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BEKNOPTE MOTIVERING

Herziening van Richtlijn 86/609/EEG is nu geboden, niet alleen vanwege nieuwe inzichten op 
het gebied van ethologie en dierhuisvesting maar ook vanwege nieuwe toepassingen van 
proefdieren, vooral op het gebied van de genetische technologie, ofschoon de richtlijn destijds 
een historische doorbraak betekende en er sindsdien goede vorderingen zijn gemaakt, vooral 
met de toepassing van de drie beginselen vervanging, vermindering en verfijning (de "3 V's"). 

De rapporteur voor advies juicht het voorstel van de Commissie tot herziening van de richtlijn 
namens de commissie ENVI van harte toe. Het voorstel bevat zinnige maatregelen tot 
verbetering van het dierenwelzijn door invoering van striktere voorschriften die in het 
verlengde liggen van de internationaal aanvaarde beginselen van humane 
experimenteermethoden en verantwoord wetenschappelijk onderzoek. Het komt tegemoet aan 
veel van de verlangens op het gebied van de bescherming van dieren die voor proeven en 
wetenschappelijk onderzoek gebruikt worden. Op een aantal punten dient het voorstel van de 
Commissie echter nog aangescherpt te worden.

Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn is het verheugend dat het toepassingsgebied van de 
richtlijn wordt uitgebreid tot dierfoetussen met gevoel en ongewervelde dieren alsmede tot 
fundamenteel biologisch onderzoek. Ook de invoering van humane methoden voor het doden 
van dieren in het kader van de richtlijn is toe te juichen.

Het gebruik van niet-menselijke hominiden moet afgebouwd worden met als eerste stap een 
onmiddellijk verbod op het gebruik van mensapen en in het wild gevangen primaten. Het 
afbouwen van het gebruik van "F1-primaten " (d.w.z. stopzetting van het gebruik van de 
nakomelingen van in het wild gevangen primaten) is van het grootste belang, zowel om 
ethische redenen als vanuit een oogpunt van dierenwelzijn en natuurbehoud. Aldus wordt de 
druk op de in het wild levende populaties verlicht en worden de wreedheden die samenhangen 
met de handel in gevangen primaten voorkomen. 

In tegenstelling tot de Commissie zijn wij van mening dat uitzonderingen op deze regel de 
mogelijkheid openlaten dat er laboratoriumexperimenten met deze sterk bedreigde soorten 
blijven plaatsvinden. De "vrijwaringsclausule" ten aanzien van mensapen (artikel 50) moet 
daarom geschrapt worden. Dat ligt in het verlengde van de nu ruim 20 jaar geleden gedane 
beloften, in Richtlijn 89/609. Een volledig of gedeeltelijk verbod op het gebruik van 
mensapen en gevangen primaten geldt reeds in verscheidene lidstaten, en op het grondgebied 
van de EU worden geen mensapen meer gebruikt. Een spoedige harmonisatie in geheel 
Europa behoort dus tot de mogelijkheden.

Het verplichte gebruik van in redelijkheid en praktisch beschikbare "3V-methoden" is een 
wezenlijke stap vooruit ten opzichte van de minder strikte voorschriften van richtlijn 86/609. 
Van wezenlijk belang is voorts de invoering van een bovengrens voor de toelaatbaarheid van 
pijn en lijden voor de gehele EU (artikel 15). Procedures die ernstig lijden van dieren 
veroorzaken zijn ontoelaatbaar. 

Een punt van zorg is echter het ontbreken van criteria voor de indeling van de procedures, 
aangezien veel maatregelen van het voorstel op een indeling naar de ernst van het lijden 
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berusten. Wij stellen hiervoor een mogelijke oplossing voor in de vorm van een aanvullende 
bijlage met voorlopige definities van de verschillende gradaties van "ernst". 

Ten aanzien van de gebruikte methoden dient te worden opgemerkt dat toxicologisch 
onderzoek dat noodzakelijkerwijs tot de dood leidt, verder verfijnd moet worden (zij het dat 
op dit punt wel enige vooruitgang is geboekt), dit om te voorkomen dat dieren lijden na het 
moment waarop de dood onvermijdelijk is geworden. Registreren, rapporteren en analyseren 
van de mate van lijden ten gevolge van experimenten moet verplicht worden gesteld ten 
behoeve van het proces van ethische toetsing en toelating. 

