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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a 86/609/EGK irányelvet, amelynek véleménye szerint az volt a 
célja, hogy 2000-re felére csökkentse az állatkísérletek számát, egyetlen tagállam sem hajtotta 
végre megfelelően. Ezenkívül tiltakozik a vegyi anyagokról szóló új REACH-rendelet ellen, 
amelynek eredményeképpen megnőtt az állatkísérletek száma. A petíció benyújtója e 
kísérleteket elfogadhatatlannak tartja, különös tekintettel az „LD-50” vizsgálatra. A petíció 
benyújtója szerint a REACH alkalmazása céljából 20–45 millió vizsgálati állatot fognak 
elpusztítani a kísérletekben, anélkül, hogy ezzel javulna a fogyasztók biztonsága. A tudósok 
kétségbe vonják az állatkísérletek megbízhatóságát, mivel az emberek és az állatok között 
túlságosan nagyok a különbségek, és számos egyéb tényezőt (pl. életmód stb.) is figyelembe 
kell venni.

Noha a legtöbb uniós állampolgár ellenzi az állatkísérleteket, adófizetőként és fogyasztóként 
arra kényszerítik őket, hogy olyasmit finanszírozzanak, amit nem akarnak. Ezenkívül ez nem 
akadályozza meg azt, hogy káros és mérgező anyagok jelenjenek meg a piacon, mivel ezek az 
állatoknak nagy szenvedést okozó kísérletek eredményei manipulálhatók, és nem vezetnek a 
biztonság javulásához. Számos anyagról már hosszú ideje ismert mérgező tulajdonságuk, és 
az állatvédő szervezetek szerint jobb lenne betiltani vagy nagyban korlátozni azok 
felhasználását, minthogy ismert vegyi anyagokkal átfogó kísérleteket hajtsanak végre. A 
petíció benyújtója ezért az alábbiakat szeretné elérni: egy legalább hároméves moratórium 
bevezetése az állatkísérletekre vonatkozóan, hogy ezalatt új (állatok bevonása nélkül végzett)  
vizsgálati módszereket találjanak és hitelesítsenek; a vegyi anyagokkal kapcsolatos 
információk nemzetközi szintű, kötelező cseréje; olyan vizsgálatok alkalmazása, amelyek 



PE414.244v01-00 2/7 CM\747365HU.doc

HU

nem állatkísérleteken alapuló, átfogóbb eredményekkel szolgálnak; valamint minden olyan 
vegyi anyag haladéktalan korlátozása vagy bevonása, amelyről ismert, hogy veszélyt jelenthet 
az emberi és az állati egészségre és a környezetre. A petíció benyújtója az állatkísérletek 
alternatívájaként bioadatbankok létrehozását javasolja.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

A petíció benyújtója szerint a 86/609/EGK irányelvet, amelynek véleménye szerint az volt a 
célja, hogy 2000-re felére csökkentse az állatkísérletek számát, egyetlen tagállam sem hajtotta 
végre megfelelően. Ezenkívül tiltakozik a vegyi anyagokról szóló új REACH-rendelet ellen, 
amelynek eredményeképpen megnőtt az állatkísérletek száma. A petíció benyújtója e 
kísérleteket elfogadhatatlannak tartja, különös tekintettel az „LD-50” vizsgálatra. A petíció 
benyújtója szerint a REACH alkalmazása céljából 20–45 millió vizsgálati állatot fognak 
elpusztítani a kísérletekben, anélkül, hogy ezzel javulna a fogyasztók biztonsága. A tudósok 
kétségbe vonják az állatkísérletek megbízhatóságát, mivel az emberek és az állatok között 
túlságosan nagyok a különbségek, és számos egyéb tényezőt (pl. életmód stb.) is figyelembe 
kell venni.

