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Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni määruse (EÜ) nr…. projekti kohta, millega 
kehtestatakse katsemeetodid tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest 
(EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist 
ja piiramist (REACH)
(C6-0000/2008)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust, mis 
käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja 
millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja 
komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ1, ning eriti 
selle artiklit 13;

– võttes arvesse komisjoni määruse (EÜ) nr…. projekti, millega kehtestatakse 
katsemeetodid tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 1907/2006, 
mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH);

– võttes arvesse ülalnimetatud määruse artiklis 133 osutatud parlamendikomisjoni arvamust;

– võttes arvesse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse 
komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused,2 artikli 5a lõike 3 punkti b;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 81 lõike 4 punkti b,

A. arvestades, et komisjoni määruse projekti, millega kehtestatakse katsemeetodid tulenevalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), eesmärgiks on

 praegu määruse 67/548/EMÜ V lisas sisalduvate katsemeetodite üleviimine uude 
komisjoni määrusesse; ja

 uude määrusesse uute või läbivaadatud katsemeetodite lisamine, mida direktiivi 
67/548/EMÜ V lisas praegu ei ole, kuid mis 30. tehnika arenguga kohandumise ühe 
osana taheti sinna lisada

1. juuniks 2008;

B. arvestades, et komisjoni määruse projekt omab erilist tähtsust ka muid valdkondi, näiteks 

                                               
1 ELT 2007, L 136/3.
2 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23 MUUDETUD.
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kosmeetikatooteid3 ja pestitsiide4 reguleerivate õigusaktide seisukohalt, kuna neis aktides 
viidatakse kemikaale käsitlevates õigusaktides märgitud katsemeetoditele;

C. arvestades, et 2005. aastal Euroopa Liidu liikmesriikides katseteks ja muudel teaduslikel 
eesmärkidel kasutatud katseloomade arv oli ligikaudu 12 miljonit5, ja et olulist osa neist 
loomadest kasutatakse õigusaktide väljatöötamiseks tehtavatel katsetel;

D. arvestades, et Amsterdami lepingule lisatud protokollis loomade kaitse ja heaolu kohta 
nõutakse, et ühenduse põllumajandus-, transpordi-, siseturu- ja teaduspoliitika 
kavandamisel ning rakendamisel pööraksid ühendus ja liikmesriigid täit tähelepanu 
loomade heaolu nõuetele, respekteerides samal ajal liikmesriikide õigus- või haldusnorme 
ja tavasid, mis iseäranis käsitlevad riitusi, kultuuritraditsioone ja piirkondlikku pärandit;

E. arvestades, et REACHis nõutakse, et loomkatsete vältimiseks tohib nimetatud määruse 
kohaldamisel teha katseid selgroogsete loomadega ainult viimase abinõuna ning et eriti 
selles, mis puudutab ainete mürgisust inimeste jaoks, tuleb, kui vähegi võimalik, teavet 
koguda ilma selgroogsetega tehtavate loomkatseteta, kasutades alternatiivseid, näiteks in 
vitro meetodeid, kvalitatiivseid või kvantitatiivseid struktuuraktiivsuse mudeleid või siis 
teavet struktuurilt samalaadsete ainete kohta (rühmitamine või analoogmeetod (read-
across));

F. arvestades, et nõukogu direktiivis 86/609/EMÜ katseteks ja muudel teaduslikel 
eesmärkidel kasutatavate loomade kaitsega seotud liikmesriikide õigusnormide 
ühtlustamise kohta6 nõutakse, et loomadega ei tehtaks katseid, kui vajaliku tulemuse 
saamiseks on mõistlikult ja praktiliselt kättesaadav mõni muu teaduslikus mõttes rahuldav 
meetod, mis ei eelda loomade kasutamist, ning et katsete vahel valikut tehes valitaks need, 
kus vajatakse kõige vähem loomi ja milles kasutatakse neurofüsioloogiliselt kõige 
madalama tundlikkusega loomi, mis põhjustavad kõige vähem valu, kannatusi, stressi või 
püsivaid kahjustusi ning annavad kõige tõenäolisemalt rahuldavaid tulemusi;

G. arvestades, et Euroopa Alternatiivsete Meetodite Valideerimise Keskus (ECVAM) on 
aastatel 2006 ja 2007 valideerinud mitmeid alternatiivseid meetodeid7, mida aga 
komisjoni määruse projektis ei leidu;

H. arvestades, et komisjoni määruse projekt sisaldab üht loomkatsemeetodit, mis osutub 
                                               
3 Nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiiv liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide 
ühtlustamise kohta, EÜT 1976, L 262/169.
4 Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ, mis käsitleb taimekaitsevahendite turuleviimist, EÜT L 
230, 1.
5 Viies aruanne Euroopa Liidu liikmesriikides katseteks ja muudel teaduslikel eesmärkidel kasutatud loomi 
käsitleva statistika kohta, KOM(2007)675 (lõplik).
6 EÜT L 358, 18.12.1986, lk 1.
7 EPIDERM- ja EPISKIN-meetod (ECVAM/ESACi 27. aprilli 2007. aasta aruanne), redutseeritud lokaalse 
lümfisõlme proovianalüüsi meetod (Reduced Local Lymph Node Assay, ECVAM/ESACi 27. aprilli 2007. aasta 
aruanne), veise silma sarvkesta läbipaistmatuse ja läbilaskvuse (Bovine Corneal Opacity and Permeability –
BCOP) meetod ning isoleeritud kanasilma (Isolated Chicken Eye – ICE) meetod (ECVAM/ESACi 27. aprilli 
2007. aasta aruanne), ägeda mürgisuse meetod kaladel (Acute Toxicity for Fish, ECVAM/ESACi 21. märtsi 
2006. aasta aruanne).
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mõttetuks, kuna samas määruse projektis leidub ka sama tulemuseni viiv alternatiivne 
meetod;