De beginselen van ethische toetsing en toelating (hoofdstuk IV) behoren tot de essentiële 
aspecten van het richtlijnvoorstel. De ethische toetsing, die reeds in 21 lidstaten plaatsvindt, 
moet een onlosmakelijk onderdeel van het toelatingsproces worden om het gebruik van dieren 
voor wetenschappelijk onderzoek tegen ethische overwegingen te kunnen afzetten. Een 
belangrijk onderdeel daarvan is de schade/baten-analyse, waarin het gebruik van dieren wordt 
afgezet tegen de verwachte voordelen voor de volksgezondheid en de medische wetenschap, 
en de regelgevingsbehoeften. De beoordelingen achteraf moeten vervolgens verantwoord 
wetenschappelijk onderzoek, dierenwelzijn en de "3 V's" bevorderen. 

De nationale inspecties (artikel 33), die ten minste een keer per jaar onaangekondigd moeten 
plaatsvinden, zijn toe te juichen. De rapporteur voor advies is voorts van mening dat er een 
EU-inspectiedienst moet worden opgericht om erop toe te zien dat de indelingen naar ernst in 
de lidstaten op de juiste wijze en overal op dezelfde manier worden toegepast. Rapporten en 
bevindingen van Europese en nationale inspecties (met name in geval van overtreding van 
deze richtlijn) moeten openbaar worden gemaakt. 

De beoogde grotere openheid (artikel 40) verdient eveneens instemming, met dien verstande 
dat vertrouwelijke informatie bescherming behoeft. Verheugend is voorts dat de Commissie 
en de lidstaten verplicht worden bij te dragen tot de ontwikkeling van alternatieven voor 
dierproeven (artikel 45). Hetzelfde geldt voor de bepaling dat laboratoria in de lidstaten 
worden ingeschakeld om alternatieve methoden te valideren.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid de volgende amendementen 
in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Doelstellingen

Met deze richtlijn wordt beoogd te streven 
naar zo spoedig mogelijke volledige 
vervanging van procedures voor 
wetenschappelijke doeleinden waarbij 
levende dieren worden gebruikt, door 
alternatieve methoden te bevorderen en 
ervoor te zorgen dat de verschuivende 
algemene opvatting over de grenzen van 
aanvaardbaarheid van gebruik van dieren 
op de juiste wijze in wetsteksten wordt 
vertaald, en tevens een hoog niveau van 
bescherming te garanderen voor dieren 
die in procedures worden gebruikt, onder 
meer door:
a) regelmatige toetsing van de 
maatregelen tot bescherming van dieren 
en de omstandigheden waarin dieren voor 
wetenschappelijke doeleinden kunnen 
worden gebruikt;
b)een hoog niveau van openheid ten 
aanzien van het gebruik van dieren en 
openbare verslaglegging over de 
tenuitvoerlegging van maatregelen tot 
bescherming van dieren en de 
vooruitgang bij de vervanging van 
dierproeven.

Or. en

Motivering

Substantiële vermindering van het aantal gebruikte dieren en de ernst van het lijden in de EU 
is alleen mogelijk als er nauwkeurige definities worden gebruikt.
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) 'procedure': ieder gebruik van een dier 
voor experimentele of andere 
wetenschappelijke doeleinden, met al dan 
niet van tevoren bekende uitkomst, 
waardoor pijn, lijden, angst of blijvende 
schade aan het dier kan worden berokkend, 
met inbegrip van iedere handeling waarvan 
het doel of het mogelijke gevolg de 
geboorte van een dier in een dergelijke 
toestand dan wel de totstandbrenging van 
een nieuwe genetisch gemodificeerde 
dierenvariëteit is;

(1) 'procedure': ieder gebruik van een dier 
voor experimentele of andere 
wetenschappelijke doeleinden, met al dan 
niet van tevoren bekende uitkomst, 
waardoor pijn, lijden, angst of blijvende 
schade aan het dier kan worden berokkend, 
met inbegrip van de dood en iedere 
handeling waarvan het doel of het 
mogelijke gevolg de geboorte van een dier 
in een dergelijke toestand dan wel de 
totstandbrenging van een nieuwe genetisch 
gemodificeerde dierenvariëteit is;

Or. en

Motivering

Amendement om duidelijk te maken dat de dood als "blijvende schade" moet worden 
beschouwd, hetgeen overeenkomt met de algemene opvatting (zij het dat een Britse rechter 
een andere opvatting was toegedaan).