Noha a legtöbb uniós állampolgár ellenzi az állatkísérleteket, adófizetőként és fogyasztóként 
arra kényszerítik őket, hogy olyasmit finanszírozzanak, amit nem akarnak. Ezenkívül ez nem 
akadályozza meg azt, hogy káros és mérgező anyagok jelenjenek meg a piacon, mivel ezek az 
állatoknak nagy szenvedést okozó kísérletek eredményei manipulálhatók, és nem vezetnek a 
biztonság javulásához. Számos anyagról már hosszú ideje ismert mérgező tulajdonságuk, és 
az állatvédő szervezetek szerint jobb lenne betiltani vagy nagyban korlátozni azok 
felhasználását, minthogy ismert vegyi anyagokkal átfogó kísérleteket hajtsanak végre. A 
petíció benyújtója ezért az alábbiakat szeretné elérni: egy legalább hároméves moratórium 
bevezetése az állatkísérletekre vonatkozóan, hogy ezalatt új (állatok bevonása nélkül végzett) 
vizsgálati módszereket találjanak és hitelesítsenek; a vegyi anyagokkal kapcsolatos 
információk nemzetközi szintű, kötelező cseréje; olyan vizsgálatok alkalmazása, amelyek 
nem állatkísérleteken alapuló, átfogóbb eredményekkel szolgálnak; valamint minden olyan 
vegyi anyag haladéktalan korlátozása vagy bevonása, amelyről ismert, hogy veszélyt jelenthet 
az emberi és az állati egészségre és a környezetre. A petíció benyújtója az állatkísérletek 
alternatívájaként bioadatbankok létrehozását javasolja.

A kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló 86/609/EGK 
irányelv

A 86/609/EGK irányelvet 1989-ben kellett átültetni a nemzeti jogba. Az irányelv tekintetében 
hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok felelősek e jogszabály végrehajtásáért és
rendelkezései megfelelő alkalmazásának ellenőrzéséért. Az irányelvet megfelelően átültették 
a tagállamok nemzeti jogszabályaiba. 1997-ben horizontális vizsgálatot végeztek a 
tagállamokban, hogy meggyőződjenek a megfelelő végrehajtás megtörténtéről. Mivel új 
tagállamok csatlakoztak az EU-hoz, az irányelvet a csatlakozási tárgyalások során hajtották 
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végre (az acquis communautaire elfogadása). A Bizottságnak nincs oka úgy vélni, hogy az 
irányelvet nem hajtották végre mind a 27 tagállamban.

Nem a 86/609/EGK irányelvben, hanem az Európai Közösségnek a környezettel és a 
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos „A fenntarthatóság felé” című politikai és cselekvési 
programjának felülvizsgálatáról szóló 2179/98/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 
szerinti 5. környezetvédelmi cselekvési tervben szerepelt 1998-ban az a hivatkozás, mely 
szerint 2000-re a kísérleti célokra használt állatok számát felére kell csökkenteni. Ez 
kimondja, hogy a „Közösség a programmal összhangban néhány pozitív lépést szándékozik 
tenni, hogy 2000-re a felére csökkentse a kísérleti célokra használt gerinces állatok számát” 
miközben elismeri, hogy az 50%-os célkitűzés nem teljesült. Ennek megfelelően történtek 
pozitív lépések, és a Közösség jelentős erőfeszítéseket tett. A tudományos eljárásokhoz 
használt állatok számának csökkentésére irányuló munka jelenleg is folyik, és továbbra is 
fontos helyen áll a Bizottság programjában.

Végezetül, a Bizottság elkezdte a kísérleti állatok védelméről szóló 86/609/EGK irányelv 
felülvizsgálatát, a kísérleteknél továbbra is szükséges állatvédelem javítása céljából1.

