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B6-0000/2008

az Európai Parlament állásfoglalása a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti tesztelési módszerek meghatározásáról szóló ..../EK bizottsági 
rendelettervezetről
(C6-0000/2008)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 
1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 
1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 
93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló,  2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre1, 
különösen annak 13. cikkére,

– tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerinti tesztelési módszerek meghatározásáról szóló ..../EK bizottsági rendelettervezetre,

– tekintettel a fenti rendelet 133. cikke (1) bekezdésében említett bizottsági véleményre,

– tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat2 5a. 
cikkének 3b) pontjára,

– tekintettel Eljárási Szabályzata 81.4b cikkére,

A. mivel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti tesztelési 
módszerek meghatározásáról szóló bizottsági rendelettervezet célja

 a jelenleg a 67/548/EGK irányelv V. mellékletében szereplő tesztmódszerek új 
bizottsági rendeletbe történő áthelyezése és

 olyan új vagy felülvizsgált tesztmódszerek beépítése, amelyek jelenleg nem 
szerepelnek a 67/548/EGK irányelv V. mellékletében, azonban V. mellékletbe való 
felvételük tervben volt a 30. technikai fejlődési kiigazítás részeként, 

2008. június 1-jére,

B. mivel a bizottsági rendelettervezet különös fontosságú más ágazatokat érintő jogalkotás 

                                               
1 HL 2007., L 136/3
2 HL L 184., 1999.7.17., 23. o. MÓDOSÍTVA
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szempontjából, mint például a kozmetika3 és a gyomirtók4, mivel ezek az aktusok a vegyi 
anyagokról szóló jogszabályokban szereplő tesztmódszerekre utalnak,

C.  mivel a kísérleti és egyéb célra felhasznált állatok teljes száma 2005-ben az Európai Unió 
tagállamaiban körülbelül 12 millió5, és ezen állatok jelentős százalékát rendszeres 
tesztelésre használják fel,

D. mivel az Amszterdami Szerződéshez csatolt, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
jegyzőkönyv megköveteli, hogy a mezőgazdasági politikák kialakításánál és 
végrehajtásánál a Közösség és a tagállamok teljes mértékben figyelembe vegyék az 
állatok kíméletére vonatkozó követelményeket, miközben tiszteletben tartják a tagállamok 
– különösen a vallási szertartásokra, kulturális hagyományokra és regionális örökségre 
vonatkozó – jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezéseit és szokásait,

E. mivel a REACH előírja, hogy az állattesztek elkerülése érdekében az e rendelet 
értelmében vett gerinces állatokon csak legvégső esetben hajtanak végre tesztet, és hogy 
különösen az emberi toxicitás esetén ahol csak lehetséges nem gerinces állatokon végzett 
tesztek útján kell információhoz jutni, olyan alternatív módszerek révén, mint például az 
in vitro módszerek, vagy mennyiségi és minőségi szerkezeti tevékenység kapcsolaton 
alapuló módszerek, illetve szerkezetileg rokon anyagokból nyert információk alapján 
(csoportosítás vagy átfedés),

F. mivel a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált állatok védelmére vonatkozó 
tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 
86/609/EK tanácsi irányelv6 kimondja, hogy állatkísérlet nem végezhető el, ha ésszerűen 
és praktikus módon rendelkezésre áll a keresett eredményt adó olyan másik, 
tudományosan kielégítő módszer, amely nem foglalja magában állatok felhasználását, 
illetve hogy a kísérletek közül azokat kell választani, amelyek minimális számú állatot 
használnak fel, a legalacsonyabb szintű neurofiziológiai érzékenységű állatokat vonnak 
be, a legkevesebb fájdalommal, gyötrelemmel vagy tartós károsodással járnak, és amelyek 
a legnagyobb valószínűséggel hozzák meg a kielégítő eredményeket.

G. mivel az alternatív módszerek jóváhagyásáért felelős európai központ (ECVAM) számos 
alternatív módszert hagyott jóvá 2006/2007-ben7, amelyek azonban nem szerepelnek a 
bizottsági rendelettervezetben,

H. mivel a bizottsági rendelettervezet továbbá egy olyan tesztmódszert tartalmaz, amely 
elavult, mint ahogy ugyanezen rendelettervezet szintén tartalmaz alternatív módszert 

                                               
3 A Tanács 1976. július 27-i 76/768/EGK a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről (HL 1976., L 262/169
4 A Tanács 1991. július 5-i 91/414/EGK irányelve a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1.
5 Ötödik jelentés az Európai Unió tagállamaiban kísérleti és egyéb tudományos célra használt állatok számára 
vonatkozó statisztikáról, COM (2007), 675 végleges
6 HL L 358., 1986.12.18., 1
7 EpiDERM és EPISKIN (ECVAM/ESAC nyilatkozat, 2007. április 27. ), csökkentett helyi nyirokcsomó-próba  
(ECVAM/ESAC nyilatkozat, 2007. április 27. ), szarvasmarha szaruhártya opacitás és  permeabilitás (BCOP) és 
izolált csirkeszem (ICE) tesztek (ECVAM/ESAC nyilatkozat, 2007. április 27. ), Halak akut toxicitása 
(ECVAM/ESAC nyilatkozat, 2006. március 21.)
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ugyanezen végpontra,