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) 'project': een werkprogramma met een 
welomschreven wetenschappelijk doel dat 
een of meer procedures omvat;

(2) 'project': een werkprogramma met een 
welomschreven wetenschappelijk doel dat 
een of meer procedures omvat en geschikt 
is voor één enkele ethische toetsing;

Or. en

Motivering

Amendement om duidelijk te maken dat een project niet zo ruim mag worden gedefinieerd dat 
een ethische toetsing onmogelijk wordt.
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) 'vertrouwelijke informatie': 
informatie waarvan het vrijgeven zonder 
toestemming nadeel zou opleveren voor de 
legitieme commerciële of 
wetenschappelijke belangen van de 
eigenaar of een derde.

Or. en

Motivering

Een definitie van "vertrouwelijke informatie" is nodig omdat dit begrip op diverse punten in 
het voorstel van belang is.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) fundamenteel onderzoek ter vergroting 
van de kennis op het gebied van de 
biologische of gedragswetenschappen;

(1) fundamenteel onderzoek ter vergroting 
van de kennis op het gebied van de 
biologische of gedragswetenschappen, als 
er een realistisch vooruitzicht is dat de 
verkregen kennis nuttig kan zijn voor van 
de onder (2) genoemde doelen;

Or. en

Motivering

Om het gebruik van proefdieren daadwerkelijk te verfijnen en verminderen moeten de 
doeleinden van de procedures duidelijk omschreven en ingeperkt worden. Dieren mogen 
alleen voor fundamenteel onderzoek gebruikt worden als er een gerede kans bestaat dat er 
belangrijke baten uit voortvloeien. Het bevredigen van de nieuwsgierigheid van onderzoekers 
is geen voldoende reden.
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd lid 1 mogen mensapen 
niet in procedures worden gebruikt, onder 
voorbehoud van het gebruik van de 
vrijwaringsclausule van artikel 50.

2. Onverminderd lid 1 mogen mensapen 
niet in procedures worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Het verbod op het gebruik van mensapen moet absoluut zijn. Het is immers algemeen 
aanvaard dat gebruik van deze zeer gevoelige dieren moreel ontoelaatbaar is.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde instanties kunnen 
afwijkingen van lid 1 toestaan indien 
middels een wetenschappelijke motivering 
wordt aangetoond dat het doel van de 
procedure niet kan worden bereikt als een 
dier wordt gebruikt dat voor het gebruik in 
procedures is gefokt.

2. Onverminderd lid 10 kunnen de 
bevoegde instanties afwijkingen van lid 1 
toestaan indien middels een onweerlegbare
wetenschappelijke en maatschappelijke
motivering wordt aangetoond dat het doel 
van de procedure niet kan worden bereikt 
als een dier wordt gebruikt dat voor het 
gebruik in procedures is gefokt.

Or. en

Motivering

Gevangen dieren hebben het aanzienlijk zwaarder te verduren dan speciaal gefokte dieren. 
Alleen bij hoge uitzondering mag gebruik van gevangen dieren overwogen worden.
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In ieder geval dragen de lidstaten er zorg 
voor dat de in die bijlage genoemde niet-
menselijke primaten met ingang van de in 
bijlage III vastgestelde datums slechts in 
procedures worden gebruikt als zij 
nakomelingen zijn van niet-menselijke 
primaten die in gevangenschap zijn 
gefokt.

Schrappen.