Vegyi anyagok vizsgálata

Általános helyzet

Az állatokon használt vizsgálati módszerek megbízhatósága tekintetében fontos hivatkozni a 
mérgező hatással, ökológiai mérgező hatással és környezettel foglalkozó tudományos 
bizottság (CSTEE) 2004. január 8-i véleményére („Az előre mutató út – cselekvés az 
állatokon végzett mérgező hatás tesztek megszüntetéséért” BUAV-ECEAE jelentésről szóló 
vélemény). A CSTEE szerint a tudományos szakirodalomban szép számban szerepelnek 
példák, amelyek azt igazolják, hogy az állatokon végzett próbák jól előrejelzik az embereken 
vegyi anyagok által kiváltott rendellenességeket. A CSTEE elismeri, hogy lehetnek eltérések 
az állatok és az emberek reakciói között, de ezek inkább mennyiségi, mintsem minőségi 
jellegűek. A CSTEE azt is állítja, hogy néhány vegyi anyag mérgező hatású az állatokra, az 
emberekre viszont nem, és néhány vegyi anyag által kiváltott emberi betegséget nem 
modelleztek állatokon; mindazonáltal itt inkább kivételekről van szó, és nem általános 
szabályról. Az akut orális toxicitás kimutatása tekintetében a B.1.a és a B.1.b. módszer 
váltotta fel az EU-ban használt LD50 (B.1.) tesztet 2000-től. Továbbá 2001-ben az EU-ban az 
eredeti LD50 (vagy B.1.) tesztet törölték a veszélyes anyagok osztályozásáról, csomagolásáról 
és címkézéséről szóló 67/548/EGK irányelv V. mellékletéből. Ennélfogva az LD50 (B.1.) 
teszt többé nem engedélyezett az EU-ban.

A 1907/2006/EK („REACH”) rendelet célja – amint azt az 1. cikk (1) bekezdése is kimondja
– „az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének, beleértve az anyagokkal 
kapcsolatos veszélyek felmérése alternatív vizsgálati módszereinek támogatását is […].” A 
vegyi anyagok regisztrálását, értékelését, engedélyezését és korlátozását szabályozó egész
rendszer e cél elérésére törekszik2.
                                               
1 http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm

2 További részleteket lásd: http://europa.eu.int/comm/environment/ chemicals/reach.htm
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A REACH célja, hogy egyensúlyt teremtsen az állatjóléti megfontolások és a nem kielégítően 
tesztelt vegyi anyagok miatt az emberi egészséget és a környezetet potenciálisan fenyegető 
komoly veszélyek között. Nem csupán a vegyi anyagok vizsgálatá6t vagy újbóli vizsgálatát
javasolja, hanem a rendelkezésre álló információk összegyűjtését is. A vizsgálatot csak akkor 
kellene elvégezni, ha az anyagok kockázatainak értékeléséhez további információkra van 
szükség a veszélyes tulajdonságokat tekintve. A REACH célja, hogy végül megvalósítsa a 
vegyi anyagokra irányuló politika terén a fenntartható fejlődést. Mint ilyen, az emberi 
egészség védelmén túl a környezetet és a vadon élő állatokat is védeni kívánja.

A REACH elindítása a forgalmazott vegyi anyagok veszélyes tulajdonságaira vonatkozó 
általános információhiánynak volt köszönhető. Az ilyen vegyi anyagok – úgynevezett 
„meglévő” anyagok – teljes tömegének több mint 99%-ára nem vonatkoznak az „új” 
anyagokra előírt szabályos tájékoztatási követelmények. Új anyagok azok a vegyi anyagok, 
amelyeket 1981-ben, vagy azt követően hoztak forgalomba, a meglévő anyagokat pedig már 
azelőtt is forgalmazták. Az új anyagokra vonatkozó vizsgálati követelmények megfelelő képet 
adnak azok veszélyes tulajdonságairól, és ily módon az ilyen anyagok kockázatait 
megbízhatóan fel lehet mérni az ember és környezet ilyen anyagoknak való kitettségének 
vizsgálata révén. A meglévő anyagok esetében mindazonáltal a veszélyes tulajdonságok 
ismerete általában elég korlátozott. Ezért szinte lehetetlen megtudni azt, hogy az ilyen 
anyagok komoly veszélyt jelenthetnek-e az emberre és a környezetre, beleértve az állatokat is. 
Tehát az ilyen vegyi anyagok veszélyes tulajdonságaira vonatkozó ismereteknek lényegesen 
javulniuk kell.

