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КРАТКА ОБОСНОВКА

Не само новите познания за етологичните аспекти на настаняването на лабораторните 
животни, но също така и новите приложения на използването на животни, по-
специално в областта на генното инженерство, направиха преразглеждането на 
Директива 86/609/ЕИО неотложна задача, въпреки че по това време тя беше 
историческо постижение и беше постигнат значителен напредък, по-специално във 
връзка с въвеждането на принципите на заместване, намаляване на броя на животните и 
облекчаването им по време на извършване на опити.  

От името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, 
приветствам предложението на Комисията за преразглеждане на директивата. То 
съдържа полезни мерки, които ще подобрят хуманното отношение към животните, като 
същевременно въвежда по- строги правила въз основа на международно признатите 
принципи за хуманни техники за научни опити и добри научни резултати. То обхваща 
много съображения по отношение на защитата на животните, използвани за целите на 
опити и научни цели. Въпреки това съществуват области, в които предложението на 
Комисията трябва да стане по-стриктно. 

От гледна точка на хуманното отношение към животните, приветствам разширяването 
на обхвата на директивата във връзка с включването на сетивните фетални животни и 
безгръбначните видове, както и фундаменталната биологическа научноизследователска 
дейност.  Приветствам също така включването на хуманните методи за умъртвяване в 
контекста на директивата.

Използването на нечовекоподобни примати следва да бъде постепенно преустановено с 
незабавна забрана за използване на човекоподобни маймуни и примати, заловени в 
дивата природа. Постепенното преустановяване на използването на примати "F1" , 
което означава край на използването на потомството на примати, заловени в дивата 
природа, е от голямо значение както от гледна точка на етиката и хуманното отношение 
към животните, така и от гледна точка на съхраняването им. Мярката ще намали 
напрежението върху дивите популации и ще предотврати жестокостта, свързана с 
търговията с диви примати. 

За разлика от предложението на Комисията, ние считаме, че освобождаване от 
правилата би оставило отворена врата за лабораторни опити с тези силно застрашени 
видове. По тази причина тъй наречената "предпазна клауза" във връзка с
човекоподобните маймуни (член 50) следва да бъде заличена. Този ход е в съответствие 
с ангажиментите, изразени първоначално в Директива 86/609, преди повече от двадесет 
години.  Забрана или частична забрана за използване на човекоподобни маймуни и 
примати, заловени в дивата природа при процедури вече са въведени в няколко 
държави-членки, а използването на човекоподобни маймуни вече е преустановено на 
територията на ЕС. По тази причина е възможно бързо хармонизиране в цяла Европа. 

Задължителното използване на приемливите и налични на практика методи за 
заместване, намаляване на броя на животните и облекчаването им по време на 
извършване на опити в член 13 е съществена стъпка напред в сравнение с по-малко 
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строгите разпоредби в Директива 86/609. Съществено е също така и установяването на 
горна граница на допустима болка и страдание навсякъде в ЕС.  Процедури, които 
причиняват страдание на животните, не следва да бъдат разрешени. 

Въпреки това, липсата на критерии за класификация на процедурите предизвиква 
загриженост, при положение, че много мерки, които се съдържат в предложението, 
зависят от класификацията на тяхната тежест. Ние предлагаме възможно решение на 
това, като прибавяме допълнително приложение, за да дадем условни определения на 
степените на тежест.  

По отношение на методите, използвани в процедури, токсикологичните изследвания, 
които изискват смърт като край, следва да бъдат усъвършенствани (в тази област е 
постигнат известен напредък) с оглед предотвратяване на страданията на животните 
след времето, в което смъртта е неизбежна. Записването, отчитането и анализирането 
на степените на страдание, причинено от опити, следва да бъдат задължителни, за да 
послужат за база на процеса на  етичен преглед и разрешение. 

Принципите на етичен преглед и разрешение (Глава ІV) са сред основните елементи. 
Етичният преглед, който се използва вече в 21 държави-членки трябва да бъде 
неделима част от процеса на разрешение с цел сравняване на използването на животни 
при научноизследователските дейности с етични съображения. Оценката на вредите и 
ползите, която предоставя баланс между използването на животни и очакваните ползи 
за човешкото здраве или медицинска изследователска дейност или дори 
необходимостта от регулиране, е важна част от нея. В допълнение на това 
ретроспективната оценка ще насърчи добрите научни резултати, както и хуманното 
отношение към животните и заместването, намаляването на броя на животните и 
облекчаването им по време на извършване на опити. 

