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RICHTLIJN 2003/   /EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van

tot wijziging van Richtlijn 86/609/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing

van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten

betreffende de bescherming van dieren die voor experimentele

en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité 2,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3,

                                                
1 PB C 25 E van 29.1.2002, blz. 536.
2 PB C 94 van 18.4.2002, blz. 5.
3 Advies van het Europees Parlement van 2 juli 2002 (nog niet bekendgemaakt in het

Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van            (nog niet
bekendgemaakt in het Publicatieblad en besluit van het Europees Parlement van               (nog
niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 23 maart 1998 heeft de Raad Besluit 1999/575/EG  vastgesteld betreffende de sluiting

door de Gemeenschap van de Europese Overeenkomst voor de bescherming van gewervelde

dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt 1

(hierna "de overeenkomst" te noemen).

(2) Richtlijn 86/609/EEG 2 van de Raad is het uitvoeringsinstrument voor de overeenkomst en

bevat dezelfde doelstellingen als de overeenkomst.

(3) Bijlage 2 van Richtlijn 86/609/EEG met richtsnoeren voor huisvesting en verzorging omvat

bijlage A van de overeenkomst. De bepalingen in bijlage A van de overeenkomst en de

bijlagen van genoemde richtlijn zijn van technische aard.

(4) Er moet voor worden gezorgd dat de bijlagen van Richtlijn 86/609/EEG in overeenstemming

zijn met de meest recente wetenschappelijke en technische ontwikkelingen en resultaten van

het onderzoek op de betrokken gebieden. Momenteel kunnen wijzigingen in de bijlagen alleen

via de langzame medebeslissingsprocedure worden vastgesteld, hetgeen betekent dat zij

inhoudelijk achterblijven bij de meest recente ontwikkelingen op dit gebied.

                                                
1 PB L 222 van 24.8.1999, blz. 29.
2 PB L 358 van 18.12.1986, blz. 1.
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(5) De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen worden vastgesteld overeen-

komstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voor-

waarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden  1.

(6) Richtlijn 86/609/EEG dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

In Richtlijn 86/609/EEG worden de volgende artikelen 24 bis en 24 ter ingevoegd:

"Artikel 24 bis

De voor de uitvoering van dit besluit vereiste maatregelen die betrekking hebben op de volgende

aangelegenheden, worden volgens de regelgevingsprocedure als bedoeld in artikel 24 ter, lid 2,

vastgesteld:

- Bijlagen bij deze Richtlijn.

                                                
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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Artikel 24 ter

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van

toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op [drie]

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.".

Artikel 2

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om

uiterlijk op  ................. *  aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld

in kennis.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële

bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden

vastgesteld door de lidstaten.

                                                
*  1 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.
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Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de

Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

_______________
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I. INLEIDING

1. Op 28 november 2001 heeft de Commissie bij de Raad een voorstel ingediend voor een

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 86/609/EEG

van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen van de lidstaten betreffende de bescherming van dieren die voor experimen-

tele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

2. Het Economisch en Sociaal Comité heeft zijn advies uitgebracht op 19 maart 2002.

Het Europees Parlement heeft zijn advies in eerste lezing uitgebracht op 19 juni 2002.

3. Op 17 maart 2003 heeft de Raad overeenkomstig artikel 251, lid 2, van het Verdrag zijn

gemeenschappelijk standpunt vastgesteld.

II. DOELSTELLING

Richtlijn 86/609/EEG (betreffende de bescherming van dieren die voor experimentele en

andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt) is het instrument ter uitvoering van

Overeenkomst ETS 123 van de Raad van Europa (voor de bescherming van gewervelde

dieren die worden gebruikt voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden),

waar de Gemeenschap partij bij is. In bijlage 2 bij de richtlijn is bijlage A van de overeen-

komst overgenomen, die richtsnoeren voor huisvesting en verzorging van proefdieren behelst.

De Raad van Europa heeft een Protocol tot wijziging van de Overeenkomst ter ondertekening

en bekrachtiging opengesteld. Dat protocol voorziet in wijziging van de bijlagen door een

vereenvoudigde procedure in plaats van door de gebruikelijke procedure, die bekrachtiging

door alle partijen omvat. Hierdoor zou de overeenkomst veel sneller en flexibeler dan thans

het geval is, kunnen worden aangepast aan de laatste stand van de wetenschappelijke kennis

en het onderzoek inzake het welzijn van proefdieren. De Commissie heeft een voorstel

ingediend voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van dat wijzigingsprotocol namens

de Europese Gemeenschap.
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Om de uitvoeringswetgeving in overeenstemming te brengen met het wijzigingsprotocol,

heeft de Commissie deze richtlijn tot wijziging van Richtlijn 86/609/EEG voorgesteld. De

wijziging beoogt een procedure "regelgevend comité" in plaats van een volledige mede-

beslissingsprocedure in te voeren om wijzigingen in de bijlagen bij Richtlijn 86/609/EEG

flexibeler te kunnen aanbrengen.

III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

1. Amendementen van het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft het Commissievoorstel ongewijzigd aanvaard, en er

behoeven dus geen amendementen in aanmerking te worden genomen.

2. Door de Raad aangebrachte wijzigingen

•  In artikel 1 heeft de Raad de standaardformulering voor de verwijzing naar de

comitéprocedure ingevoegd.

•  In artikel 2 heeft de Raad de uiterste datum voor naleving van de richtlijn

gespecificeerd, te weten een jaar na de bekendmaking van de richtlijn in het

Publicatieblad van de Europese Unie.

•  De overwegingen 3 en 5 zijn enigszins anders geformuleerd, zonder dat dit een

inhoudelijke wijziging meebrengt.

