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nazzjonalità Ġermaniża, dwar REACH u l-esperimenti fuq l-annimali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta ssostni li d-Direttiva 86/609/KEE li, skont hi, fittxet li tnaqqas bin-nofs in-
numru ta’ esperimenti fuq l-annimali sa l-2000, ma ġiet implimentata minn ebda wieħed mill-
Istati Membri. Hija toġġezzjona wkoll għal-leġiżlazzjoni l-ġdida tar-REACH dwar is-sustanzi 
kimiċi u ż-żieda kbira li qiegħda tirriżulta fin-numru ta’ esperimenti li jsiru fuq l-annimali. 
Hija tqishom bħala li m’humiex ammissibbli, b’mod partikolari t-test 'LD-50'. Skont il-
petizzjonanta, huwa stmat li, għall-għanijiet ta’ REACH jinqatlu bejn 20 u 45 miljun annimal 
li jintużaw fit-testijiet matul it-twettiq ta’ testijiet mingħajr ma tittejjeb is-sigurtà tal-
konsumaturi. Ix-xjentisti jiddubitaw mill-affidabilità tal-esperimenti fuq l-annimali minħabba 
li d-differenzi bejn il-bnedmin u l-annimali huma kbar wisq u minħabba ħafna fatturi oħrajn 
(stil ta’ ħajja, eċċ.) li wkoll jilagħbu l-parti tagħhom.

Għalkemm ħafna miċ-ċittadini tal-UE huma kontra l-esperimenti fuq l-annimali, bħala persuni 
li jħallsu t-taxxi u bħala konsumaturi, huma qegħdin jiġu sfurzati jiffinanzjaw xi ħaġa li ma 
jridux. Barra minn hekk, dan ma jimpedixxix milli jidħlu fis-suq prodotti tossiċi u li 
jikkawżaw ħsara, peress li r-riżultati tat-testijiet li jinvolvu tbatija kbira għall-annimali jistgħu 
jiġu mmanipulati u ma jwasslux għal sigurtà akbar. Bosta sustanzi ilhom għal żmien twil 
magħrufin bħala li huma velenużi u l-organizzazzjonijiet għall-ħarsien tal-annimali jsostnu li 
huwa aħjar li tipprojbixxihom jew li tirrestrinġihom bil-kbir milli jitwettaq ittestjar fuq skala 
kbira ta’ sustanzi kimiċi komuni. Għalhekk, il-petizzjonanta qiegħda titlob moratorju fuq l-
ittestjar fuq l-annimali ta’ mill-inqas tliet snin sabiex jinstabu u jiġu vvalidati metodi ġodda 
ta’ ttestjar (li ma jinvolvux annimali); skambju obbligatorju ta’ dejta dwar il-kimika fil-livell 
internazzjonali; l-użu ta’ testijiet li jipprovdu informazzjoni aħjar mhux ibbażata fuq 
esperimenti li jsiru fuq l-annimali u l-irtirar jew restrizzjoni immedjata tas-sustanzi kimiċi 
kollha magħrufa bħala li huma potenzjalment perikolużi għas-saħħa tal-bniedem u ta’ l-
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annimali u għall-ambjent. Il-petizzjonanta tipproponi l-użu ta’ bio-databanks bħala 
alternattiva għall-esperimenti fuq l-annimali.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Marzu 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Settembru 2008.

Il-petizzjonanta ssostni li d-Direttiva 86/609/KEE li, skont hi, fittxet li tnaqqas bin-nofs in-
numru ta’ esperimenti fuq l-annimali sa l-2000, ma ġiet implimentata minn ebda wieħed mill-
Istati Membri. Hija toġġezzjona wkoll għal-leġiżlazzjoni l-ġdida tar-REACH dwar is-sustanzi 
kimiċi u ż-żieda kbira li qiegħda tirriżulta fin-numru ta’ esperimenti li jsiru fuq l-annimali. 
Hija tqishom bħala li m’humiex ammissibbli, b’mod partikolari t-test 'LD-50'. Skont il-
petizzjonanta, huwa stmat li, għall-għanijiet ta’ REACH jinqatlu bejn 20 u 45 miljun annimal 
li jintużaw fit-testijiet matul it-twettiq ta’ testijiet mingħajr ma tittejjeb is-sigurtà tal-
konsumaturi. Ix-xjentisti jiddubitaw mill-affidabilità tal-esperimenti fuq l-annimali minħabba 
li d-differenzi bejn il-bnedmin u l-annimali huma kbar wisq u minħabba ħafna fatturi oħrajn 
(stil ta’ ħajja, eċċ.) li wkoll jilagħbu l-parti tagħhom.

