuussuhde (QSAR) on prosessi, jolla kemiallista rakennetta analysoidaan 
kvantitatiivisesti tarkasti määriteltyyn prosessiin, kuten biologiseen aktiivisuuteen tai kemialliseen 
reaktiivisuuteen, nähden.
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vaihtoehtoja. Vetoomuksen esittäjän toisesta ehdotuksesta on todettava, että aivan uusi 
pakollinen tietojen yhteiskäyttöä koskeva järjestelmä, jota parhaillaan kehitetään REACH-
asetuksen nojalla, saattaa hyvinkin johtaa siihen, että entistä useammat yritykset päättävät 
jopa lykätä eläinkokeita. Järjestelmän tavoitteena on kuitenkin ensisijaisesti vähentää 
eläinkokeiden määrää. Testimenetelmistä annetussa asetuksessa edellytetään, että 
testimenetelmien suunnittelussa olisi otettava täysimääräisesti huomioon eläinkokeiden 
korvaamista, vähentämistä sekä niihin liittyvien menetelmien parantamista koskevat 
periaatteet, erityisesti jos saataville tulee asianmukaisia validoituja menetelmiä, joilla voidaan 
korvata eläinkokeita, vähentää niiden käyttöä tai parantaa menetelmiä. Kaikkien sellaisten 
kemikaalien, joiden tiedetään olevan mahdollisesti vaarallisia ihmisten ja eläinten terveydelle 
sekä ympäristölle, käytön lopettamisesta komissio toteaa, että REACH-asetuksessa säädetään 
mekanismeista, joilla niiden käyttöä ja markkinoille saattamista voidaan rajoittaa lupa- ja 
rajoitusmenettelyssä. REACH-järjestelmän toiminta käynnistyi 1. kesäkuuta 2008, ja 
seuraavien kymmenen vuoden aikana perustetaan tietokanta, joka käsittää noin 
30 000 kemiallista ainetta ominaisuuksineen.  
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