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1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara susţine că Directiva 86/609/CEE, care, potrivit acesteia, avea drept obiectiv 
reducerea la jumătate a numărului de experimente pe animale până în 2000, nu a fost 
transpusă de niciunul dintre statele membre. Aceasta contestă, de asemenea, noua legislaţie 
adoptată de REACH privind produsele chimice, precum şi creşterea semnificativă a 
numărului de experimente pe animale. Petiţionara consideră aceste experimente drept 
inadmisibile, în special testul „LD-50”. Potrivit petiţionarei, se estimează că, în vederea 
atingerii scopurilor REACH, vor fi ucise în timpul testelor între 20 şi 45 de milioane de 
animale experimentale, fără a îmbunătăţi siguranţa consumatorilor. Oamenii de ştiinţă pun la 
îndoială fiabilitatea experimentelor pe animale, datorită faptului că diferenţele dintre fiinţele 
umane şi animale sunt prea mari, precum şi datorită altor numeroşi factori (modul de trăi etc.) 
care joacă un rol important.

În ciuda faptului că majoritatea cetăţenilor UE se opun experimentelor pe animale, aceştia 
sunt obligaţi, în calitate de contribuabili şi consumatori, să finanţeze un lucru pe care nu-l 
doresc. În plus, acest lucru nu împiedică intrarea pe piaţă a produselor dăunătoare şi toxice, 
întrucât rezultatele testelor care produc suferinţe majore animalelor pot fi manipulate şi nu 
conduc la creşterea siguranţei. Multe substanţe au fost cunoscute timp îndelungat ca fiind 
otrăvitoare, iar organizaţiile pentru protecţia animalelor susţin că este mai degrabă 
recomandabilă interzicerea sau limitarea semnificativă a acestora decât testarea pe scară largă 
a produselor chimice obişnuite. Petiţionarul solicită, prin urmare, un moratoriu de cel puţin 
trei ani privind testarea pe animale pentru a găsi şi valida noi metode de testare (care să nu 
implice animale); un schimb obligatoriu de date chimice la nivel internaţional; utilizarea de 
teste care să ofere informaţii mai bune şi care să nu se bazeze pe experimente pe animale, 
precum şi limitarea imediată sau retragerea tuturor produselor chimice care sunt cunoscute ca 
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fiind în mod potenţial periculoase pentru sănătatea umană şi animală, precum şi pentru mediu. 
Petiţionarul propune băncile de date ecologice drept alternativă la experimentele pe animale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze [articolul 192 
alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

Petiţionara susţine că Directiva 86/609/CEE, care, potrivit acesteia, avea drept obiectiv 
reducerea la jumătate a numărului de experimente pe animale până în 2000, nu a fost 
transpusă de niciunul dintre statele membre. Aceasta contestă, de asemenea, noua legislaţie 
adoptată de REACH privind produsele chimice, precum şi creşterea semnificativă a 
numărului de experimente pe animale. Petiţionara consideră aceste experimente drept 
inadmisibile, în special testul „LD-50”. Potrivit petiţionarei, se estimează că, în vederea 
atingerii scopurilor REACH, vor fi ucise în timpul testelor între 20 şi 45 de milioane de 
animale experimentale, fără a îmbunătăţi siguranţa consumatorilor. Oamenii de ştiinţă pun la 
îndoială fiabilitatea experimentelor pe animale, datorită faptului că diferenţele dintre fiinţele 
umane şi animale sunt prea mari, precum şi datorită altor numeroşi factori (modul de trăi etc.) 
care joacă un rol important.

În ciuda faptului că majoritatea cetăţenilor UE se opun experimentelor pe animale, aceştia 
sunt obligaţi, în calitate de contribuabili şi consumatori, să finanţeze un lucru pe care nu-l 
doresc. În plus, acest lucru nu împiedică intrarea pe piaţă a produselor dăunătoare şi toxice, 
întrucât rezultatele testelor care produc suferinţe majore animalelor pot fi manipulate şi nu 
conduc la creşterea siguranţei. Multe substanţe au fost cunoscute timp îndelungat ca fiind 
otrăvitoare, iar organizaţiile pentru protecţia animalelor susţin că este mai degrabă 
recomandabilă interzicerea sau limitarea semnificativă a acestora decât testarea pe scară largă 
a produselor chimice obişnuite. Petiţionara solicită, prin urmare, un moratoriu de cel puţin trei 
ani privind testarea pe animale pentru a găsi şi valida noi metode de testare (care să nu 
implice animale); un schimb obligatoriu de date chimice la nivel internaţional; utilizarea de 
teste care să ofere informaţii mai bune şi care să nu se bazeze pe experimente pe animale, 
precum şi limitarea imediată sau retragerea tuturor produselor chimice care sunt cunoscute ca 
fiind în mod potenţial periculoase pentru sănătatea umană şi animală, precum şi pentru mediu. 
Petiţionara propune băncile de date ecologice drept alternativă la experimentele pe animale.