Għalkemm ħafna miċ-ċittadini tal-UE huma kontra l-esperimenti fuq l-annimali, bħala persuni 
li jħallsu t-taxxi u bħala konsumaturi, huma qegħdin jiġu sfurzati jiffinanzjaw xi ħaġa li ma 
jridux. Barra minn hekk, dan ma jimpedixxix milli jidħlu fis-suq prodotti tossiċi u li 
jikkawżaw ħsara, peress li r-riżultati tat-testijiet li jinvolvu tbatija kbira għall-annimali jistgħu 
jiġu mmanipulati u ma jwasslux għal sigurtà akbar. Bosta sustanzi ilhom għal żmien twil 
magħrufin bħala li huma velenużi u l-organizzazzjonijiet għall-ħarsien tal-annimali jsostnu li 
huwa aħjar li tipprojbixxihom jew li tirrestrinġihom bil-kbir milli jitwettaq ittestjar fuq skala 
kbira ta’ sustanzi kimiċi komuni. Għalhekk, il-petizzjonanta qiegħda titlob moratorju fuq l-
ittestjar fuq l-annimali ta’ mill-inqas tliet snin sabiex jinstabu u jiġu vvalidati metodi ġodda 
ta’ ttestjar (li ma jinvolvux annimali); skambju obbligatorju ta’ dejta dwar il-kimika fil-livell 
internazzjonali; l-użu ta’ testijiet li jipprovdu informazzjoni aħjar mhux ibbażata fuq 
esperimenti li jsiru fuq l-annimali u l-irtirar jew restrizzjoni immedjata tas-sustanzi kimiċi 
kollha magħrufa bħala li huma potenzjalment perikolużi għas-saħħa tal-bniedem u ta’ l-
annimali u għall-ambjent. Il-petizzjonanta tipproponi l-użu ta’ bio-databanks bħala 
alternattiva għall-esperimenti fuq l-annimali.

Id-Direttiva 86/609/KEE dwar il-protezzjoni tal-annimali użati għall-għanijiet sperimentali u 
għanijiet oħra xjentifiċi

Id-Direttiva 86/609/KEE kellha tiġi trasposta fil-leġiżlazzjoni nazzjonali fl-1989. L-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti għal din id-direttiva huma responsabbli għall-
implimentazzjoni ta’ din il-leġiżlazzjoni u għall-kontroll tal-applikazzjoni korretta tad-
dispożizzjonijiet tagħha. Id-direttiva ġiet trasposta b’mod korrett fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
tal-Istati Membri. Fl-1997, twettqet reviżjoni orizzontali fost l-Istati Membri sabiex jiġi żgurat 
li tkun twettqet l-implimentazzjoni xierqa. Hekk kif pajjiżi ġodda ssieħbu fl-UE, id-direttiva 
kienet implimentata matul in-negozjati tas-sħubija (adozzjoni tal-acquis communautaire). Il-
Kummissjoni m’għandha l-ebda raġuni biex temmen li d-direttiva ma ġietx implimentata fis-
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27 Stat Membru kollha. 