IV. CONCLUSIE

De Raad begroet en steunt het Commissievoorstel als nuttig en opportuun.

In tegenstelling tot het Europees Parlement kan de Raad het Commissievoorstel echter niet

ongewijzigd aanvaarden, aangezien hij erop staat dat de standaardformulering voor de

verwijzing naar de comitéprocedure wordt gebruikt.

_______________
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NOTA I/A-PUNT
van: van het secretariaat-generaal
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad
Betreft: Vaststelling door de Raad van een gemeenschappelijk standpunt met het oog op

de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Richtlijn 86/609/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten betreffende
de bescherming van dieren die voor experimentele en andere weten-
schappelijke doeleinden worden gebruikt

1. De Commissie heeft dit voorstel op 28  november 2001 bij de Raad ingediend. Het voorstel is

gebaseerd op artikel 95 van het Verdrag.

2. Het Europees Parlement heeft zijn advies in eerste lezing op 19 juni 2002 uitgebracht.

Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 19 maart 2002 advies uitgebracht.

3. De Groep milieu heeft op 2 december 2002 volledige overeenstemming over de ontwerp-tekst

bereikt.

4. De tekst is vervolgens door de juristen/vertalers bijgewerkt.
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5. Het Comité van permanente vertegenwoordigers wordt in overweging gegeven de Raad te

verzoeken om als A-punt op de agenda van een volgende zitting:

- zijn gemeenschappelijk standpunt in document 5240/03 ENV 16 CODEC 28 OC 49

vast te stellen, en

- akte te nemen van de motivering van de Raad in addendum 1 bij document 5240/03.

6. Het gemeenschappelijk standpunt zal nadien samen met de motivering van de Raad zo

spoedig mogelijk naar het Europees Parlement worden toegezonden.

____________________
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CORRIGENDUM OP NOTA I/A-PUNT
van: van het secretariaat-generaal
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad
Betreft: Vaststelling van een gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de

aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van Richtlijn 86/609/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten betreffende de
bescherming van dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke
doeleinden worden gebruikt

Op bladzijde 1 moet punt 2 als volgt worden gelezen:

"2. Het Europees Parlement heeft zijn advies in eerste lezing op 2 juli 2002 uitgebracht.

Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 20 februari 2002 advies uitgebracht."

_______________
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2001/0277 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 86/609/EEG

van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen van de lidstaten betreffende de bescherming van dieren die voor

experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt
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2001/0277 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 86/609/EEG

van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen van de lidstaten betreffende de bescherming van dieren die voor

experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt

1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Het voorstel COM(2001)703 def.1 werd op 28 november 2001 bij het Europees
Parlement en de Raad ingediend overeenkomstig de medebeslissingsprocedure uit
hoofde van artikel 95 van het EG-Verdrag.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 20 maart 2002 advies
uitgebracht2.

Het Europees Parlement heeft advies uitgebracht en het voorstel zonder
amendementen in eerste lezing aangenomen op 02.07.2002.

De Raad heeft op 17 maart 2003 zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld.

2. DOEL VAN DE RICHTLIJN

Richtlijn 86/609/EEG betreffende de bescherming van dieren die voor experimentele
en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, is het instrument waardoor
Overeenkomst ETS 123 van de Raad van Europa voor de bescherming van
gewervelde dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden
worden gebruikt - waarbij de Gemeenschap partij is - in de Gemeenschap wordt
geïmplementeerd.

De Raad van Europa heeft een "wijzigingsprotocol" bij genoemde overeenkomst
voor ondertekening en bekrachtiging opengesteld. Dit protocol voorziet in de
wijziging van de bijlagen van de overeenkomst via een vereenvoudigde procedure in
plaats van via de gewone procedure, die een bekrachtiging door alle partijen omvat.
Dit zou het mogelijk maken om de overeenkomst sneller dan thans het geval is te
actualiseren in het licht van de meest recente ontwikkelingen van de
wetenschappelijke kennis en het onderzoek inzake het welzijn van laboratorium-
dieren.

                                                
1 PB C 25 E van 29.1.2002, blz. 536.
2 PB C 94 van 18.4.2002, blz.5.
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Teneinde Richtlijn 86/609/EEG te wijzigen en in overeenstemming te brengen met
het wijzigingsprotocol heeft de Commissie deze richtlijn ingediend. De wijziging
beoogt de invoering van een regelgevingsprocedure met het oog op de snellere
aanpassing van de bijlagen van de richtlijn; zonder deze wijziging zou daarvoor de
volledige medebeslissingsprocedure vereist zijn.

3. COMMENTAAR VAN DE COMMISSIE

De Commissie spreekt haar tevredenheid uit over de door de Raad voorgestelde
wijziging, waarbij de tekst van artikel 1 in overeenstemming wordt gebracht met de
standaardformulering voor verwijzingen naar de comitéprocedure. De Commissie
stemt in met de termijn voor tenuitvoerlegging door de lidstaten, die overeenkomstig
artikel 2 is vastgesteld op één jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de
richtlijn in het Publicatieblad van de Europese Unie. Voorts is de Commissie het
eens met de redactionele wijzigingen van de derde en vijfde overweging, die de
leesbaarheid van de tekst ten goede komen.

De Commissie is van mening dat het op 17 maart 2003 vastgestelde
gemeenschappelijk standpunt de doelstellingen van het voorstel niet wijzigt en zij
steunt derhalve het gemeenschappelijk standpunt in zijn huidige vorm.

4. CONCLUSIE

De Commissie steunt om de genoemde redenen het op 17 maart vastgestelde
gemeenschappelijk standpunt.