Приветствам националните инспекции (член 33), от които поне една годишно следва да 
бъде извършена без предупреждение. Мисля също така, че следва да бъде създадена 
служба за инспекция на ЕС, която да извършва проверките без предупреждение на 
обектите с оглед гарантиране, че класификацията на тежестта се  прилага еднакво и 
правилно в държавите-членки.  Докладите и констатациите (по-специално случаи на 
нарушаване на настоящата директива) на национални инспекции и инспекции на ЕС 
следва да бъдат публикувани. 

Приветстваме също така повишената прозрачност, предложена в член 40, като се има 
предвид необходимостта от запазване на поверителната информация, както и 
задължението на Комисията и държавите-членки да допринасят за разработването на 
алтернативи на методите, при които участват животни (член 45). Това се отнася също 
така и за създаването на национални лаборатории, които да участват във валидирането 
на алтернативните методи.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
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водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Член 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Цели

Целта на настоящата директива е 
възможно най-бързо постигане на 
целта за пълно заместване на 
процедурите, които се прилагат на 
живи животни за научни цели чрез 
улесняване и насърчаване на 
разработването на алтернативните 
методи и гарантиране, че 
развиващото се обществено мнение 
по въпроса до каква степен е 
приемливо да се използват животни, 
е правилно отразено в 
законодателството, като 
същевременно се гарантира висока 
степен на защита на използването на 
животни в процедури посредством 
(наред с други мерки):
а) редовно преразглеждане на мерките 
за защита на животните и 
обстоятелствата, при които 
животни могат да се използват за 
научни цели;
б) висока степен на прозрачност по 
отношение на използването на 
животни и информиране на 
обществеността относно 
прилагането на мерките за защита 
на животните и постигнатия 
напредък към заместване на 
методите, при които участват 
животни. 

Or. en
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Обосновка

Значително намаляване на броя на използваните животни и степента на страдание в 
рамките на ЕС може да бъде постигнато единствено с използване на точни 
определения.

Изменение 2

Предложение за директива
Член 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „процедура“ е всяко използване на 
животно за опитни или други научни 
цели с известен или неизвестен 
резултат, които могат да му причинят 
болка, страдание, дистрес или трайно 
увреждане, включително и всяко 
действие, което има за цел или може да 
доведе до раждане на животно в такова 
състояние или до създаване на нова 
генетично модифицирана родова линия 
на животните;

(1) „процедура“ е всяко използване на 
животно за опитни или други научни 
цели с известен или неизвестен 
резултат, които могат да му причинят 
болка, страдание, дистрес или трайно 
увреждане, включително смърт и 
всяко действие, което има за цел или 
може да доведе до раждане на животно 
в такова състояние или до създаване на 
нова генетично модифицирана родова 
линия на животните;

Or. en

Обосновка

Изменението на определението за "процедура" има за цел просто да уточни, че 
смъртта е "трайно увреждане", което изглежда очевидно за обществеността (но 
един съд в Обединеното кралство реши обратното).     

Изменение 3

Предложение за директива
Член 3 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „проект“ е работна програма, имаща 
определена научна цел и свързана с една 
или повече процедури;

(2) „проект“ е работна програма, имаща 
определена научна цел и свързана с една 
или повече процедури и която може да 
бъде предмет на отделна етична 
оценка;
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Or. en

Обосновка

Изменението на определението за "проект" се прави, за да бъде ясно, че проектите не 
трябва да бъдат обширни до степен, че етичната оценка да не е възможна.

Изменение 4

Предложение за директива
Член 3 – точка 6 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) "поверителна информация"е 
информация, чието оповестяване без 
взаимно съгласие би причинило вреда 
на легитимните търговски или 
свързаните с изследователска 
дейност интереси на притежателя й 
или на трета страна.

Or. en

Обосновка

Новото определение за "поверителна информация" се налага, защото понятието е 
релевантно на няколко места в предложението.

Изменение 5

Предложение за директива
Член 5 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) фундаментални изследвания за 
напредък в знанията в областта на 
биологическите и поведенческите 
науки;

(1) фундаментални изследвания за 
напредък в знанията в областта на 
биологическите и поведенческите 
науки, където съществува 
реалистична перспектива 
придобитите знания да бъдат от 
полза за някоя от целите, определени 
в точка 2.
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Or. en

Обосновка

С цел ефективно облекчаване и намаляване на използването на животни при опити, 
целите на процедурите трябва да бъдат ясно определени и ограничени. Важно е 
животните да се използват само за фундаментални изследвания, където е 
реалистично да се очаква, че значителната полза ще се увеличи. Задоволяването на 
любопитството на изследователите не следва да е достатъчно.

Изменение 6

Предложение за директива
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимо от параграф 1, 
нечовекоподобни примати не се 
използват при процедури, при 
условията на предпазната клауза в 
член 50.