Ir-referenza dwar it-tnaqqis bin-nofs tal-għadd ta’ annimali li jintużaw fl-esperimenti sas-sena 
2000 kienet inkluża fil-ħames pjan ta’ azzjoni ambjentali, id-Deċiżjoni 2179/98/KE dwar "ir-
reviżjoni tal-programm tal-Komunità Ewropea dwar il-politika u l-azzjoni relatati mal-
ambjent u l-iżvilupp sostenibbli `Lejn is-sostenibbiltà'" fl-1998, u mhux fid-Direttiva
86/609/KEE. Ir-referenza tgħid li 'L-Komunità, skond il-Programm, se timmira li tieħu xi 
passi pożittivi biex tnaqqas b’50% l-għadd ta’ annimali vertebrati li jintużaw għal skopijiet 
sperimentali sas-sena 2000' filwaqt li tirrikonoxxi li l-għan ta’ 50% ma nkisibx. Għalhekk 
ittieħdu passi pożittivi u saru sforzi kbar minn naħa tal-Komunità.  Il-ħidma biex jitnaqqsu n-
numri ta’ annimali meħtieġa fi proċeduri xjentifiċi għadha sejra, u tibqa’ minn ta’ quddiem
fuq l-aġenda tal-Kummissjoni. 

Finalment, il-Kummissjoni bdiet ir-reviżjoni tad-Direttiva 86/609/KEE dwar il-protezzjoni ta’
l-annimali tal-laboratorju, sabiex ittejjeb il-protezzjoni tal-annimali li għadhom meħtieġa fl-
esperimenti1.

Ittestjar ta’ sustanzi kimiċi

Ġenerali

F’termini ta’ l-affidabbiltà tal-metodi tat-testijiet li jużaw l-annimali, huwa importanti li 
nirreferu għall-opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku għat-Tossiċità, l-Ekotossiċità u l-Ambjent 
(CSTEE) tat-8 ta’ Jannar 2004 (Opinjoni dwar ir-rapport BUAV-ECEAE dwar "It-triq ’il
quddiem – azzjoni biex jintemm l-ittestjar għat-tossiċità fuq l-annimali"). Is-CSTEE 
jikkunsidra li l-letteratura xjentifika hija mimlija b’eżempji li juru li l-mudelli tal-annimali 
jbassru tajjeb mard fil-bnedmin li ġejjin minn sustanzi kimiċi. Is-CSTEE jikkonċedi li jista’ 
jkun hemm differenzi fil-mod kif iwieġbu l-annimali u l-bnedmin, iżda ħafna drabi huma ta’ 
natura kwantitattiva, aktar milli ta’ natura kwalitattiva. Is-CSTEE jgħid ukoll li xi sustanzi 
kimiċi jwasslu għal effetti tossiċi fl-annimali li ma jidhrux fil-bnedmin u li xi mard fil-
bnedmin li ġej mis-sustanzi kimiċi ma ġiex immudellat fl-annimali; madankollu, dawn huma 
l-eċċezzjonijiet aktar milli r-regola. Rigward is-sejba ta’ tossiċità orali akuta, il-metodi B.1.bis 
u B.1.tris ilhom jintużaw flok it-test LD50 (B.1) fl-UE sa mill-2000. Barra dan, fl-2001 fl-UE, 
it-test oriġinali LD50 (jew B.1) tħassar mill-Anness V għad-Dir 67/548/KEE dwar il-
klassifikazzjoni u l-ittikkettjar ta’ sustanzi perikolużi li fih il-metodi tat-testijiet li għandhom 
jintużaw fl-UE. Għalhekk, l-użu tat-test LD50 (B.1) m’għadux permess aktar fl-UE.

L-għan tar-Regolament 1907/2006 (“REACH”), huwa kif imniżżel fl-Artikolu 1(1), “li jiġi 
żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u ta’ l-ambjent, inkluż il-promozzjoni 
ta’ metodi alternattivi għall-istima ta’ perikli ta’ sustanzi […]” Is-sistema kollha tar-
Reġistrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi hija 
ddisinjata biex tikseb dan il-għan.2

                                               
1 http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm

2 Għal aktar dettalji, ara: http://europa.eu.int/comm/environment/ chemicals/reach.htm
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Ir-REACH ifittex li jibbilanċja l-kunsiderazzjonijiet dwar il-benessri tal-annimali kontra t-
theddid potenzjali serju għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent minn sustanzi kimiċi li ma jiġux 
ittestjati biżżejjed. Ir-Regolament ma jipproponix sempliċiment l-ittestjar jew l-ittestjar mill-
ġdid ta’ sustanzi kimiċi, iżda pjuttost li tinġabar l-informazzjoni disponibbli kollha. L-ittestjar 
għandu jkun meħtieġ biss fejn hija meħtieġa aktar informazzjoni dwar il-proprjetajiet 
perikolużi biex jiġu stmati r-riskji tas-sustanzi. Ir-REACH għandu l-għan li eventwalment 
jikseb żvilupp sostenibbli fil-qasam tal-politika dwar is-sustanzi kimiċi. Fih innifsu, għandu l-
għan mhux biss li jħares is-saħħa tal-bniedem iżda wkoll l-ambjent inklużi l-annimali 
salvaġġi.

