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B6-0000/2008

Резолюция на Европейския парламент за проект на регламент на Комисията (EO) 
№…. за определяне на методи за изпитване съгласно Регламент (EО) № 1907/2006 
на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH))
(C6-0000/2008)

Европейският парламент,

– като взе предвид Регламент (EО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по 
химикалите, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) 
№ 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на 
Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО1

и 2000/21/ЕО на Комисията1, и по-специално член 13,

– като взе предвид проекта на регламент на Комисията (ЕО) №….за определяне на 
методи за изпитване съгласно Регламент (EО) № 1907/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH),

– като взе предвид становището на комитета по член 133 на горния регламент,

– като взе предвид член 5а.3б от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г., с 
което се определят процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията2,

– като взе предвид член 81.4б от своя правилник,

A. като има предвид, че целите на проекта на регламент на Комисията за определяне на 
методи за изпитване съгласно Регламент (EО) № 1907/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH) са:

 прехвърляне на методите за изпитване, съдържащи се в Приложение V на 
Директива 67/548/ЕИО в нов регламент на Комисията и

 включване на нови или ревизирани методи на изпитване, които понастоящем не 
са част от Приложение V на Директива 67/548/ЕИО, но чието включване в 
Приложение V е предвидено в рамките на тридесетото изменение на 
директивата в съответствие с техническия прогрес,

до 1 юни 2008 г.,
                                               
1 ОВ 2007, L 136/3
2 ОВ L 184 от 17.7.1999 г., стр. 23. ИЗМЕНЕНО
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Б. като има предвид, че проекта на регламент на Комисията е от особено значение и за 
законодателството в други сектори, като например за козметичните продукти3 и за 
пестицидите4, тъй като тези актове се позовават на методи на изпитване, включени в 
законодателството за химикалите,

В. като има предвид, че общия брой животни, използвани за опитни и други научни 
цели през 2005 г. в държавите-членки на Европейския съюз, възлиза на 
приблизително 12 милиона5 и че значителен процент от тези животни се използват 
за изпитвания поради законодателни изисквания,

Г. като има предвид, че протоколът относно закрилата и хуманното отношение към 
животните, приложен към договора от Амстердам предвижда при изработването и 
осъществяването на политиката на Общността в областта на селското стопанство, 
транспорта, вътрешния пазар и научните изследвания, Общността и държавите-
членки да държат изцяло сметка за изискванията за хуманно отношение към 
животните, като същевременно спазват законовите или административните 
разпоредби и съществуващите практики в държавите-членки, по-специално по 
въпросите, свързани с религиозните обреди, културните традиции и регионалното 
наследство,

Д. като има предвид, че с оглед да се избегнат изпитванията върху животни, REACH
предвижда изпитвания върху гръбначни животни за целите на този регламент да се
провеждат само в краен случай и особено при определянето на токсичността за 
човека информацията да се събира по начини, различни от извършването на 
изпитвания върху гръбначни животни, когато това е възможно, посредством 
използването на алтернативни методи, например in vitro методи или количествени и 
качествени модели за взаимовръзка между структура и активност или от 
информация от структурноподобни вещества (групиране или асоцииране),

Е. като има предвид, че Директива 86/609/ЕИО на Съвета за сближаване на 
законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки 
относно защитата на животните, използвани за опитни и други научни цели6

предвижда да не се извършват опити с животни, ако има друг задоволителен научен 
метод за постигане на резултата, не водещ до използването на животно, който е 
подходящ и практически осъществим, и при избора на опити да се избират опити, 
при които се използват най-малко на брой животни, животни с най-ниска степен на 
неврофизиологична чувствителност, които причиняват най-малко болка, страдание, 
стрес или трайно увреждане и които могат да доведат до задоволителни резултати,

                                               
3 Директива 76/768/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. относно сближаването на законодателствата на 
държавите-членки, свързани с козметични продукти, ОВ 1976 г. L 262/169
4 Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за 
растителна защита ОВ L 230, 1
5 Пети доклад относно статистическите данни за броя на животните, използвани за опитни и други 
научни цели в държавите-членки на Европейския съюз, COM (2007) 675 окончателен
6 ОВ L 358, 18.12.1986 г. 1
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Ж. като има предвид, че Европейският център за валидиране на алтернативни методи
(ECVAM) е валидирал редица алтернативни методи през 2006/2007 г.7, които обаче 
не са включени в проекта на регламент на Комисията,

З. като има предвид, че освен това проектът на регламент на Комисията съдържа 
метод на изпитване върху животни, който не трябва да се прилага, тъй като същият
проект на регламент включва алтернативен метод на това изпитване,

И. като има предвид, че Комисията все още не е реагирала на неговата критика,

Й. като има предвид, че Комисията обосновава невключването на валидирани 
алтернативни тестове, като твърди, че те все още не са одобрени за изпитвания в 
изпълнение на регулаторни изисквания,