Or. en

Motivering

Er zijn geen goede argumenten om toe te staan dat niet in gevangenschap gefokte primaten 
voor langere perioden gebruikt worden, hetgeen de bedoeling van de Commissie schijnt te 
zijn. Voor alle in bijlage II opgesomde soorten moet gelden dat zonder uitzondering alleen 
speciaal gefokte dieren mogen worden gebruikt.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde instanties kunnen op basis 
van een wetenschappelijke motivering 
afwijkingen van lid 1 toestaan.

Schrappen.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 10, lid 1.
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) indien verdoving onverenigbaar is met 
het doel van de procedure, tenzij de 
procedure resulteert in zware letsels die 
ernstige pijn kunnen veroorzaken.

(d) indien verdoving onverenigbaar is met 
het doel van de procedure, op voorwaarde 
dat de procedure zal resulteren in ten 
hoogste lichte pijn of angst.

Or. en

Motivering

Het hoofddoel van de herziene richtlijn is bescherming van dieren en vermindering van 
eventueel lijden tijdens een procedure. Pijn, lijden en angst moeten vermeden worden of 
tenminste permanent op een zeer laag niveau gehouden worden, ook als een procedure onder 
verdoving of met pijnstillers wordt uitgevoerd.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
dieren geen stoffen worden toegediend 
waardoor zij niet meer, of slechts in 
verminderde mate, in staat zijn pijn te 
tonen bij te lichte verdoving of te geringe 
pijnstilling.

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
dieren geen stoffen worden toegediend 
waardoor zij niet meer, of slechts in 
verminderde mate, in staat zijn pijn te 
tonen.

In dergelijke gevallen is een 
wetenschappelijke motivering vereist, 
vergezeld van nadere gegevens over het 
verdovings- of pijnstillingsprotocol.

Or. en

Motivering

Het is volslagen onaanvaardbaar als een dier medicijnen krijgt om te voorkomen dat het laat 
blijken pijn te lijden.
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Dieren die aanzienlijke pijn kunnen 
lijden als de verdoving eenmaal is 
uitgewerkt, worden pre-emptief en 
postoperatief behandeld met pijnstillers of 
andere geschikte pijnbestrijdingsmethoden, 
mits dit verenigbaar is met het doel van de 
procedure. Als een behandeling met 
pijnstillers niet mogelijk is, wordt het dier 
onverwijld met een humane methode 
gedood.

5. Dieren die pijn kunnen lijden als de 
verdoving eenmaal is uitgewerkt, worden 
pre-emptief en postoperatief behandeld met 
pijnstillers of andere geschikte 
pijnbestrijdingsmethoden, mits dit 
verenigbaar is met het doel van de 
procedure. Als een behandeling met een 
pijnverzachtende methode niet mogelijk is, 
wordt het dier onverwijld met een humane 
methode gedood. Het is in geen geval 
toegestaan dat een dier na de verdoving 
meer dan lichte pijn heeft.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 14, lid 2, onder b).

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
alle procedures worden ingedeeld in een 
van de categorieën “onschuldig tot licht”, 
“'matig ernstig”, “ernstig” en 
“terminaal” op basis van de duur en de 
intensiteit van mogelijke pijn, lijden, angst 
en blijvende schade, de frequentie van de 
ingrepen, het ontzeggen van de 
mogelijkheid tot bevrediging van 
ethologische behoeften en de toepassing 
van verdoving en/of pijnstilling.

Schrappen.

Adlib Express Watermark



PE420.060v01-00 12/32 PA\767040NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Definities van ernst moet in de gehele Europese Unie geharmoniseerd worden. Voorlopige 
definities zijn nodig zolang de definitieve nog niet door de Commissie aanvaard zijn.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk op ...* dient de Commissie 
een voorstel in met definities van ernst,
waaronder ten minste definities van 
"onschuldig tot licht", "matig ernstig" en 
"ernstig". Tot die datum zijn de 
voorlopige verklarende omschrijvingen uit 
bijlage VII bis als richtsnoer in de 
lidstaten van toepassing.
* 18 maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 15, lid 1.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Onverminderd het bepaalde onder 
(1) in zijn algemeenheid draagt elke fok-, 
toeleverings- en gebruikende inrichting er 
zorg voor dat er permanent ten minste een 
geschoolde kracht ter plaatse is (en zo 
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nodig meer) om voor het dierenwelzijn te 
zorgen en zo nodig dieren af te maken of 
een dierenarts op te roepen.