Ir-REACH kien ikkawżat min-nuqqas ġenerali ta’ informazzjoni dwar il-proprjetajiet 
perikolużi tas-sustanzi kimiċi fis-suq. Aktar minn 99 % tat-tunnellaġġ kollu ta’ dawn is-
sustanzi kimiċi, dawk hekk imsejħa sustanzi “eżistenti”, mhux suġġett għar-rekwiżiti dwar l-
informazzjoni standard preskritti għas-sustanzi l-“ġodda”. Is-sustanzi l-ġodda huma s-sustanzi 
kimiċi mqiegħda fis-suq għall-ewwel darba fl-1981 jew wara, is-sustanzi eżistenti diġà 
tqiegħdu fis-suq qabel dik id-data. Ir-rekwiżiti tal-ittestjar għas-sustanzi l-ġodda jagħtuna 
stampa xierqa tal-proprjetajiet perikolużi tagħhom u għalhekk ir-riskji tagħhom jistgħu jiġu 
stmati b’mod affidabbli billi tiġi kkunsidrata l-espożizzjoni tal-bniedem u tal-ambjent għal 
sustanzi bħal dawn. Għas-sustanzi eżistenti, madankollu, l-għarfien dwar il-proprjetajiet 
perikolużi huwa ġeneralment limitat ħafna. Għalhekk, huwa kważi impossibbli li wieħed ikun 
jaf jekk dawn is-sustanzi jistgħux jippreżentaw riskji serji għall-bnedmin u għall-ambjent, 
inkluż għall-annimali. Għalhekk, huwa meħtieġ għarfien imtejjeb kemm jista’ jkun tal-
proprjetajiet perikolużi ta’ dawn is-sustanzi kimiċi. 

It-testijiet fuq l-annimali għandhom isiru mill-inqas

Biex jimtela dan il-vojt fl-għarfien, ir-REACH jissuġġerixxi li kull informazzjoni dwar il-
proprjetajiet perikolużi (jew il-perikli) tas-sustanzi għandha ssir disponibbli. L-elementi li 
ġejjin kienu żviluppati bil-ħsieb li l-ittestjar fuq l-annimali isir mill-inqas:

L-informazzjoni eżistenti dwar it-tossiċità u l-ekotossiċità tas-sustanzi, inkluż l-istudji 
epidemjoloġiċi, ir-riżultati tal-kalkoli tal-kompjuter u s-sorsi internazzjonali, se jiġu 
kkunsidrati qabel jiġi deċiż jekk hux meħtieġ ittestjar addizzjonali; 
Ir-rekwiżiti ta’ l-ittestjar ġenerali jinkludu fejn xieraq l-ittestjar għall-espożizzjoni, sabiex jiġi 
limitat l-ittestjar; 
Is-sustanzi li huma simili jistgħu jiġu ggruppati, fejn xieraq, sabiex jitnaqqas l-ittestjar;
Għas-sustanzi magħmula/importati fi kwantitajiet ta’ bejn 1-10 tunnellati fis-sena u għal kull 
manifattur/importatur, l-ittestjar għandu ġeneralment jiġi llimitat għal metodi in vitro; 
Għall-ittestjar ta’ sustanzi kimiċi li jiġu prodotti f’volumi akbar, għandhom jiġu żviluppati, 
taħt il-kontroll tal-awtoritajiet, programmi ta’ ittestjar imfassla apposta; 
L-iżvilupp ta’ metodi tal-ittestjar alternattivi ġodda b’anqas użu jew xejn ta’ annimali se jkun 
imrawwem taħt il-Programm Qafas tal-Komunità għar-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku. Ir-
riċerkaturi li jippreżentaw proġetti adattati għal metodi bħal dawn se jiġu ffinanzjati mill-
programm.
Sfortunatament, illum il-perikli tas-sustanzi kimiċi jistgħu jiġu ddeterminati biss b’mod 
insuffiċjenti bil-metodi tal-ittestjar in vitro disponibbli (mingħajr l-użu ta’ annimali għat-
testijiet). Dan huwa nnutat f’rapport ippubblikat miċ-Ċentru Ewropew għall-Validazzjoni ta’ 
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Metodi Alternattivi, l-ECVAM1. Għalhekk, l-użu ta’ metodi in vitro waħedhom, jistma anqas
milli huma l-perikli tas-sustanzi kimiċi li jistgħu jkunu perikolużi għas-saħħa tal-bniedem u 
tal-ambjent.