I. mivel a Bizottság eddig nem reagált erre a kritikára,

J. mivel a Bizottság a jóváhagyott alternatív tesztek beépítésének elmaradását azzal 
indokolja, hogy azokat még nem hagyták jóvá szabályozási célból,

K. mivel a Bizottság háromból öt teszt esetében az OECD-hez tette át a szabályozási 
elfogadási eljárást,

L. mivel az OECD teszt iránymutatás kifejlesztése és közzététele általában legalább három 
év, mivel a vonatkozó intézményi testületek csak évente egyszer üléseznek, és az OECD 
teszt iránymutatást nem mindig ugyanúgy hajtja végre minden OECD tagállam,

M. mivel a Bizottság egyértelművé tette, hogy mindig is először az OECD keretén belül 
próbált eljárni; mivel ez ellentétes az uniós jogszabályokkal, valamint a kozmetikai 
irányelv szellemével, amely elsőbbséget ad az uniós eljárásnak,

N. mivel elfogadhatatlan a szabályozási jóváhagyás OECD-eljárására vonatkozó előre 
meghatározott prioritása, mivel az legjobb esetben is hosszadalmas késést idéz elő, vagy 
akár meg is akadályozhatja, hogy alternatív módszer gyakorlati alkalmazására sor 
kerülhessen;

O. mivel úgy néz ki, hogy nincsen elegendő számú szabály a szabályozási relevancia 
hatékony előzetes elemzésére, mielőtt az ECVAM alternatív teszt tudományos 
jóváhagyásához folyamodna;

P. mivel a jóváhagyási és jogi elfogadás alapvető koncepcióit nem egységes módon 
használják nemzeti, közösségi és nemzetközi szinten, illetve az uniós jogszabályok nem 
adják meg a "jóváhagyás" (vagy jóváhagyási kritériumok) illetve „szabályozási (vagy 
jogi) elfogadás” definícióját8,

Q. mivel a SEC (91) 1794 bizottsági közlemény végleges változata az ECVAM-ot csak 
viszonylag gyenge mandátummal ruházza fel az alternatív módszerek jóváhagyására, noha 
az ECVAM nagyra értékelt és értékes teljesítményt mutatott az elmúlt években;

R. mivel jóváhagyást más nemzeti és nemzetközi testületek is végeznek, és ezért értékelni és 
tisztázni kell a hivatalos jóváhagyás, valamint az egyes ágazatokra/célokra megfelelő 
jóváhagyás/értékelés típusának szükségességét9;  

S. mivel szükségtelennek tűnik a belső szabályozási elfogadási eljárás az Európai Vegyi 
Anyagokkal Foglalkozó Hivatalban (ECB) az ECVAM által történő jóváhagyása után és 
egy teszt módszer jogszabályokba való lehetséges ültetésére vonatkozó eljárás 
megindítása előtt;

                                               
8 Európai Partnerség az állatkísérletek alternatív lehetőségeiről, első éves jelentés az előrehaladásról, 2006 
december, 19. o., http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/conf_2006.htm
9 Európai Partnerség az állatkísérletek alternatív lehetőségeiről, első éves jelentés az előrehaladásról, 2006 
december, 19. o., http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/conf_2006.htm
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T. mivel a feltételek esetenként változnak, és ezért eseti szinten, átlátható és felelősségteljes 
módon, politikai szinten kell meghozni az ezen eljárás szerinti potenciálisan nagy 
horderejű határozatokat, mint az EVCAM által végzett tudományos jóváhagyás 
megkérdőjelezése vagy a jóváhagyás és a szabályozási elfogadás OECD szintre való 
áttétele;

U. mivel nem elfogadható, hogy továbbra sem lehetséges az EVCAM új, jóváhagyott 
alternatív módszereinek közösségi javaslattervezetbe való építése azon késedelem miatt, 
amelyet azon átláthatatlan, lassú, nehézkes és részben szükségtelen eljárások okoznak, 
amelyek a jóváhagyott alternatív módszerek szabályozási elfogadását az állatkísérletekhez 
kapcsolja;

V. mivel az alternatív teszt módszerek jóváhagyásával és szabályozó elfogadásával 
kapcsolatos vegyi anyagokról szóló jogszabályok területén meghatározott problémáknak 
akár nagyobb volumene is lehet, ha figyelembe vesszük a többi ipari ágazatot;

1. ellenzi a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti tesztelési 
módszerek meghatározásáról szóló ..../EK bizottsági rendelettervezetet;

2. jelzi, hogy a bizottsági rendelet nem összeegyeztethető a vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-
ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK 
tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 
91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló,  2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet céljával vagy tartalmával,

3. kéri a Bizottságot, hogy nyújtson be a bizottsághoz egy módosított intézkedéstervezetet, 
vagy terjesszen elő jogalkotási javaslatot a Szerződés alapján;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.
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