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Resolucija evropskega parlamenta o osnutku Uredbe Komisije (ES) št. ....o testnih 
metodah v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o 
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)
(C6-0000/2008)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o 
ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter 
Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES 
in 2000/21/ES1, zlasti člena 13,

– ob upoštevanju osnutka Uredbe Komisije (ES) št. ....o testnih metodah v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji
in omejevanju kemikalij (REACH),

– ob upoštevanju mnenja, ki ga je podal odbor iz člena 133 omenjene uredbe,

– ob upoštevanju člena 5a odstavka 3(b) Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o 
določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji dodeljenih izvedbenih pooblastil2,

– ob upoštevanju člena 81 Poslovnika,

A. ker ima osnutek Uredbe Komisije (ES) št. ....o testnih metodah v skladu z Uredbo (ES) št. 
1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in 
omejevanju kemikalij (REACH) za cilj

 prenos testnih metod, ki jih zdaj vsebuje Priloga V Direktive 67/548/EGS, v novo 
uredbo Komisije in

 vključitev novih ali spremenjenih testnih metod, ki zdaj niso vključene v Prilogo V 
Direktive 67/548/EGS, vendar so bile predvidene za vključitev v Prilogo V kot del 30. 
prilagoditve tehničnemu napredku, 

do 1. junija 2008,

B. ker je osnutek uredbe Komisije posebnega pomena tudi za drugo zakonodajo sektorja, na 
primer za področji kozmetike3 in pesticidov4, ker se ti akti nanašajo na testne metode, 
vključene v zakonodajo o kemikalijah,

C. ker celotno število živali, uporabljenih v državah članicah v letu 2005 v poskusne ali 

                                               
1 UL L 2007, L 136/3
2 UL L 184, 17. 7. 1999, str. 23. SPREMENJENO
3 Direktiva Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi s 
kozmetičnimi izdelki, UL 1976, L 262/169
4 Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet, UL L 230, 1
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druge znanstvene namene, znaša približno 12 milijonov5, in ker je pomemben odstotek teh 
živali uporabljen za predpisano testiranje,

D. ker protokol o zaščiti in dobrem počutju živali, priložen k Amsterdamski pogodbi, 
zagotavlja, da pri oblikovanju in izvajanju politik Skupnosti na področju kmetijstva, 
prevoza, notranjega trga in raziskav Skupnost in države članice v celoti upoštevajo 
zahteve po dobrem počutju živali, pri čemer spoštujejo zakonodajne ali upravne določbe 
in običaje držav članic zlasti glede verskih obredov, kulturnih tradicij in regionalne 
dediščine,

E. ker direktiva REACH, da bi se izognili testiranju na živalih, zahteva, da se testiranje na 
vretenčarjih za namene te uredbe izvaja le kot zadnja možnost, in da se informacije, zlasti 
o toksičnosti za človeka, kadarkoli je mogoče pridobijo na druge načine in ne s testiranjem 
vretenčarjev, tj. z uporabo nadomestnih metod, na primer metod in vitro ali z modeli 
kvalitativnega ali kvantitativnega razmerja med strukturo in aktivnostjo ali iz informacij o 
strukturno sorodnih snoveh (združevanje v skupine ali navzkrižno branje),

F. ker Direktiva Sveta 86/609/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic 
o varstvu živali, ki se uporabljajo za poskusne in druge znanstvene namene6, določa, da se 
poskusa ne sme opraviti, če je na voljo druga sprejemljiva in uporabna znanstveno 
ustrezna metoda, s katero je mogoče priti do iskanih rezultatov brez uporabe živali, in da 
se izmed poskusov izbere tiste, ki zahtevajo najmanjše število živali in živali z najnižjo 
stopnjo nevrofiziološke občutljivosti ter povzročajo najmanj bolečin, trpljenja, stiske ali 
trajnih poškodb in bodo najbolj verjetno dali zadovoljive rezultate;

G. ker je Evropski center za validacijo alternativnih metod (ECVAM) v letu 2006/2007 
potrdil številne nadomestne metode7, ki pa niso vključene v osnutek uredbe Komisije,

H. ker je ena od metod testiranja na živalih, ki jo vsebuje osnutek uredbe Komisije, zastarela, 
in ker vsebuje ta uredba za isti namen tudi nadomestno metodo,

I. ker se Komisija na to kritiko še ni odzvala,

J. ker Komisija nevključitev potrjenih nadomestnih preskusov utemeljuje s tem, da za 
regulativne namene še niso bili odobreni,

K. ker je Komisija postopek za upravno ustreznost treh od petih preskusov prepustila 
Organizaciji za ekonomski razvoj in sodelovanje (OECD),