Finalment, ir-Regolament dwar il-Metodi ta’ Ttestjar2 jitlob li l-prinċipji ta’ bdil, tnaqqis u 
rfinar tal-użu tal-annimali fil-proċeduri għandhom jitqiesu bis-sħiħ fl-iddisinjar tal-metodi ta’ 
ttestjar, b’mod partikolari meta metodi vvalidati xierqa jsiru disponibbli biex jibdlu, inaqqsu 
jew jirfinaw l-ittestjar fuq l-annimali.

Huwa importanti li wieħed jinnota li għall-ittestjar tas-sustanzi kimiċi l-ispeċi tal-annimali 
użati l-aktar spiss huma l-ġrieden, il-firien, il-ħut u d-dafnja. Il-fniek ta’ l-Indi jew il-fniek
huma użati anqas. Annimali oħra bħall-klieb huma użati biss f’ċirkostanzi rari ħafna.  

Kondiviżjoni tad-dejta taħt ir-REACH

Mill-1 ta’ Ġunju 2008, il-kumpaniji li jimmanifatturaw jew jimportaw sustanzi kimiċi fl-UE fi 
kwantitajiet ta’ tunnellata jew aktar fis-sena huma mitluba jirreġistrawhom taħt ir-REACH. Ir-
reġistrazzjoni tapplika wkoll għall-kumpaniji li jipproduċu jew jimportaw oġġetti li fihom is-
sustanzi preżenti fi kwantitajiet ta’ tunnellata jew aktar fis-sena li huma maħsuba li jiġu 
rilaxxati. Ir-reġistrazzjoni titlob il-preżentazzjoni tal-informazzjoni rilevanti u disponibbli 
dwar il-proprjetajiet intrinsiċi tas-sustanzi, bħala minimu r-rekwiżiti stipulati fl-annessi 
rilevanti għar-REACH, u meta din mhux disponibbli, il-ġenerazzjoni tal-informazzjoni, inkluż 
l-ittestjar. Għas-sustanzi mmanifatturati jew importati fi kwantitajiet ta’ 10 tunnellati jew 
aktar għandu jiġi ppreżentat ukoll Rapport dwar is-Sigurtà Kimika. Ir-REACH jintroduċi 
mekkaniżmi u proċeduri speċifiċi li jippermettu lill-kumpaniji li jikkondividu l-informazzjoni 
eżistenti qabel ma jippreżentaw ir-reġistrazzjoni sabiex tiżdied l-effiċjenza tas-sistema tar-
reġistrazzjoni, jitnaqqsu l-ispejjeż u jitnaqqas l-ittestjar fuq l-annimali vertebrati.  Din is-
sistema tissejjaħ SIEF, Forum ta’ Skambju ta’ Informazzjoni dwar Sustanzi.