Or. en

Motivering

Het spreekt voor zich dat dieren die aan invasieve procedures onderworpen worden te allen 
tijde (dag en nacht) veterinaire of andere zorg nodig hebben. Het is onmogelijk te voorspellen 
wanneer er behoefte aan zorg ontstaat of de zorgbehoefte tot de kantooruren te beperken. De 
richtlijnen voor de veterinaire beroepsgroep schrijven voor dat er 24 uur per dag een 
veterinaire chirurg voor alle patiënten beschikbaar moet zijn. Voor laboratoria en andere 
inrichtingen komt dit voorschrift erop neer dat er iemand aanwezig moet zijn die de 
veterinaire chirurg kan oproepen.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De permanente ethische 
toetsingscommissie omvat de officieel 
aangewezen dierenarts, de persoon of 
personen die verantwoordelijk zijn voor het 
welzijn en de verzorging van de dieren in 
de inrichting en, in het geval van een 
gebruikende inrichting, een wetenschapper.

2. De permanente ethische 
toetsingscommissie omvat ten minste de 
officieel aangewezen dierenarts, de 
persoon of personen die verantwoordelijk 
zijn voor het welzijn en de verzorging van 
de dieren in de inrichting en, in het geval 
van een gebruikende inrichting, een 
wetenschapper, en leden met kennis van 
zaken op het gebied van vervanging, 
vermindering en verfijning (de "3 V's") 
en een onafhankelijke leek met ervaring 
op het gebied van dierenwelzijn.

Or. en

Motivering

Omwille van de objectiviteit van de besluiten van de ethischetoetsingscommissie moeten 
zowel de dierenbelangen als het researchbelang vertegenwoordigd zijn. Commissies die zich 
met ethische vraagstukken in verband met onderzoek met mensen bezighouden, kunnen hierbij 
als voorbeeld dienen.
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Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
documenten met betrekking tot alle door de 
permanente ethische toetsingscommissie 
aan de inrichting verstrekte adviezen en de 
ter zake genomen besluiten worden 
bewaard.

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
documenten met betrekking tot alle door de 
permanente ethische toetsingscommissie 
aan de inrichting verstrekte adviezen en de 
ter zake genomen besluiten worden 
bewaard en openbaar gemaakt, met 
inachtneming van de vereiste 
bescherming van vertrouwelijke 
informatie en onder handhaving van de 
anonimiteit.

Or. en

Motivering

Met uitzondering van vertrouwelijke informatie moet het ethischetoetsingsverslag openbaar 
worden gemaakt zodat de burgers zich een volledig en niet vertekend beeld van de 
wekelijkheid van dierproeven kunnen vormen.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor elke niet-menselijke primaat wordt 
een individueel levensloopdossier 
bijgehouden dat het dier gedurende zijn 
hele leven vergezelt.

2. Voor elke niet-menselijke primaat, kat 
en hond wordt een individueel 
levensloopdossier bijgehouden dat het dier 
gedurende zijn hele leven vergezelt.

Or. en

Motivering

De Commissie ziet wel in dat het van belang is informatie over niet-menselijke primaten, 
katten en honden te bewaren (aldus erkennend dat het gebruik van bepaalde diersoorten 
omstreden is). Het is echter niet duidelijk waarom individuele levensloopdossiers alleen voor 
niet-menselijke primaten verplicht zijn. Zoiets is stellig van wezenlijk belang voor het 
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onderzoek, nog afgezien van het welzijn. In ieder geval moet dit ook voor katten en honden 
gelden (ervan uitgaande dat deze procedures voorlopig nog toegestaan zijn).

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De gegevens van alle inspecties worden 
gedurende ten minste vijf jaar bewaard.

4. De gegevens van alle inspecties worden 
gedurende ten minste vijf jaar bewaard, en 
samenvattingen van de 
inspectieverslagen, met inbegrip van 
geregistreerde overtredingen van de 
voorschriften van deze richtlijn, worden 
openbaar gemaakt via de website van de 
Commissie met weglating van 
vertrouwelijke informatie en onder 
handhaving van de anonimiteit.