2. Независимо от параграф 1, 
човекоподобните примати не се 
използват при процедури.

Or. en

Обосновка

Забраната за използване на човекоподобните маймуни следва да бъде пълна, поради 
широко разпространеното приемане на факта, че използването на тези силно 
чувствителни животни е морално неоправдано. 

Изменение 7

Предложение за директива
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи могат да 
предоставят освобождаване от параграф 
1 въз основа на научна обосновка, 
сочеща, че целта на процедурата не 
може да се постигне като се използват 
животни, развъждани, за да бъдат 
използвани при процедури.

2. При условията на член 10, 
компетентните органи могат да 
предоставят освобождаване от параграф 
1 въз основа на убедителна научна и 
обществена обосновка, сочеща, че 
целта на процедурата не може да се 
постигне като се използват животни, 
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развъждани, за да бъдат използвани при 
процедури.

Or. en

Обосновка

Животни, заловени в дивата природа, изпитват значително допълнително страдание 
в сравнение с развъдените за целта животни. Използването им следва да се обмисля 
само в най-редки случаи. 

Изменение 8

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от датите, посочени в 
приложение III обаче, държавите-
членки трябва да гарантират, че 
нечовекоподобните примати, 
изброени в посоченото приложение, 
могат да се използват при процедури 
единствено когато те са потомци на 
нечовекоподобни примати, които са 
били развъдени в плен.

заличава се

Or. en

Обосновка

Не съществува основание за разрешаване на използването на примати, които не са 
развъждани в плен в продължение на дълги периоди от време, каквото изглежда е 
намерението на Комисията. Всички видове, изброени в Приложение ІІ следва да бъдат 
развъждани за целта без изключение. 
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Изменение 9

Предложение за директива
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи могат да 
предоставят освобождавания от 
параграф 1 въз основа на научна 
обосновка.

заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на член 10, параграф 1.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 14 - параграф 2 - буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато прилагането на анестезия е 
несъвместимо с целта на процедурата, 
освен, ако тя е свързана със сериозни 
наранявания, които могат да
причинят силна болка.

г) когато прилагането на анестезия е 
несъвместимо с целта на процедурата, 
при положение, че тя няма да причини
повече от слаба болка или дистрес.

Or. en

Обосновка

Основната цел на преразглеждането на настоящата директива е да защити 
животните и да намали страданията, които те могат да изпитват по време на 
процедура. Болката, страданието и дистресът следва да бъдат избягвани или поне 
сведени до много ниска степен по всяко време, дори когато дадена процедура се 
извършва без анестезия или аналгетици.
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Изменение 11

Предложение за директива
Член 14 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки осигуряват на 
животните да не се дават никакви 
лекарствени средства, които да не им 
позволяват или да ги ограничават при 
изразяването на болка без подходящо 
ниво на анестезия или аналгезия.

4. Държавите-членки осигуряват на 
животните да не се дават никакви 
лекарствени средства, които да не им 
позволяват или да ги ограничават при 
изразяването на болка. 

В такива случаи се представя научна 
обосновка, придружена от 
подробности за режима на анестезия 
или аналгезия.

Or. en

Обосновка

Напълно неприемливо е да се дават лекарствени средства на животно, за да му се  
попречи да покаже, че изпитва болка. 

Изменение 12

Предложение за директива
Член 14 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Животни, които могат да изпитват 
силна болка след изтичане на 
действието на анестезията, се третират 
предварително и следоперативно с 
аналгетици или други подходящи 
обезболяващи методи, при условие че те 
са съвместими с целта на процедурата. 
Когато не е възможно третиране с 
аналгетици, животното незабавно се 
умъртвява чрез хуманен метод.

5. Животни, които могат да изпитват 
болка след изтичане на действието на 
анестезията, се третират предварително 
и следоперативно с аналгетици или 
други подходящи обезболяващи методи, 
при условие че те са съвместими с целта 
на процедурата. Когато не е възможно 
третиране с обезболяващо средство, 
животното незабавно се умъртвява чрез 
хуманен метод. В никакъв случай не 
може да се позволи животно да 
изпитва повече болка от леката 
болка след анестезията.
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Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на член 14, параграф 2, буква б).

Изменение 13

Предложение за директива
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки осигуряват 
класифицирането на всички 
процедури като „до леки“, „умерени“, 
„тежки“ или такива „с необратим 
край“ въз основа на 
продължителността и интензитета 
на потенциалните болка, страдание, 
дистрес и трайно увреждане, 
честотата на интервенциите, 
незадоволяването на етологичните 
нужди и използването на анестезия, 
аналгезия или и двете.