Dispożizzjoni oħra taħt ir-REACH bil-ħsieb li jitnaqqsu t-testijiet, b’mod partikolari, fuq l-
annimali vertebrati, hija l-possibiltà li għandhom it-terzi partijiet kollha li jikkontribwixxu l-
informazzjoni f’ċertu żmien (REACH Art. 40 (2)).  L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi 
Kimiċi (ECHA) għandha tippubblika fuq il-websajt tagħha l-isem tas-sustanza, il-punt finali 
tal-periklu li minħabba fih qed jiġi propost l-ittestjar fuq il-vertebrati u sa liema data hija 
meħtieġa kull informazzjoni minn terza parti.  L-aġenzija għandha tistieden lit-terzi partijiet 
jippreżentaw, bl-użu tal-format ipprovdut mill-aġenzija, informazzjoni xjentifikament valida u 
studji li jindirizzaw is-sustanza relevanti u l-punt finali tal-periklu indirizzat mill-proposta 
għall-ittestjar, fi żmien 45 ġurnata mid-data tal-pubblikazzjoni. Kull informazzjoni 
xjentifikament valida bħal din u kull studji riċevuti għandhom jitqiesu mill-Aġenzija fit-
tħejjija tad-deċiżjoni tagħha skond il-paragrafu 3.
                                               
1 A. P. Worth, M. Balls (ed.), Metodi alternattivi (mhux fuq l-annimali) għall-ittestjar tas-sustanzi kimiċi: L-

istatus attwali u l-Prospetti għall-Ġejjieni – Rapport imħejji mill-ECVAM u mill-Grupp ta’ Ħidma ta’ l-
ECVAM dwar is-sustanzi kimiċi. ATLA 30, Suppliment 1, Lulju 2002.

2 Regolament (KE) Nru. 440/2008 tat-30 ta’ Mejju 2008 li jistabbilixxi metodi ta’ ttestjar skond ir-Regolament 
(KE) Nru. 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-
Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni tas-Sustanzi Kimiċi (REACH)
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Sustanzi ta’ tħassib kbir ħafna

Rekwiżit ieħor taħt ir-REACH huwa s-sostituzzjoni ta’ sustanzi perikolużi b’oħrajn anqas 
perikolużi. Sustanzi identifikati bħala sustanzi ta’ tħassib kbir ħafna ("SVHC") jeħtieġu l-
awtorizzazzjoni, ġaladarba jiġu inklużi fl-Anness XIV REACH. L-applikanti għandhom juru 
li r-riskji assoċjati mal-użi ta’ dawn is-sustanzi huma kkontrollati b’mod adegwat jew li l-
benefiċċji soċjo-ekonomiċi tal-użu tagħhom jegħlbu r-riskji tagħhom u m’hemmx sustanzi 
jew teknoloġiji alternattivi xierqa.  Jekk hemm sustanzi jew teknoloġiji alternattivi xierqa li 
huma aktar siguri, għandhom iħejju pjani ta’ sostituzzjoni. Għandhom jipprovdu wkoll 
informazzjoni dwar kull attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp relevanti, jekk tkun xierqa. Il-
Kummissjoni tista’ tirtira jew temenda kull awtorizzazzjoni li qed tiġi riveduta jekk isiru 
disponibbli sostituti xierqa. 
Sustanzi karċinoġeniċi (C), mutaġeniċi (M), reprotossiċi (R); sustanzi persistenti, 
bijoakkumulattivi u tossiċi; sustanzi persistenti ħafna u sustanzi bijoakkumulattivi ħafna kif 
ukoll sustanzi bħal dawk li jkollhom proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrina, li jqajmu
livell ta’ tħassib ekwivalenti għall-kategoriji preċedenti, jistgħu jiġu identifikati bħala SVHC. 
Ġaladarba identifikati, għandhom jiġu inklużi fl-Anness XIV tar-REACH u jkunu suġġetti 
għall-awtorizzazzjoni. L-Istati Membri u l-Kummissjoni, flimkien mal-Aġenzija Ewropea 
għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) għandhom irwol sinifikanti xi jwettqu fil-proċess tal-
awtorizzazzjoni billi jidentifikaw SVHC karċinoġeniċi għall-inklużjoni fl-Anness XIV tar-
REACH. 
Ir-Regolament REACH jipprovdi wkoll mekkaniżmu biex jirrestrinġi jew anke jipprojbixxi l-
użu tas-sustanzi li jikkawżaw riskju mhux aċċettabbli għall-bnedmin jew għall-ambjent u li 
għalihom jintwera li r-riskji jeħtieġ li jiġu indirizzati fuq il-bażi tal-UE kollha. Dawn id-
dispożizzjonijiet jistgħu jintużaw ukoll biex jipprojbixxu l-użu ta’ ċerti sustanzi karċinoġeniċi, 
jekk dan jitqies meħtieġ fid-dawl tal-informazzjoni li tkun disponibbli permezz tal-proċess 
tar-reġistrazzjoni jew b’xi mod ieħor.