Or. en

Motivering

De herziene richtlijn moet voldoen aan de beginselen van transparantie en rekenschap. 
Openbaarmaking van informatie over overtredingen is van wezenlijk belang voor de burgers 
om zich een beeld van de realiteit van dierproeven te kunnen vormen. 

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan controle uitoefenen 
op de infrastructuur en het functioneren 
van de nationale inspecties in de lidstaten.

1. De Commissie benoemt EU-inspecteurs 
die de infrastructuur en het functioneren 
van de nationale inspecties in de lidstaten 
inspecteren en erop toezien dat de 
indelingen naar ernst in de lidstaten op de 
juiste wijze en overal in de EU op dezelfde 
manier worden toegepast.

Or. en
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Motivering

Oprichting van een EU-inspectie die aan de burgers verslag uitbrengt en best practices 
vergaart, kan ervoor zorgen dat de elementaire normen inzake dierenwelzijn in alle lidstaten 
op dezelfde wijze worden nageleefd.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaat op wiens grondgebied een 
controle wordt uitgevoerd, verleent de 
deskundigen van de Commissie alle 
bijstand die voor de uitvoering van hun 
taak nodig is. De Commissie stelt de 
bevoegde instantie van de betrokken 
lidstaat op de hoogte van het resultaat van 
de uitgevoerde controle.

2. De lidstaat op wiens grondgebied een 
inspectie wordt uitgevoerd, verleent de 
EU-inspecteurs alle bijstand die voor de 
uitvoering van hun taak nodig is. De 
Commissie stelt de bevoegde instantie van 
de betrokken lidstaat op de hoogte van het 
resultaat van de uitgevoerde controle en 
stelt de burgers en belanghebbenden in 
kennis van de inspecties die de EU-
inspecteurs hebben uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 34, lid 1.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde instantie van de betrokken 
lidstaat neemt de maatregelen die op grond 
van de resultaten van deze controle 
noodzakelijk zijn.

3. De bevoegde instantie van de betrokken 
lidstaat neemt de maatregelen die naar 
aanleiding van de aanbevelingen van de 
EU-inspecteurs geboden zijn.

Or. en
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Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 1 – letter b bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het verslag van de door de 
inrichting uitgevoerde ethische 
beoordeling;

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 1 – letter a) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het project is wetenschappelijk 
verantwoord of wettelijk vereist;

(a) het project is voldoende
wetenschappelijk verantwoord;

Or. en

Motivering

De bevoegde instantie moet zich ervan vergewissen dat alle projecten wetenschappelijk 
verantwoord zijn.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 1 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de doeleinden van het project 
rechtvaardigen het gebruik van dieren;

(b) de doeleinden van het project en de 
daarmee samenhangende mogelijke pijn, 
lijden, angst of blijvende schade voor de 
dieren rechtvaardigen het gebruik ervan;

Or. en
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Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 2 – letter e bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) in geval van beoordeling van de 
veiligheid of werkzaamheid van een stof, 
verbinding of product, het gebruik 
waarvoor het bestemd is dan wel dat er 
naar verwachting van zal worden 
gemaakt.

Or. en

Motivering

Alle projecten moeten zonder onderscheid achteraf worden beoordeeld. Doeltreffende 
beoordelingsvoorschriften zullen zich uiteraard ontwikkelen al naar gelang de inzichten in de 
realiteit van dierenleed en de vruchten die het onderzoek werkelijk heeft afgeworpen. 
Beoordeling achteraf is voor het onderzoek even belangrijk als voor het dierenwelzijn.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Alle projecten worden tijdens hun 
gehele looptijd in het oog gehouden en 
worden na voltooiing beoordeeld.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 37, lid 2, letter e bis).
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Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 2 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de schade die de dieren hebben 
ondervonden, met inbegrip van de 
gebruikte aantallen en soorten proefdieren 
en de ernst van de procedures;

(b) de schade die de dieren hebben 
ondervonden, met inbegrip van de 
gebruikte aantallen en soorten proefdieren 
en de aard, omvang en duur van de 
schade die de dieren hebben 
ondervonden;