Directiva 86/609/CEE privind protecţia animalelor utilizate în scopuri experimentale şi alte 
scopuri ştiinţifice

Directiva 86/609/CEE trebuia să fie transpusă în legislaţia naţională în 1989. Autorităţile 
naţionale competente pentru sarcinile prevăzute în directivă sunt responsabile de punerea în 
aplicare a legislaţiei în cauză şi pentru controlarea aplicării corecte a dispoziţiilor acesteia. 
Directiva a fost transpusă în mod corect în legislaţia naţională a statelor membre. În 1997, o 
revizuire orizontală a fost desfăşurată în cadrul statelor membre cu scopul de a asigura că 
transpunerea se face în mod adecvat.  Întrucât state noi s-au alăturat UE, directiva a fost pusă 
în aplicare în timpul negocierilor de aderare (adoptarea actului acquis communautaire). 
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Comisia nu are niciun motiv să creadă că directiva nu a fost transpusă în toate cele 27 de state 
membre.

Referirea privind înjumătăţirea numărului de animale utilizate în experimente până în anul 
2000 a fost inclusă în cel de-al cincilea program de acţiune pentru mediu, Decizia 2179/98/CE 
privind revizuirea programului de politică şi de acţiune al Comunităţii Europene în domeniul 
mediului şi al dezvoltării durabile „Către o dezvoltare durabilă” în 1998, nu în cadrul 
Directivei 86/609/CEE. Acesta prevede că „Comunitatea va avea ca scop, în temeiul
programului, să ia măsuri pozitive pentru a reduce cu 50% numărul animalelor vertebrate 
utilizate în scopuri experimentale până în anul 2000”, deşi recunoaşte că obiectivul de 50% nu 
a fost atins. Comunitatea a adoptat măsuri pozitive corespunzătoare şi a depus eforturi 
considerabile. Acţiunile de a reduce numărul de animale necesare în procedurile ştiinţifice 
sunt în desfăşurare şi rămân o prioritate pe ordinea de zi a Comisiei.  

În cele din urmă, Comisia a demarat revizuirea Directivei 86/609/CEE privind protecţia 
animalelor de laborator, cu scopul de a îmbunătăţi protecţia animalelor încă necesare pentru 
experimente1.

Testele chimice 

Informaţii generale

În ceea ce priveşte fiabilitatea metodelor de testare cu animale, este important să se facă 
referire la punctul de vedere al Comitetului Ştiinţific pentru Toxicitate, Ecotoxicitate şi Mediu 
(CSTEM) din 8 ianuarie 2004 (avizul referitor la raportul BUAV-ECEAE privind „Calea de 
urmat – măsuri de stopare a testării toxicităţii pe animale”). CSTEM consideră că literatura de 
specialitate abundă în exemple care demonstrează că modelele animale anticipează foarte bine 
bolile induse chimic în cazul oamenilor. CSTEM recunoaşte că pot exista diferenţe de răspuns 
între animale şi oameni, dar că, de obicei, acestea sunt mai mult de natură cantitativă decât 
calitativă. CSTEM afirmă de asemenea că unele substanţe chimice induc animalelor efecte 
toxice care nu se manifestă în cazul oamenilor şi că unele boli induse chimic în cazul 
oamenilor nu s-au manifestat la animale; totuşi, acestea sunt excepţiile şi nu regula. În ce 
priveşte detectarea toxicităţii orale acute, metodele B.1.bis şi B.1.tris au înlocuit utilizarea 
testului LD50 (B.1) în UE din 2000. În plus, în 2001 în UE, testul original LD50 (B.1) a fost 
şters din anexa V la Directiva 67/548/CEE privind clasificarea şi etichetarea substanţelor 
periculoase, care cuprinde metodele de testare care vor fi folosite în UE. Prin urmare, 
utilizarea testului LD50 (B.1) nu mai este permisă în cadrul UE. 