К. като има предвид, че Комисията е прехвърлила процедурата по регулаторното 
приемане на три от петте теста на ОИСР,

Л. като има предвид, че разработването и публикуването на Ръководство за 
провеждане на изпитвания от ОИСР обикновено отнема най-малко три години, тъй 
като компетентните институционални органи се срещат веднъж годишно, и че 
Ръководството за провеждане на изпитвания на ОИСР не винаги се прилага по един 
и същ начин от всички държави-членки на ОИСР,

М. като има предвид, че Комисията изясни, че винаги се опитва да действа първо в 
рамките на ОИСР; като има предвид, че това противоречи на законодателството на 
ЕС и на духа на директивата за козметичните продукти, която дава приоритет на 
общоевропейския процес,

Н. като има предвид, че предварително определения приоритет на процеса на 
регулаторно одобрение от ОИСР е неприемлив, тъй като в най-добрия случай той
предполага големи забавяния и понякога дори възпрепятства прилагането на 
определен алтернативен метод на практика,

О. като има предвид, че очевидно няма достатъчно правила за един ефикасен 
предварителен анализ от регулаторно значение преди ECVAM да пристъпи към 
научно валидиране на алтернативен тест,

П. като има предвид, че основни понятия като валидиране и правно приемане не се 
използват по един и същ начин на национално, общностно и международно ниво и 
че в законодателството на ЕС няма определение за „валидиране” (или критерии за 
валидаторите) или за „регулаторно (или правно) приемане”8,

                                               
7 EpiDERM и EPISKIN (Доклад на ECVAM/ESAC от 27 април 2007 г.), Намалено тестване на локален 
лимфен възел (rLLNA) (Доклад на ECVAM/ESAC от 27 април 2007 г.), Тестване на непрозрачността и 
пропускливостта на говежда роговица (BCOP) и тестване на изолирано пилешко око (ICE) (Доклад на 
ECVAM/ESAC от 27 април 2007 г.) и Тест за остър токсичен ефект върху риби (Доклад на 
ECVAM/ESAC от 21 март 2006 г.) 
8 Европейско партньорство за алтернативни подходи при тестовете върху животни (EPAA), Първи 
годишен доклад за постигнатия напредък, декември 2006 г., стр. 19, 
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Р. като има предвид, че Съобщение на Комисията SEC (91) 1794 окончателен вариант, 
предоставя на ECVAM относително слаби пълномощия за валидиране на 
алтернативни методи, въпреки високата оценка на работата на ECVAM през 
последните години;

С. като има предвид, че валидиране се извършва и от други национални и 
международни органи и поради това необходимостта от формално валидиране от 
типа валидиране/оценка, подходящо за всеки сектор/цел следва да бъде преценена и 
изяснена9,

Т. като има предвид, че процедурата по вътрешно регулаторно приемане в
Европейското бюро по химикалите след валидиране от ECVAM и преди 
стартирането на процедурата за евентуално включване на метод на изпитване в 
законодателството е очевидно неподходяща,

У. като има предвид, че потенциално важни решения по тази процедура, като 
поставяне под въпрос научното валидиране от ECVAM или прехвърлянето на 
валидирането и регулаторното приемане на равнището на ОИСР, следва да се 
вземат поотделно за всеки отделен случай по прозрачен и отговорен начин на 
политическо равнище,

Ф. като има предвид, че е недопустимо навременното включване на алтернативни 
методи, валидирани от ECVAM в проект на предложение на Комисията да е все още 
невъзможно поради забавяния, причинени от непрозрачните, бавни, тромави и 
донякъде неподходящи процедури, свързани с регулаторното приемане на 
валидирани алтернативни методи на изпитването върху животни,

Х. като има предвид, че последствията от откритите проблеми в областта на 
законодателството, свързано с химикалите по отношение на валидирането и 
регулаторното приемане на алтернативни методи на изпитване, могат да се окажат 
още по-големи, като се вземат предвид други промишлени сектори,

1. противопоставя се на приемането на проект на регламент на Комисията (ЕО) № 
......за определяне на методи за изпитване съгласно Регламент (EО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH);

2. посочва, че проекта на регламент на Комисията е несъвместим с целта и 
съдържанието на Регламент (EО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикалите, за 
изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на 
Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 

                                                                                                                                                  
http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/conf_2006.htm
9 Европейско партньорство за алтернативни подходи при тестовете върху животни (EPAA), Първи 
годишен доклад за постигнатия напредък, декември 2006 г., стр. 19, 
http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/conf_2006.htm



PE404.645v01-00 6/6 RE\716819BG.doc

BG

76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 
2000/21/ЕО на Комисията; 

3. призовава Комисията да внесе в комитета изменен проект на мярката или да 
представи законодателно предложение на базата на Договора;

4. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки.
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