Az állatkísérletek minimális szinten tartása

E hiányos tudás pótlására a REACH javasolja, hogy minden rendelkezésre álló információt 
tegyenek elérhetővé az anyagok veszélyes tulajdonságairól (vagy kockázatairól). Az alábbi 
elemeket dolgozták ki azért, hogy az állatkísérleteket minimális szinten tartsák:

Az anyagok mérgező és ökológiailag mérgező hatásaira vonatkozó meglévő információkat, 
beleértve a járványügyi tanulmányokat, a számítógépes számítások eredményeit, és a 
nemzetközi forrásokat, figyelembe veszik, mielőtt döntenének a további vizsgálat
szükségességéről;
Az általános vizsgálati követelmények között szerepel adott esetben a kitettség vizsgálata, a 
vizsgálat korlátozása érdekében;
A hasonló anyagok adott esetben egy csoportba sorolhatók, a vizsgálat korlátozása érdekében;
A gyártónként/importőrönként évi 1–10 tonna mennyiségben előállított/behozott anyagok 
vizsgálatánál általában az in vitro módszerekre kell szorítkozni.
A nagyobb mennyiségben előállított vegyi anyagok esetében a viszonyokhoz igazított 
vizsgálati programokat dolgoznak ki a hatóságok ellenőrzése mellett.
Az új alternatív vizsgálati módszerek kifejlesztését, amelyekhez kevesebb állatot használnak, 
vagy egyáltalán nem használnak állatokat, a kutatási és technológiafejlesztési közösségi 
keretprogram mozdítja elő. Az ilyen módszerekre vonatkozó, megfelelő projekteket benyújtó 
kutatókat a program fogja finanszírozni.
Sajnos jelenleg a vegyi anyagok kockázatait nem lehet kielégítően megállapítani a 
rendelkezésre álló in vitro vizsgálati módszerekkel (kísérleti állatok felhasználásának 
mellőzésével). Ez szerepel az alternatív módszerek jóváhagyásáért felelős európai központ 
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(ECVAM) által közzétett jelentésben is1. Az in vitro módszerek egyedüli használata 
mindazonáltal alulbecsülné az emberi egészségre és a környezetre esetlegesen veszélyes vegyi 
anyagok kockázatait.

Végül pedig a vizsgálati módszerekről szóló rendelet2 előírja, hogy az állatok kísérletekben 
való használatára vonatkozó helyettesítési, csökkentési és tökéletesítési elveket teljes 
mértékben figyelembe kell venni a vizsgálati módszerek kidolgozásánál, különösen akkor, 
amikor adott esetben a validált módszerek alkalmassá válnak az állatkísérletek 
helyettesítésére, csökkentésére, vagy tökéletesítésére.
Fontos megjegyezni, hogy a vegyi anyagok állatokon való vizsgálatához leggyakrabban 
egeret, patkányt, halat és vízibolhát használnak. Tengerimalacot és nyulat kisebb mértékben. 
Más állatokat – például kutyákat – pedig csak rendkívül ritka esetben alkalmaznak.

Adatmegosztás a REACH keretében

Mivel 2008. június 1-től az EU-ban évente 1 tonna, vagy annál nagyobb mennyiségű vegyi 
anyagot gyártó vagy importáló vállalatok kötelesek regisztrálni magukat a REACH 
értelmében. A regisztrációs kötelezettség vonatkozik azokra a vállalatokra is, amelyek évi 1 
tonna vagy annál nagyobb mennyiségű vegyi anyagot tartalmazó árut gyártanak vagy 
importálnak kereskedelmi forgalomba hozatal céljából. A regisztráció – a REACH vonatkozó 
mellékleteiben szereplő minimumkövetelményekként – megköveteli az anyagok lényeges 
tulajdonságaira vonatkozó és rendelkezésre álló információk benyújtását, és amennyiben ez 
nem áll rendelkezésre, akkor kell információkat szerezni, vizsgálati módszer alkalmazásával 
is. A 10 tonna, vagy annál nagyobb mennyiségben előállított vagy importált anyagokról is 
vegyi anyagok biztonságosságáról szóló jelentést kell készíteni. A REACH speciális 
mechanizmusokat és eljárásokat vezet be annak érdekében, hogy a vállalatok megoszthassák a 
rendelkezésre álló információkat még a regisztráció előtt, hogy ezzel is növeljék a 
regisztrációs rendszer hatékonyságát, csökkentsék a költségeket, és a gerinces állatokon 
végzett kísérletek számát. Ez a rendszer az anyaginformációs cserefórum (SIEF).