Obiectivul Regulamentului 1907/2006 („REACH”) este, astfel cum a fost menţionat la
articolul 1 alineatul (1), „de a asigura un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi a 
mediului, inclusiv promovarea metodelor de testare alternative pentru evaluarea riscului 
substanţelor [...]”. Întregul sistem privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi 
restricţionarea substanţelor chimice este proiectat pentru a atinge acest obiectiv2.

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

2 Pentru mai multe detalii, a se accesa: http://europa.eu.int/comm/environment/ chemicals/reach.htm
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REACH îşi propune să găsească un echilibru între argumentele privind bunăstarea animalelor 
şi ameninţările grave asupra sănătăţii umane şi mediului pe care le-ar putea produce testarea 
insuficientă a substanţelor chimice. Aceasta nu propune doar testarea sau re-testarea 
substanţelor chimice ci mai degrabă colectarea tuturor informaţiile disponibile. Testarea ar 
trebui să fie necesară doar în cazul în care sunt necesare mai multe informaţii privind 
proprietăţile periculoase în evaluarea riscurilor substanţelor. REACH îşi propune să obţină, în 
cele din urmă, o dezvoltare durabilă în domeniul politicii substanţelor chimice. Astfel, acesta 
îşi propune să protejeze nu doar sănătatea umană, ci şi mediul, inclusiv animalele sălbatice.

REACH a fost determinat de lipsa generală de informaţii privind proprietăţile periculoase ale 
substanţelor chimice de pe piaţă. Mai mult de 99% din întregul tonaj de asemenea substanţe 
chimice, aşa-numitele substanţe „existente”, nu întrunesc condiţiile standard stabilite pentru 
substanţele „noi”. Substanţele noi sunt substanţe chimice lansate pe piaţă pentru prima dată în 
1981 sau mai târziu, iar substanţele „existente” sunt cele apărute pe piaţă înainte de această 
dată. Cerinţele de testare pentru substanţele noi contribuie la înţelegerea proprietăţilor lor 
periculoase şi, astfel, riscurile acestora pot fi evaluate în mod fiabil luând în considerare 
expunerea omului şi a mediului la asemenea substanţe. Totuşi, în cazul substanţelor existente, 
informaţiile privind proprietăţile lor periculoase sunt foarte puţine. Prin urmare, este aproape 
imposibil să ştim dacă substanţele în cauză pot reprezenta riscuri grave la adresa oamenilor 
sau a mediului, inclusiv animalele. În consecinţă, este necesară o documentare îmbunătăţită 
privind proprietăţile periculoase ale unor asemenea substanţe chimice.

Menţinerea testării pe animale la un minimum 

Pentru a remedia acest gol informaţional, REACH sugerează să se pună la dispoziţie orice 
informaţii privind proprietăţile periculoase (sau riscurile) substanţelor. Următoarele elemente 
au fost dezvoltate cu scopul de a menţine testarea pe animale la un minimum:

Informaţiile existente privind toxicitatea şi ecotoxicitatea substanţelor, inclusiv studiile 
epidemiologice, rezultatele calculelor computerizate şi sursele internaţionale vor fi luate în 
considerare înainte de a decide dacă este necesară o testare suplimentară; 
Cerinţele de testare generale includ, dacă este cazul, testarea prin expunere, pentru a limita 
testarea;
Dacă este cazul, substanţele similare pot fi grupate, pentru a reduce la minim testarea;
În cazul substanţelor produse/importate în cantităţi cuprinse între 1-10 tone pe an per 
fabricant/importator, testarea ar trebui limitată, în general, la metodele in vitro;
În cazul testării substanţelor chimice cu volum ridicat de producţie, programele de testare 
adaptată vor fi dezvoltate sub supravegherea autorităţilor;  
Dezvoltarea unor metode de testare alternativă noi care folosesc din ce în ce mai puţine 
animale sau chiar deloc vor fi supravegheate în cadrul Programului cadru comunitar pentru 
cercetare şi dezvoltare tehnologică. Cercetătorii care vor prezenta proiecte corespunzătoare 
vor fi finanţaţi în cadrul programului.
Din nefericire, în prezent, pericolul prezentat de substanţele chimice poate fi stabilit doar 
insuficient cu ajutorul metodelor de testare in vitro disponibile (care nu folosesc teste pe 
animale). Acest lucru este precizat într-un raport publicat de Centrul European pentru 



CM\747365RO.doc 5/7 PE414.244

RO

validarea metodelor alternative, ECVAM1. Prin urmare, folosirea exclusivă a metodelor in 
vitro ar subestima pericolul substanţelor chimice care ar putea dăuna sănătăţii umane şi 
mediului. 