Or. en

Motivering

Doeltreffende beoordelingsvoorschriften zullen zich uiteraard ontwikkelen al naar gelang de 
inzichten in de realiteit van dierenleed.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onverminderd het bepaalde in lid 3, 
hoeven alleen de procedures die zijn 
ingedeeld in een van de categorieën 
“onschuldig tot licht” niet aan een 
beoordeling achteraf te worden 
onderworpen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Alle projecten moeten zonder onderscheid achteraf worden beoordeeld.
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Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – letter b bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de resultaten van de ethische 
beoordeling.

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op basis van de uitkomsten van de 
ethische beoordeling vermeldt de 
gebruikende inrichting in de niet-
technische samenvatting van het project 
of dat project aan een beoordeling 
achteraf zal worden onderworpen, en zo 
ja, binnen welke termijn.

Schrappen.

Or. en

Motivering

Niet-vertrouwelijke en niet-persoonlijke informatie moet openbaar worden gemaakt om alle 
belemmeringen voor openbare controle weg te nemen en het afleggen van rekenschap 
mogelijk te maken. Dit is voor de volksgezondheid even belangrijk als voor het dierenwelzijn. 
Dit geldt ook voor overtredingen en niet-vertrouwelijke, negatieve zowel als positieve 
informatie van projecten (waarbij het laatste voor de volksgezondheid van groot belang is). 
Alle niet-technische samenvattingen moeten openbaar worden gemaakt.
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Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten maken de niet-technische 
samenvattingen van de toegelaten 
projecten en de eventuele aanvullingen 
daarvan openbaar.

4. De lidstaten maken de niet-technische 
samenvattingen van de toegelaten 
projecten en de eventuele aanvullingen 
daarvan openbaar en gemakkelijk 
toegankelijk, evenals andere informatie 
tenzij die vertrouwelijk is dan wel bij 
openbaarmaking de identiteit bekend 
wordt van een persoon, fokkerij of 
gebruikende inrichting waarvan de 
betrokkenheid bij dierproeven niet reeds 
bekend was. Onder andere informatie 
wordt mede begrepen negatieve zowel als 
positieve gegevens van het project.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 40, lid 2.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Onverminderd de bescherming van 
vertrouwelijke en persoonlijke informatie 
maken de lidstaten niet-persoonlijke 
informatie over overtreding van deze 
richtlijn, nationale wetgeving en 
toelatingen openbaar.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 40, lid 2.
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Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat aanvaardt de wettelijk 
vereiste gegevens die in een andere 
lidstaat met behulp van bij de 
Gemeenschapswetgeving erkende 
procedures zijn verkregen, tenzij in 
samenhang met die gegevens verdere 
procedures noodzakelijk zijn ter 
bescherming van de volksgezondheid, de 
veiligheid of het milieu.

1. Elke lidstaat aanvaardt van andere 
lidstaten de gegevens die verkregen zijn 
met behulp van overeenkomstig de 
Gemeenschapswetgeving erkende of 
uitgevoerde procedures.

Or. en

Motivering

Transparency between Member States should contribute to avoid the duplication of animal 
experiments. Information on the outcomes of a procedure whether they are negative or not 
need to be accessible to researchers in order to avoid unnecessary suffering of animals.

Such system of data-sharing already exists in the REACH Regulation (Article 30). A positive 
duty should be placed on researchers to take reasonable steps to ensure that animal data has 
not already been generated. Only where existing data is scientifically unreliable, and there is 
sufficient societal need, should repeated animal procedures be permitted.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op andere terreinen dan de wettelijk 
voorgeschreven proeven zorgen de 
lidstaten, onverminderd de bescherming 
van vertrouwelijke informatie, voor 
uitwisseling van de gegevens die dankzij 
de procedures zijn verkregen.