A REACH egy másik rendelkezése – különösen a gerinces állatokon végzett kísérletek 
számának csökkentése céljából – lehetővé teszi bármely harmadik fél számára információk 
nyújtását egy bizonyos határidőn belül (REACH 40. cikk (2) bekezdés). Az Európai 
Vegyianyag-ügynökségnek (ECHA) weboldalán közzé kell tennie az anyag nevét, a 
kockázatot, ami miatt a gerinceseken végzett kísérletet javasolják, és a határidőt, ameddig a 
harmadik féltől származó információt kérik. Az ügynökség kéri a harmadik feleket, hogy az 
általa megkövetelt formátumban nyújtsák be a tudományosan helytálló információkat és 
tanulmányokat, amelyek a vizsgálati javaslatban szereplő adott anyagra és a kockázatokra 

                                               
1 A. P. Worth, M. Balls (ed.), alternative (Non-animal) Methods for chemicals test Ing: Current status and 

Future Prospects – A report prepared by ECVAM and the ECVAM Working Group on chemicals 
(Alternatív (nem állatokon alkalmazott) módszerek a vegyi anyagok vizsgálatára: Jelenlegi helyzet és 
jövőbeli kilátások – Az ECVAM és az ECVAM vegyi anyagokkal foglalkozó munkacsoportja által készített 
jelentés) ATLA 30., 1. függelék, 2002. július.

2 A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 
1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek 
megállapításáról szóló 2008. május 30-i 440/2008/EK rendelet
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vonatkoznak, a közlés napjától számított 45 napon belül. Az ügynökség minden ilyen 
beérkezett tudományosan helytálló információt és tanulmányt figyelembe vesz, amikor a (3) 
bekezdéssel összhangban készít ellő határozatokat.

Rendkívül veszélyes anyagok

A REACH másik követelménye az, hogy a veszélyes anyagokat kevésbé veszélyesekkel kell 
helyettesíteni. A különösen veszélyesnek minősített anyagokra engedélyt kell kérni, 
amennyiben szerepelnek a REACH XIV. mellékletében. A kérelmezőknek bizonyítaniuk kell, 
hogy az anyagok használatával összefüggő kockázatokat megfelelően ellenőrzik, vagy hogy 
az ezek használatából származó társadalmi–gazdasági előny jóval nagyobb, mint az ezzel járó 
kockázat, és nincs más megfelelő alternatív anyag vagy technológia. Amennyiben van 
biztonságosabb, megfelelő, alternatív anyag vagy technológia, akkor a kérelmezőnek 
behelyettesítési tervet kell készítenie. A kérelmezőknek adott esetben információt kell 
szolgáltatniuk minden vonatkozó kutatásról és fejlesztési tevékenységről is. A Bizottság 
visszavonhatja vagy módosíthatja az engedélyeket, amennyiben megfelelő helyettesítési 
lehetőség adódik.
Karcinogén (C), mutagén (M), reprotoxikus (R) anyagok; perzisztens, bioakkumulatív és 
mérgező anyagok; nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyagok, valamint a 
endokrinromboló tulajdonsággal rendelkező anyagok, amelyek az előző kategóriákkal azonos 
szintű elbírálás mellett rendkívül veszélyes anyagnak minősülhetnek Amint megtörtént a 
beazonosítás, ezen anyagokat fel kell venni a REACH XIV. mellékletébe, és 
engedélykötelessé válnak. A tagállamok és a Bizottság, az Európai Vegyianyag-ügynökséggel 
(ECHA) együtt fontos szerepet játszik az engedélyezési eljárásban, a REACH XIV. 
mellékletébe foglalandó különösen veszélyes karcinogén anyagok azonosítása révén.
A REACH-rendelet továbbá mechanizmust ír elő azon anyagok használatának korlátozására 
vagy akár tilalmára, amelyek az emberekre vagy a környezetre nézve elfogadhatatlan 
kockázatot jelentenek, és amelyek esetében bizonyított, hogy a kockázatokat az egész EU-ra 
kiterjesztve kell kezelni. E rendelkezések szolgálhatnak bizonyos karcinogén anyagok 
betiltására is, amennyiben ezt a regisztrációs eljárás keretében vagy másként rendelkezésre 
bocsátott információk fényében szükségesnek ítélik.