заличава се

Or. en

Обосновка

Определенията на степента на тежест следва да бъдат хармонизирани навсякъде в 
Европейския съюз и са необходими временни определения до приемането на 
окончателните определения от страна на Комисията. 

Изменение 14

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. До ... * Комисията представя 
предложение относно определенията 
за степен на тежест, което съдържа 
най-малко определения за 
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категориите "до лека", "умерена" и 
"тежка". До тази дата преходните 
пояснителни определения, посочени в 
Приложение VІІа, служат за 
ориентири на държавите-членки.
* 18 месеца след влизането в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на член 15, параграф 1.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 24 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) без да се засяга общият характер 
на точка 1,  всеки обект за 
развъждане, доставяне и използване 
гарантира, че има поне едно (и повече, 
ако това е необходимо) 
квалифицирано лице на място по 
всяко време, което се грижи за 
хуманното отношение към 
животните и, ако е необходимо, 
прилага евтаназия или повиква 
ветеринар.    

Or. en

Обосновка

Очевидно е, че животни, подложени на инвазивни процедури могат да имат нужда от 
грижи (ветеринарни или други) по всяко време на деня или нощта. Не е възможно да 
се предскаже кога може да възникне нуждата от грижи или тя да се ограничи в 
рамките на работния ден. Според професионалните ветеринарни насоки ветеринарни 
хирурзи трябва да бъдат на разположение 24 часа в денонощие, за да предоставят 
спешни грижи на всички техни клиенти.    По отношение на лабораториите, както и 
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на други места, това налага да има някой, който на практика да може да извика 
ветеринарния хирург.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 25 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Постоянно действащият орган за 
етичен преглед включва посочен 
ветеринар, лицето (или лицата), 
отговарящи за доброто състояние и 
грижите за животните в обекта и, при 
обекти за използване, представител на 
научните среди.

2. Постоянно действащият орган за 
етичен преглед включва най-малко 
посочен ветеринар, лицето (или лицата), 
отговарящи за доброто състояние и 
грижите за животните в обекта и, при 
обекти за използване, представител на 
научните среди, лице с експертен опит 
в заместването, намаляването на 
броя на животните и облекчаването 
им по време на извършване на опити, 
както и независимо лице, несвързано с 
професията, с опит в областта на 
хуманното отношение към 
животните.

Or. en

Обосновка
За да се гарантира обективността на решенията на органа за етичен преглед, 
членовете му трябва да представляват както интересите на животните, така и 
тези на изследователската дейност. Комисиите за етика на хуманната 
изследователска дейност служат за успешен модел.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки осигуряват 
съхраняването на информация за всички 
консултации, предоставени на обекта от 
постоянно действащия орган за етичен 
преглед, и на взетите решения по 

2. Държавите-членки осигуряват 
съхраняването и публикуването, при 
спазване на условията за защита на 
поверителност и анонимност, на 
информация за всички консултации, 
предоставени на обекта от постоянно 
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отношение на тези консултации. действащия орган за етичен преглед, и 
на взетите решения по отношение на 
тези консултации.

Or. en

Обосновка

Като се изключи поверителната информация, доклада за етична оценка следва да 
бъде обществено достояние, за да може европейските граждани да получават пълна 
и неизкривена представа за действителността на опитите с животни.

Изменение 18

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всички нечовекоподобни примати 
следва да имат досие за личната 
история, което да следва животното 
през неговия живот.

2. Всички нечовекоподобни примати, 
котки и кучета следва да имат досие за 
личната история, което да следва 
животното през неговия живот.

Or. en

Обосновка

Въпреки че Европейската комисия показва разбиране относно значението на 
съхраняването на информация за нечовекоподобните примати, котките и кучетата 
(и следователно признава споровете относно използването на тези конкретни видове), 
не е ясно защо задължението за съхраняване на личната история се отнася само до 
нечовекоподобните примати. Със сигурност това е от съществено значение за 
изследвания, дори без да се броят съображенията за хуманно отношение. 
Изискването следва да включва поне котките и кучетата (при презумпцията, че 
подобни процедури продължават да са разрешени за момента).

Изменение 19

Предложение за директива
Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Документацията за всички инспекции 4. Документацията за всички инспекции 
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се съхранява поне пет години. се съхранява поне пет години, а 
обобщенията от документацията по 
инспекциите, включително 
подробности относно евентуално 
неспазване на изискванията на 
настоящата директива, се правят 
публично достояние на интернет 
страницата на Комисията в 
анонимен вид и като се изключи 
всякаква поверителна информация.