În cele din urmă, Regulamentul privind metodele de testare2 prevede ca principiile înlocuirii, 
reducerii şi rafinării utilizării animalelor în proceduri ar trebui luat în considerare în totalitate 
în proiectarea metodelor de testare, în special în cazul în care metode validate adecvate devin 
disponibile pentru a înlocui, reduce sau rafina testarea pe animale. 
Este important să se menţioneze faptul că în cazul testării substanţelor chimice, speciile cel 
mai des folosite sunt şoarecii, şobolanii, peştii şi daphniae. Porcuşorii de guineea sau iepurii 
sunt folosiţi mai rar. Alte animale precum câinii sunt folosite în cazuri extrem de rare.  

Informaţii oferite de REACH

De la 1 iunie 2008, întreprinderile care fabrică sau importă substanţe chimice în UE în 
cantităţi de o tonă sau mai mult pe an, sunt obligate să le înregistreze în REACH. Înregistrarea 
se aplică şi în cazul întreprinderilor care produc sau importă articole care conţin substanţe 
prezente în cantităţi de o tonă sau mai mult pe an şi care sunt destinate să fie puse pe piaţă. 
Înregistrarea prevede prezentarea unor informaţii relevante şi disponibile privind proprietăţile 
intrinseci ale substanţelor ca un minimum stabilit de cerinţe în anexele relevante la REACH 
şi, atunci când acestea nu sunt disponibile, generarea de informaţii, inclusiv testarea. În cazul 
substanţelor fabricate sau importate în cantităţi de 10 tone sau mai mult, trebuie prezentat de 
asemenea un raport de securitate chimică. REACH introduce mecanisme şi proceduri 
specifice pentru a le permite întreprinderilor să facă schimb de informaţii înainte de a prezenta 
o înregistrare cu scopul de a spori eficienţa sistemului de înregistrare, de a reduce costurile şi 
de a reduce testarea pe animale vertebrate. Sistemul se numeşte Forumul privind schimbul de 
informaţii despre substanţe (FSIS).  

O altă dispoziţie din cadrul REACH cu scopul de a reduce testarea pe animale, în special 
vertebrate, este posibilitatea pentru orice parte terţă de a oferi informaţii în limita unui anumit 
cadru temporal (REACH articolul 40 alineatul (2)). Agenţia Europeană privind substanţele 
chimice (AEC) va publica pe site-ul cesteia denumirea substanţei, punctul-limită de pericol 
pentru care se propune testarea PE414.244v01-00ertebrate şi data până la  care se solicită 
informaţii din partea unei părţi terţe. Agenţia va invita părţile terţe să prezinte, folosind 
formatul propus de agenţie, informaţii şi studii valabile din punct de vedere ştiinţific care să 
se refere la substanţa în cauză şi la punctul-limită de pericol propus pentru testare, în termen 
de 45 de zile de la data publicării. Toate informaţiile şi studiile valabile din punct de vedere 
ştiinţific de acest tip primite vor fi luate în considerare de agenţie în elaborarea unei hotărâri 
în conformitate cu alineatul (3).  

                                               
1 A. P. Worth, M. Balls (ed.), Metode alternative (fără animale) pentru testarea substanţelor chimice: Situaţia 

actuală şi perspective viitoare – Raport elaborat de ECVAM şi de Grupul de lucru ECVAM privind 
substanţele chimice. ATLA 30, Suplimentul 1, iulie 2002.

2 Regulamentul (CE) nr. 440/2008 din 30 mai 2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea 
şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH)
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Substanţe cu risc foarte ridicat 