Alternatív vizsgálati módszerek

Az Európai Bizottság támogatja az alternatív vizsgálati módszerek intenzívebb fejlesztését. 
Az 5. kutatási és technológiafejlesztési keretprogramban (1998–2002) több mint 43, az in 
vitro módszerek kutatására irányuló projektet finanszírozott, hozzávetőleg 65 millió euróval. 
A jelenlegi 6. keretprogramban a kutatóktól eddig soha nem látott mértékben várják megfelelő 
projektek benyújtását. Lehetséges, hogy ez nemzetközileg validált alternatív vizsgálati 
módszereket eredményez, amelyek a szabályozók számára a világ minden táján elfogadható 
eredményeket adnak.
Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja vezető szerepet tölt be egy számítógépes 
módszerek érvényesítésére irányuló OECD kezdeményezésben. Az úgynevezett QSAR1

                                               
1 Kvantitatív szerkezet-hatás összefüggések (QSAR) az az eljárás, amellyel a vegyi szerkezet mennyiségileg 
összefügg egy jól meghatározott eljárással, a biológiai aktivitással, vagy a kémiai reaktivitással.
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módszerek közül több is rendelkezésre áll a vegyi anyagok kockázatainak értékeléséhez, így 
az állatkísérletek száma csökkeni fog a jövőben.

Következtetés

A Bizottság üdvözli az állatkísérletek visszaszorítására irányuló javaslatokat, feltéve, hogy 
azok nem gyengítik az egészség- és a környezetvédelem szintjét. Ily módon a Bizottság nem 
tudja támogatni a petíció benyújtója által javasolt, az egész EU-ra kiterjedő, állatkísérletekre 
vonatkozó moratóriumot. Amint az kitűnik az előzőekből, a Bizottság támogat minden más, 
működőképes alkalmazható alternatív utat. A petíció benyújtásának második javaslatát 
illetően – bár az előzmények nélküli kötelező adatmegosztó rendszert jelenleg építik ki a 
REACH keretében – ez több vállalatot arra a döntésre vezethet, hogy mégiscsak moratóriumot 
hozzanak létre az állatkísérletekről, míg a rendszer általános célja az állatkísérletek 
csökkentése. A vizsgálati módszerekről szóló rendelet előírja, hogy az állatok kísérletekben 
való használatára vonatkozó helyettesítési, csökkentési és tökéletesítési elveket teljes 
mértékben figyelembe kell venni a vizsgálati módszerek kidolgozásánál, különösen akkor, 
amikor adott esetben megfelelő, validált módszerek válnak elérhetővé az állatkísérletek 
helyettesítésére, csökkentésére, vagy tökéletesítésére. Végezetül pedig, mivel minden olyan 
vegyi anyag visszavonására, amelyről ismert, hogy veszélyt jelenhet az emberi és az állati 
egészségre, valamint a környezetre, a REACH a használatuk és forgalomba hozataluk
korlátozására vonatkozó mechanizmust ír elő az engedélyezési és korlátozási eljárás
keretében. A REACH 2008. június 1-jén kezdte meg a működését, és a következő tíz évben 
létrejön egy hozzávetőleg 30 000 vegyi anyagot és az azok tulajdonságait tartalmazó 
adatbázis.
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