Or. en

Обосновка

В преразгледаната директива трябва да бъдат заложени принципите на прозрачност 
и отчетност. Следователно, публикуването на информация, свързана с нарушенията, 
е от съществено значение, за да бъде обществеността информирана относно 
действителността на използването на животни в научни опити. 

Изменение 20

Предложение за директива
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да осъществява 
проверки на инфраструктурата и 
осъществяването на националните 
инспекции в държавите-членки.

1. Комисията назначава европейски 
инспектори, които да осъществяват 
инспекции на инфраструктурата и 
осъществяването на националните 
инспекции в държавите-членки, както 
и да гарантират, че класификациите 
за тежест се прилагат правилно и 
еднакво на цялата територия на ЕС.

Or. en

Обосновка

Създаването на инспекторат на равнище ЕС, който да докладва пред гражданите на 
ЕС и да събира най-добрите практики на територията на Съюза, би гарантирало, че 
минималните стандарти за хуманно отношение към животните се прилагат еднакво 
в държавите-членки на ЕС.
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Изменение 21

Предложение за директива
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата-членка, на територията на 
която се извършва проверката, оказва 
пълно съдействие на експертите на 
Комисията при изпълнение на техните 
задължения. Комисията информира 
компетентните органи на съответната 
държава-членка за резултатите от 
извършената проверка.

2. Държавата-членка, на територията на 
която се извършва инспекцията, оказва 
пълно съдействие на инспекторите на 
ЕС при изпълнение на техните 
задължения. Комисията информира 
компетентните органи на съответната 
държава-членка за резултатите от 
извършената проверка, и докладва пред 
гражданите и заинтересованите 
страни относно инспекциите, 
осъществени от инспекторите на 
ЕС..

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на член 34, параграф 1.

Изменение 22

Предложение за директива
Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентните органи на съответната 
държава-членка предприемат мерки, за 
да се вземат предвид резултатите от 
проверката.

3. Компетентните органи на съответната 
държава-членка предприемат мерки, за 
да отговорят на препоръките на 
инспекторите на ЕС.

Or. en
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Изменение 23

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) доклада за етична оценка, 
изготвен от обекта;

Or. en

Изменение 24

Предложение за директива
Член 37 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) проектът е научно обоснован или се 
изисква по закон;

а) налице е достатъчно научно 
основание за проекта;

Or. en

Обосновка

Компетентният орган следва да гарантира, че всички проекти са научно обосновани.

Изменение 25

Предложение за директива
Член 37 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) целите на проекта оправдават 
използването на животни;

б) целите на проекта и възможните 
болка, страдание, дистрес или трайно 
увреждане, които следват от него за 
животните, оправдават тяхното 
използване;

Or. en
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Изменение 26

Предложение за директива
Член 37 – параграф 2 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) когато дадено вещество, 
съединение или продукт се оценява за 
безопасност или ефикасност, 
използването, за което е 
предназначено или което вероятно ще 
се практикува.

Or. en

Обосновка

Всички проекти следва да се оценяват ретроспективно без дискриминация. 
Ефективните правила за оценка следва логично да еволюират в съответствие с 
разбирането за действителното страдание на животните и действителните ползи 
от изследванията. Ретроспективната оценка е също толкова важна за 
изследванията, както и за хуманното отношение към животните.

Изменение 27

Предложение за директива
Член 38 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Всички проекти се подлагат на 
преглед през целия им живот и се 
оценяват ретроспективно при 
тяхното приключване.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на член 37, параграф 2, буква дa).
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Изменение 28

Предложение за директива
Член 38 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дали е нанесена вреда на животните, 
включително броя и видовете 
използвани животни и тежестта на 
процедурите;

б) дали е нанесена вреда на животните, 
включително броя и видовете 
използвани животни и естеството, 
равнището и продължителността на 
вредите, понесени от животните;

Or. en

Обосновка

Ефективните правила за оценка следва логично да еволюират в съответствие с 
разбирането за действителното страдание на животните.

Изменение 29

Предложение за директива
Член 38 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, всички проекти, 
включващи само процедури, които са 
класифицирани като „до леки“, се 
освобождават от изискването за 
ретроспективна оценка.

заличава се

Or. en

Обосновка

Всички проекти следва да се оценяват ретроспективно без дискриминация.

Adlib Express Watermark



PA\767040BG.doc 21/9 PE420.060v01-00

BG

Изменение 30

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) резултатите от етичната 
оценка.

Or. en

Изменение 31

Предложение за директива
Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въз основа на резултатите от 
етичната оценка, обектът за 
използване посочва в нетехническото 
обобщение на проекта дали проектът 
ще подлежи на ретроспективна 
оценка и в какъв срок.