L. ker OECD za oblikovanje in objavo napotka za testiranje običajno potrebuje najmanj 3 
leta, saj se zadevni institucionalni organi sestanejo samo enkrat na leto, in ker se napotki v 
vseh državah članicah OECD ne izvajajo vedno na enak način, 

                                               
5 Peto statistično poročilo o številu živali, uporabljenih v poskusne in druge znanstvene namene v državah 
članicah Evropske unije, KOM (2007), 675 končno
6 UL L 358, 18. 12. 1986, str. 1.
7 EpiDERM and EPISKIN (ECVAM/ESAC statement on 27 April 2007), Reduced Local Lymph Node Assay 
(ECVAM/ESAC statement on 27 April 2007), Bovine Corneal Opacity and Permeability (BCOP) and Isolated 
Chicken Eye (ICE) Tests (ECVAM/ESAC statement on 27 April 2007), Acute Toxicity for Fish 
(ECVAM/ESAC statement of 21 March 2006)
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M. ker je Komisija pojasnila, da poskuša vedno najprej postopati v okviru OECD, in ker je to 
v nasprotju z zakonodajo EU in duhom direktive o kozmetičnih izdelkih, ki daje prednost 
procesu EU,

N. ker vnaprejšnje dajanje prednosti procesu OECD za pridobitev upravne potrditve ni 
sprejemljivo, ker vključuje najmanj dolge odloge ali lahko celo prepreči izvajanje 
nadomestne metode,

O. ker je videti, da ne obstaja dovolj pravil za učinkovito predhodno analizo upravne 
ustreznosti, preden ECVAM ne pristopi k znanstvenemu potrjevanju nadomestnega testa,

P.  ker se osnovni koncepti potrjevanja in pravne sprejemljivosti na nacionalni ravni, na 
ravni Skupnosti in na mednarodni ravni ne uporabljajo na enoten način, in ker zakonodaja 
EU ne ponuja opredelitve za "potrjevanje"(oz. meril zanj) ali za "upravno (ali pravno) 
ustreznost"8,

Q. ker sporočilo Komisije SEC (91) 1794 končno centru ECVAM dodeljuje razmeroma 
omejeno pristojnost potrjevanja nadomestnih metod, čeprav je v zadnjih letih dosegal zelo 
dragocene in cenjene rezultate, 

R. ker potrjevanje opravljajo tudi drugi nacionalni in mednarodni organi in ker bi bilo zato 
treba oceniti in pojasniti potrebo po formalnem potrjevanju in vrsti potrjevanja/ocene, 
primerne za vsak sektor/namen9,  

S. ker se zdi interni postopek ugotavljanja upravne ustreznosti Evropskega urada za 
kemikalije po potrditvi ECVAM in pred začetkom postopka za morebitno vključitev 
testne metode v zakonodajo neustrezen,

T. ker bi bilo treba pogoje, v katerih se po tem postopku sprejemajo daljnosežne odločitve, 
kot sta vprašanje znanstvenega potrjevanja ECVAM ali prenos potrjevanja ali upravne 
ustreznosti na OECD, določati za vsak primer posebej na pregleden in odgovoren način na 
politični ravni,

U. ker ni sprejemljivo, da vključitev novih nadomestnih metod, ki jih je potrdil ECVAM, v 
osnutek predloga Komisije še ni mogoča zaradi zamud, ki jih povzročajo nepregledni, 
počasni, naporni in deloma neustrezni postopki ugotavljanja upravne ustreznosti potrjenih 
nadomestnih metod poskusov na živalih,

V. ker bi lahko imeli problemi, ugotovljeni na področju zakonodaje o kemikalijah v zvezi s 
potrjevanjem in upravno ustreznostjo nadomestnih metod poskusov, širšo razsežnost, če 
upoštevamo druge industrijske sektorje,

1. nasprotuje sprejetju osnutka Uredbe Komisije (ES) št. ....o preskusnih metodah v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, 
avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH),

2. opozarja, da osnutek uredbe Komisije ni usklajen niti s ciljem niti z vsebino 

                                               
8 European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing, First Annual Progress Report, December 
2006. stran 19, http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/conf_2006.htm
9 European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing, First Annual Progress Report, December 
2006. stran 19, http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/conf_2006.htm
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Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o 
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi 
Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi 
Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive 
Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES 
in 2000/21/ES,

3. poziva Komisijo, naj odboru predloži spremenjen osnutek ukrepa ali na podlagi Pogodbe 
predloži zakonodajni predlog;

4. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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