I. arvestades, et komisjon ei ole veel vastavale kriitikale reageerinud;

J. arvestades, et komisjon põhjendab valideeritud alternatiivsete katsemeetodite väljajätmist 
väitega, et neid ei ole veel õigusloome otstarbel kasutamiseks heaks kiidetud;

K. arvestades, et komisjon on viiest katsest kolme puhul viivitanud nende õigusliku 
heakskiitmisega ja jätnud selle küsimuse OECD lahendada;

L. arvestades, et OECD katsesuuniste koostamine ja avaldamine võtab üldjuhul vähemalt 
kolm aastat, kuna asjaomased institutsioonilised asutused tulevad kokku vaid kord aastas, 
ning et kõik OECD liikmesriigid ei rakenda neid suuniseid alati ühtemoodi;

M. arvestades komisjoni selgitust, et ta püüab alati kõigepealt asjaga edasi minna OECD 
raames; arvestades, et see on vastuolus ELi õigusaktide ja kosmeetikatoodete direktiiviga, 
mis seab esikohale ELi-sisese menetluse;

N. arvestades, et katsete õiguslikuks heakskiitmiseks OECD menetluse eelistamine on 
vastuvõetamatu, kuna see tähendab parimal juhul pikaajalisi viivitusi, ja võib koguni 
takistada alternatiivse meetodi kasutuselevõtmist;

O. arvestades, et ilmselt puuduvad piisavad eeskirjad õigusliku sobivuse tõhusaks 
eelanalüüsimiseks enne seda, kui ECVAM hakkab tegelema alternatiivse katsemeetodi 
teadusliku valideerimisega;

P. arvestades, et valideerimise ja õigusliku heakskiitmise aluskontseptsioone ei kasutata 
siseriiklikul, ühenduse ja rahvusvahelisel tasandil ühtemoodi ning et ELi õigusaktides ei 
anta mingisugust valideerimise (või valideerimiskriteeriumide) või õigusliku 
heakskiitmise määratlust8;

Q. arvestades, et komisjoni teatis SEK (91) 1794 (lõplik) annab ECVAMile vaid suhteliselt 
nõrga volituse alternatiivsete meetodite valideerimiseks, olgugi et ECVAMi viimaste 
aastate väljund on väärtuslik ja kõrgelt hinnatud;

R. arvestades, et valideerimisega tegelevad ka muud siseriiklikud ja rahvusvahelised 
asutused ning et seepärast tuleks iga valdkonna või eesmärgi juures hinnata ja välja 
selgitada ametliku valideerimise vajalikkus ning sobiv valideerimise või hindamise liik9;

S. arvestades, et Euroopa Kemikaalide Büroo näib kasutavat sobimatut sisemise õigusliku 
heakskiitmise menetlust, mis viiakse läbi pärast katsemeetodi valideerimist ECVAMi 
poolt ja enne, kui käivitatakse menetlus selle võimalikuks lisamiseks õigusaktidesse;

T. arvestades, et selle menetluse raames langetatavad potentsiaalselt kaugeleulatuva mõjuga 

                                               
8 Euroopa partnerlus alternatiivseks lähenemiseks loomkatsetele. Esimene iga-aastane arenguaruanne. detsember 
2006, lk 19, http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/conf_2006.htm.
9 Euroopa partnerlus alternatiivseks lähenemiseks loomkatsetele. Esimene iga-aastane arenguaruanne. detsember 
2006, lk 19; http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/conf_2006.htm.
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otsused (näiteks ECVAMi teostatud teadusliku valideerimise kahtluse alla seadmine või 
valideerimise ja õigusliku heakskiitmise üleviimine OECD tasandile) tuleks vastu võtta 
poliitilisel tasandil, eraldi iga juhtumi kohta ning läbipaistval ja vastutustundlikul viisil;

U. arvestades, et on vastuvõetamatu, et uusi, ECVAMi valideeritud alternatiivseid meetodeid 
ei ole veel võimalik komisjoni ettepaneku projekti lisada viivituste tõttu, mida 
põhjustavad valideeritud, loomkatsetele alternatiivsete katsemeetodite õigusliku 
heakskiitmise läbipaistmatud, aeglased, kohmakad ja mõnel puhul sobimatud menetlused;

V. arvestades, et kemikaale käsitlevate õigusaktide valdkonnas väljaselgitatud probleemidel, 
mis seonduvad alternatiivsete katsemeetodite valideerimise ja õigusliku heakskiitmisega, 
võib olla veelgi laialdasem mõju, kui võtta arvesse muid tööstusharusid,

1. vastustab komisjoni määruse (EÜ) nr…. projekti, millega kehtestatakse katsemeetodid 
tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb 
kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), 
vastuvõtmist;

2. juhib tähelepanu sellele, et komisjoni määruse projekt on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. detsembri 2006 määruse, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, 
autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide 
Agentuur ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/45/EÜ ja 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 
1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 
91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, sisu ja eesmärgiga vastuolus;

3. palub komisjonil esitada parlamendikomisjonile muudetud õigusakti projekt või 
asutamislepingule tuginev õigusakti ettepanek;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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