заличава се

Or. en

Обосновка

Неповерителната и нелична информация следва да се прави обществено достояние, за 
да се гарантира премахването на всички бариери пред обществения надзор и за 
постигане на добра отчетност. Това е важно както за човешкото здраве, така и за 
хуманното отношение към животните. Това обхваща и нарушенията и 
неповерителните данни, отрицателни както и положителни, произтичащи от 
проектите (последното е особено важно за човешкото здраве). Всички нетехнически 
обобщения следва да се публикуват.
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Изменение 32

Предложение за директива
Член 40 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки публикуват 
нетехническите обобщения на 
проектите, за които за предоставени 
разрешения, и всички техни 
актуализации.

4. Държавите-членки публикуват и 
правят лесно достъпни
нетехническите обобщения на 
проектите, за които за предоставени 
разрешения, и всички техни 
актуализации, както и всякаква друга 
информация, която не е поверителна, 
или чието разкриване би могло да 
доведе до идентифицирането на лице 
или обект за развъждане, доставяне 
или използване, чието участие в 
изследвания, използващи животни, 
все още не било обществено 
достояние. Друга информация 
включва отрицателни, както и 
положителни данни по проекта.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на член 40, параграф 2.

Изменение 33

Предложение за директива
Член 40 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Като спазват защитата на 
поверителната и личната 
информация, държавите-членки 
предоставят публично нелична 
информация относно нарушения на 
настоящата директива, 
националните законодателства и 
разрешения.
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Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на член 40, параграф 2.

Изменение 34

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички държави-членки приемат 
данните, изисквани по закон и
генерирани в друга държава-членка при 
процедури, признати от 
законодателството на Общността, освен 
ако е необходимо да се осъществят 
допълнителни процедури по 
отношение на тези данни с цел 
защита на общественото здраве, 
безопасността или околната среда.

1. Всички държави-членки приемат от 
останалите държави-членки данни, 
генерирани при процедури, които са
признати от или се осъществяват по 
силата на законодателството на 
Общността.

Or. en

Обосновка

Transparency between Member States should contribute to avoid the duplication of animal 
experiments. Information on the outcomes of a procedure whether they are negative or not 
need to be accessible to researchers in order to avoid unnecessary suffering of animals.

Such system of data-sharing already exists in the REACH Regulation (Article 30). A positive 
duty should be placed on researchers to take reasonable steps to ensure that animal data has 
not already been generated. Only where existing data is scientifically unreliable, and there is 
sufficient societal need, should repeated animal procedures be permitted.
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Изменение 35

Предложение за директива
Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки осигуряват 
обмен на генерираните при 
процедурите данни извън областите 
на изпитвания, изисквани по закон, 
като запазват поверителната 
информация.

заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на член 44, параграф 1.

Изменение 36

Предложение за директива
Член 44 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Преди да подадат заявление за 
разрешаване на проект, лицата, 
които възнамеряват да 
осъществяват процедура, 
предприемат всички разумни стъпки, 
за да установят дали данни, свързани 
с предлагания проект вече 
съществуват и, ако това е така, да 
получат достъп до тези данни, 
включително като участват в 
покриването на разходите за тях. 
Държавите-членки също проверяват 
дали подобни данни съществуват, 
преди да издадат разрешение.

Or. en
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Обосновка

Вж. обосновката на изменението на член 44, параграф 1.

Изменение 37

Предложение за директива
Член 44 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Когато съответните данни са 
достъпни по разумен начин, 
държавите-членки издават 
разрешение за проект само, когато 
това е необходимо за защита на 
общественото здраве, безопасността 
или околната среда.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на член 44, параграф 1.

Изменение 38

Предложение за директива
Член 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията и държавите-членки 
допринасят за развитието и 
валидирането на алтернативни 
подходи, които могат да осигурят 
същото или по-високо равнище на 
информация като полученото при опити 
с животни, но при които се избягва 
използването на животни или се 
използват по-малко животни или се 
стига до по-безболезнени процедури, 
както и предприемат всякакви други 
мерки, които считат за целесъобразни, 
за насърчаване на изследванията в този 

Комисията и държавите-членки 
допринасят финансово и по други 
начини за развитието и по 
целесъобразност, научното
валидиране на алтернативни подходи, 
предназначени да осигурят сравнимо 
равнище на информация като 
полученото при опити с животни, но 
при които се избягва използването на 
животни или се използват по-малко 
животни или се стига до по-
безболезнени процедури, както и 
предприемат всякакви други мерки, 
които считат за целесъобразни, за 
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област. насърчаване на изследванията в този 
област.