Metodi ta’ ttestjar alternattivi

Il-Kummissjoni Ewropea hija favur l-iżvilupp aktar intens ta’ metodi ta’ ttestjar alternattivi. 
Għalhekk, fil-Ħames Programm Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku (1998 - 2002), 
din ffinanzjat aktar minn 43 proġett ta’ riċerka għal metodi in vitro bi kważi €65 miljun. Fis-
Sitt Programm Qafas attwali r-riċerkaturi huma aktar minn qatt qabel mitluba li jippreżentaw 
proġetti xierqa. Dan għandu eventwalment iwassal għal metodi ta’ ttestjar alternattivi 
vvalidati internazzjonalment li jipprovdu riżultati li huma aċċettabbli għar-regolaturi mad-
dinja kollha.
Iċ-Ċentru tar-Riċerka Konġunta tal-Kummissjoni Ewropea għandu rwol ewlieni fi ħdan l-
Inizjattiva-OECD għall-validazzjoni tal-metodi tal-kompjuter. Hekk kif aktar minn dawn
hekk imsejħa metodi QSAR1 isiru disponibbli għall-istima tal-perikli tas-sustanzi kimiċi, in-
numru ta’ esperimenti fuq l-annimali jkompli jonqos aktar.

                                               
1 Relazzjoni kwantitattiva ta’ struttura-attività (QSAR) hija l-proċess li bih l-istruttura kimika hija b’mod 
kwantitattiv ikkorrelatata ma’ proċess definit sew, bħall-attività bijoloġika jew ir-reattività kimika.
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Konklużjoni

Il-Kummissjoni tilqa’ l-proposti li jistgħu jnaqqsu l-ittestjar fuq l-annimali, basta l-livell tal-
protezzjoni tas-saħħa u tal-ambjent ma jiddgħajjifx.  F’dan is-sens, mhux possibbli għall-
Kummissjoni li tkun favur moratorju fl-UE kollha fuq l-ittestjar fuq l-annimali kif propost 
mill-petizzjonanta. Hekk kif joħroġ ċar minn dan t’hawn fuq, il-Kummissjoni tappoġġja r-
rotot alternattivi prattiċi l-oħrajn kollha. Rigward it-tieni suġġeriment tal-petizzjonanta, 
tabilħaqq is-sistema tal-kondiviżjoni tad-dejta obbligatorja bla preċedent li bħalissa qiegħda 
tinbena taħt ir-REACH, taf tassew twassal biex aktar kumpaniji jiddeċiedu li jdaħħlu anke 
moratorju fuq l-ittestjar fuq l-annimali, filwaqt li l-għan ġenerali tas-sistema huwa li jitnaqqas 
l-ittestjar fuq l-annimali. Ir-Regolament dwar il-Metodi ta’ Ttestjar jitlob li l-prinċipji ta’ bdil, 
tnaqqis u rfinar tal-użu tal-annimali fil-proċeduri għandhom jitqiesu bis-sħiħ fl-iddisinjar tal-
metodi ta’ ttestjar, b’mod partikolari meta metodi vvalidati xierqa jsiru disponibbli biex 
jibdlu, inaqqsu jew jirfinaw l-ittestjar fuq l-annimali. Finalment, dwar l-irtirar tas-sustanzi 
kimiċi kollha li huma magħrufa li huma potenzjalment perikolużi għas-saħħa tal-bniedem u 
tal-annimal u għall-ambjent, qed jiġu pprovduti mekkaniżmi mir-REACH għar-ristrizzjoni fl-
użu tagħhom u fit-tqegħid tagħhom fis-suq, fil-proċedura tal-awtorizzazzjoni u tar-ristrizzjoni.  
Ir-REACH sar operattiv fl-1 ta’ Ġunju 2008, u l-għaxar snin li ġejjin se jaraw l-istabbiliment 
ta’ bażi ta’ dejta li fih madwar 30,000 sustanza kimika u l-proprjetajiet tagħhom.  
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