O altă prevedere din cadrul REACH este înlocuirea substanţelor periculoase cu unele mai 
puţin periculoase. Substanţele cunoscute ca substanţe care prezintă un risc foarte ridicat 
(„SRFR”) vor necesita autorizare, odată incluse în anexa XIV la REACH. Cei care se înscriu 
vor trebui să demonstreze că pericolele asociate cu utilizarea acestor substanţe sunt controlate 
în mod corect sau că beneficiile socio-economice ale utilizării acestora depăşesc riscul pe care 
îl prezintă şi că nu există substanţe sau tehnologii alternative adecvate. În cazul în care există 
substanţe sau tehnologii adecvate mai sigure, trebuie să pregătească planuri de înlocuire. De 
asemenea, trebuie prezentate informaţii privind orice activităţi de cercetare sau dezvoltare 
relevante, dacă este cazul. Comisia poate retrage sau amenda orice autorizaţie privind 
revizuirea dacă devin disponibili înlocuitori.
Substanţele cancerigene (C), mutagenice (M), reprotoxice (R); substanţele persistente, 
bioacumulative şi toxice; substanţele foarte persistente şi bioacumulative la fel ca substanţele 
precum cele care pot cauza dereglări endocrine, care produc preocupări la fel de mari ca şi 
categoriile precedente, pot fi încadrate ca SRFR. Odată descoperite, acestea trebuie incluse în 
anexa XIV la REACH şi trebuie supuse autorizării. Statele membre şi Comisia, împreună cu 
Agenţia Europeană privind substanţele chimice joacă un rol important în procesul de 
autorizare pentru că identifică substanţele cancerigene SRFR care trebuie incluse în anexa 
XIV la REACH.
Regulamentul REACH prevede de asemenea un mecanism care să limiteze sau chiar să 
interzică utilizarea substanţelor care prezintă un pericol inacceptabil pentru oameni şi mediu 
şi pentru care s-a dovedit că riscurile trebuie menţionate la scară largă în UE. Aceste 
prevederi mai pot fi folosite pentru a interzice utilizarea anumitor substanţe cancerigene, dacă 
acest lucru se dovedeşte a fi necesar în ceea ce priveşte informaţiile care vor fi disponibile 
prin procesul de înregistrare sau invers. 

Metode de testare alternative 

Comisia Europeană susţine o dezvoltare mai intensă a metodelor de testare alternative. Astfel, 
în al cincilea Program cadru pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică (1998 - 2002), aceasta 
a finanţat mai bine de 43 de proiecte de cercetare pentru metodele in vitro cu aproximativ 65 
de milioane EUR. În cadrul actual al celui de-al şaselea Program cadru, cercetătorilor li se 
cere mai mult ca niciodată să prezinte proiecte corespunzătoare. Acest lucru va conduce în 
cele din urmă la metode alternative validate la nivel internaţional, care oferă rezultate 
acceptate de către autorităţile de reglementare din întreaga lume. 
Centrul comun de cercetare al Comisiei Europene are un rol fundamental în cadrul Iniţiativei 
OCDE pentru validarea metodelor computerizate. Pe măsură ce mai multe metode QSAR1

devin disponibile pentru evaluarea pericolului prezentat de substanţele chimice, numărul de 
experimente pe animale va scădea în continuare. 

Concluzie

                                               
1 Relaţia cantitativă între structură-activitate (QSAR) este procesul prin care structura chimică este corelată din 
punct de vedere cantitativ cu un proces bine-definit cum ar fi activitatea biologică sau reactivitatea chimică.
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Comisia susţine propunerile care pot reduce testarea pe animale, cu condiţia ca nivelul de 
protecţie a sănătăţii şi a mediului să nu fie afectat. În această privinţă, nu este posibilă 
sprijinirea de către Comisie a unui moratoriu la nivel UE privind testarea pe animale astfel
cum a propus petiţionara. După cum reiese din cele de mai sus, Comisia sprijină toate 
celelalte căi alternative practicabile. În ceea ce priveşte cea de-a doua sugestie a petiţionarei, 
într-adevăr, sistemul obligatoriu de schimb de informaţii fără precedent care este înfiinţat în 
momentul de faţă în cadrul REACH poate face posibil ca mai multe întreprinderi să hotărască 
să instituie chiar şi un moratoriu privind testarea pe animale, în timp ce obiectivul general al 
sistemului este de a reduce testările pe animale. Regulamentul privind metodele de testare 
prevede ca principiile înlocuirii, reducerii şi rafinării utilizării animalelor în proceduri să fie
pe deplin luate în considerare în proiectarea metodelor de testare, în special atunci când 
metode validate adecvate devin disponibile pentru a înlocui, reduce sau rafina testarea pe 
animale. În cele din urmă, în ceea ce priveşte o retragere a tuturor substanţelor chimice 
cunoscute ca prezentând un potenţial pericol pentru sănătatea umană şi animală şi mediu, 
REACH oferă mecanisme pentru a limita utilizarea şi punerea pe piaţă a acestora, prin 
procedura privind autorizarea şi restricţionarea. REACH a devenit funcţional la 1 iunie 2008 
şi următorii zece ani vor asista la stabilirea unei baze de date care să conţină 30 000 de 
substanţe chimice şi proprietăţile lor.    
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