Or. en

Изменение 39

Предложение за директива
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До [една година след влизането в сила 
на настоящата директива] всяка 
държава-членка посочва национална 
референтна лаборатория за 
валидиране на алтернативни методи за 
заместване, намаляване и облекчаване 
на използването на животни.

1. До [една година след влизането в сила 
на настоящата директива] всяка 
държава-членка посочва национален 
център за високи постижения за 
алтернативни методи, който да 
включва национална референтна 
лаборатория за валидиране на 
алтернативи на опитите с животни, 
използвани за нормативни цели.

Or. en

Обосновка

През последните години бе отбелязан значителен напредък по отношение на 
заместването, намаляването и облекчаването на използването на животни в 
различни процедури, посредством специални изследвания, обмен на най-добрите 
практики и чрез проучвания за валидиране, извършвани в съответствие с 
международните стандарти.  Усилията в тази област следва да бъдат засилени с цел 
насърчаване на хуманното отношение към животните и намаляване на тяхното 
страдание, а създаването на национални центрове за алтернативни методи следва да 
осигури съгласуваност и стратегически фокус на усилията.

Изменение 40

Предложение за директива
Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки могат да 
определят за национални референтни 
лаборатории единствено 

заличава се
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лаборатории, които са акредитирани 
в съответствие с Директива 
2004/10/ЕО.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на член 46, параграф 1.

Изменение 41

Предложение за директива
Член 46 – параграф 3 – уводна формулировка

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Националните референтни 
лаборатории отговарят на следните 
изисквания:

3. Националните центрове за високи 
постижения за разработване на 
алтернативни методи отговарят на 
следните изисквания:

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на член 46, параграф 1.

Изменение 42

Предложение за директива
Член 46 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Всички държави-членки съобщават 
името и адреса на референтната си
лаборатория на Комисията. Комисията 
публикува списъка на националните 
референтни лаборатории.

6. Всички държави-членки съобщават 
името и адреса на техния национален 
център за високи постижения и 
референтна лаборатория на Комисията. 
Комисията публикува списъка на 
националните центрове за високи 
постижения и референтни 
лаборатории.
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Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на член 46, параграф 1.

Изменение 43

Предложение за директива
Член 46 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. След консултация с националните 
референтни лаборатории Комисията 
определя приоритетите за 
проучванията във връзка с 
валидирането и разпределя между 
тези лаборатории задачите по 
осъществяването на посочените 
проучвания.

заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на член 46, параграф 1.

Изменение 44

Предложение за директива
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да адаптира 
приложения от II до VII в съответствие 
с техническия и научен прогрес.

Комисията може да адаптира 
приложения от I до VIIа в съответствие 
с техническия и научен прогрес.

Or. en

Обосновка

Списъкът на безгръбначни животни, включително самостоятелно хранещи се ларвни 
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форми също следва да се преразглежда в съответствие с техническия и научен 
прогрес.

Вж. също обосновката на изменението на член 15, параграф 1.

Изменение 45

Предложение за директива
Член 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

заличава се

Or. en

Обосновка

Тези разпоредби не са необходими, тъй като е налице широка обществена подкрепа за 
възгледа, че човекоподобните маймуни не трябва да се използват в процедури.

Изменение 46

Предложение за директива
Член 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията преразглежда настоящата 
директива до [10 години след датата 
на влизане в сила], като взема предвид 
напредъка в развитието на 
алтернативни методи, които не са 
свързани с използване на животни и 
по-специално на нечовекоподобни 
примати, и предлага всякакви 
изменения, когато е подходящо.

До ...* и веднъж на 5 години след това, 
Комисията, като се консултира със 
заинтересованите страни, 
преразглежда настоящата директива и 
предлага всякакви изменения към нея, 
включително изменения, които се 
отнасят до видовете, които могат да 
се използват в процедури, както и 
видовете проекти, които могат да 
бъдат разрешени. В тези си действия, 
Комисията се ръководи от следните 
принципи: 
а) настоящата директива следва да 
отразява развитието на 
общественото мнение относно това 
кога използването на животни в 
процедури е оправдано и какви грижи 
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им се полагат, както и развитието на 
науката;
б) приоритет следва да се дава на 
намаляването и премахването на 
процедурите, които причиняват най-
голямата допустима болка, 
страдание, дистрес или трайно 
увреждане и които не са 
предназначени да облекчават 
животозастрашаващи или 
инвалидизиращи клинични състояния 
при хората.
Крайната цел, която се приема от 
всички заинтересовани страни, е 
премахването на процедурите, 
извършвани върху живи животни.
___________

* 5 години от датата на влизане в 
сила на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Процесът на преразглеждане на директивата следва да бъде достатъчно гъвкав, за 
да отчита бъдещите промени в обществения интерес, разбирането на способността 
на конкретни видове да изпитват страдание, както и състоянието на развитие на 
алтернативните методи и на науката, по-общо. Редовното преразглеждане на 
съществените елементи от директивата е от съществено значение, за да се 
гарантира, че законодателството на ЕС отразява минималните стандарти за 
хуманно отношение към животните, еволюцията в научните познания и 
общественото мнение, както и най-добрите практики.

Изменение 47

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да посочат 
за изпълнение на настоящата 
директива органи, които не са 
публични. Така определените органи 
се считат за компетентни органи за 

заличава се
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целите на настоящата директива. 

Or. en

Обосновка

Изпълнението на преразгледаната директива следва да се извършва от обществен 
орган, така че да се прилага напълно принципа за прозрачност пред гражданите.

Изменение 48

Предложение за директива
Член 55 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 55a
Пускане на пазара на продукти, които 

не са разработени в съответствие с 
настоящата директива

1. Забранява се вноса и пускането на 
пазара на Общността на 
моноклонални антитела, получени 
чрез асцитния метод, когато 
алтернативни методи без 
използването на животни биха били 
достатъчни.
2. Комисията, като действа в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 51, разглежда поне 
веднъж годишно въпроса дали вноса и 
пускането на пазара на Общността 
на други продукти също следва да бъде 
забранено на основание, че те са 
могли да бъдат разработени чрез 
методи, които не използват 
животни, или са били разработени 
при условия, които значително се 
отклоняват от изискванията на 
настоящата директива.

Or. en
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Обосновка

In response to a Written European Parliamentary question (Written question by Jens Holm 
(GUE/NGL) to the Commission (27 October 2008) answered on the 15th of January 2009 by 
Commissioner Dimas on behalf of the European Commission), the European Commission has 
confirmed that the production of MAbs by the (extremely painful) mouse ascites method is no 
longer scientifically necessary, except in rare cases. It is therefore unacceptable that MAbs 
unnecessarily thus produced should be imported into the EU. A ban on their import would be 
WTO-complaint (Article XX(a) of GATT (public morals)) because, as the Proposal clearly 
recognises, there is a moral imperative to use non-animal alternatives wherever possible and 
it makes no sense if that principle can be circumvented by imports into the EU. The EU 
should also consider on a regular basis whether the import of other specific products 
developed in ways which would not be permitted under the revised Directive should be 
prohibited. This would not extend to all products but be decided on a case-by-case basis.

Изменение 49

Предложение за директива
Приложение III

Текст, предложен от Комисията Изменение

заличава се

Or. en

Изменение 50

Предложение за директива
Приложение VII a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ VIIа
Преходно общо описание на 

степените на тежест (член 15 от 
директивата)

Отсъствие на стрес: Степен на 
тежест 0
Интервенции и манипулации върху 
животни с експериментална цел, в 
резултат на които животните не 
изпитват болка, страдание, 
нараняване или крайно безпокойство, 
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нито значимо влошаване на общото 
им състояние. Примери във 
ветеринарната практика: вземане на 
кръв за диагностични цели; подкожно 
инжектиране на лекарство.
Лек стрес: Степен на тежест 1
Интервенции и манипулации върху 
животни с експериментална цел, 
които подлагат животното на 
кратък епизод на лек стрес (болка или 
нараняване).
Примери във ветеринарната 
практика: инжектиране на 
лекарство, което налага физическо 
обездвижване; кастриране на мъжки 
животни с упойка.
Умерен стрес: Степен на тежест 2
Интервенции и манипулации върху 
животни с експериментална цел, 
които подлагат животното на 
кратък епизод на умерен стрес, или на 
умерено дълъг до продължителен 
епизод на лек стрес (болка, страдание 
или нараняване, крайно безпокойство 
или значително влошаване на общото 
състояние).
Примери във ветеринарната 
практика: хирургическа намеса, 
засягаща фрактура на една кост на 
крака; кастриране на женски 
животни.
Остра форма на стрес: Степен на 
тежест 3
Интервенции и манипулации върху 
животни с експериментална цел, 
които причиняват на животното 
остра до много остра форма на стрес, 
или го подлагат на умерено дълъг до 
продължителен епизод на умерен 
стрес (остра болка, продължително 
страдание или сериозно нараняване, 
крайно и постоянно безпокойство или 
значително и постоянно влошаване 
на общото състояние). 
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Примери във ветеринарната 
практика: инфекциозни и 
неопластични заболявания, за които 
може да се предвиди, че са 
смъртоносни, без преждевременна 
евтаназия.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на член 15, параграф 1.
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