Schrappen.
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Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 44, lid 1.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Alvorens toelating voor een project 
aan te vragen dient degene die 
voornemens is een procedure uit te voeren 
alle redelijkerwijs vereiste stappen te 
ondernemen om na te gaan of er reeds 
voor het voorgenomen project ter zake 
doende gegevens bestaan en als dat het 
geval is, inzage in die gegevens te 
verwerven, onder meer door in de kosten 
ervan bij te dragen. Evenzo gaan de 
lidstaten na of er dergelijke gegevens 
bestaan alvorens toelating te verlenen.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 44, lid 1.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Indien ter zake doende gegevens 
redelijkerwijs beschikbaar zijn, verlenen 
de lidstaten slechts dan toelating voor een 
project indien dat noodzakelijk is om 
redenen van bescherming van de 
volksgezondheid, de veiligheid of het 
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milieu.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 44, lid 1.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie en de lidstaten leveren een 
bijdrage aan de ontwikkeling en validering 
van alternatieve benaderingen waarmee 
dezelfde of betere resultaten worden 
verkregen als met procedures waarbij 
dieren worden gebruikt, maar waarbij geen 
of minder dieren worden gebruikt of 
minder pijnlijke ingrepen worden verricht, 
en nemen de maatregelen die zij nodig 
achten om onderzoek op dit gebied te 
stimuleren.

De Commissie en de lidstaten leveren 
onder meer een financiële bijdrage aan de 
ontwikkeling en, voor zover van 
toepassing, de wetenschappelijke
validering van alternatieve benaderingen 
die bedoeld zijn om vergelijkbare 
resultaten te verkrijgen als met procedures 
waarbij dieren worden gebruikt, maar 
waarbij geen of minder dieren worden 
gebruikt of minder pijnlijke ingrepen 
worden verricht, en nemen de maatregelen 
die zij nodig achten om onderzoek op dit 
gebied te stimuleren.

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat wijst uiterlijk tegen [een 
jaar na inwerkingtreding van deze richtlijn] 
een nationaal referentielaboratorium aan 
voor de validering van alternatieve 
methoden ter vervanging, vermindering 
en verfijning van het proefdiergebruik.

1. Elke lidstaat wijst uiterlijk tegen [een 
jaar na inwerkingtreding van deze richtlijn] 
een nationaal centre of excellence voor 
alternatieve methoden aan dat een 
nationaal referentielaboratorium omvat
voor de validering van alternatieven voor 
dierproeven ten behoeve van 
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regelgevingsdoeleinden.

Or. en

Motivering

De afgelopen jaren is er aanzienlijke vooruitgang geboekt met de vervanging, vermindering 
en verfijning van proefdiergebruik door middel van gericht onderzoek, uitwisseling van best 
practices en validatieonderzoek aan de hand van internationale normen.  Dit soort 
activiteiten moeten geïntensiveerd worden ter bevordering van het dierenwelzijn en ter 
vermindering van dierenleed. Door oprichting van nationale centra voor alternatieven voor 
dierproeven moeten gecoördineerde en strategisch toegespitste activiteiten tot stand komen.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten mogen als nationale 
referentielaboratoria alleen laboratoria 
aanwijzen die overeenkomstig Richtlijn 
2004/10/EG zijn erkend.

Schrappen.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 46, lid 1.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 3 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De nationale referentielaboratoria
moeten aan de volgende eisen voldoen:

3. De nationale centres of excellence voor 
alternatieve methoden moeten aan de 
volgende eisen voldoen:

Or. en
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Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 46, lid 1.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Elke lidstaat deelt de Commissie de 
naam en het adres van zijn 
referentielaboratorium mee. De 
Commissie maakt de lijst van de nationale 
referentielaboratoria bekend.

6. Elke lidstaat deelt de Commissie de 
naam en het adres van zijn nationaal 
centre of excellence mee. De Commissie 
maakt de lijst van de nationale centres of 
excellence bekend.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 46, lid 1.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Na raadpleging van de nationale 
referentielaboratoria stelt de Commissie 
de prioriteiten inzake valideringsstudies 
vast en verdeelt zij die de taken ter 
uitvoering van die studies onder die 
laboratoria.

Schrappen.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 46, lid 1.
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Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan de bijlagen II tot en 
met VII aanpassen aan de vooruitgang van 
wetenschap en techniek.

De Commissie kan de bijlagen I tot en met 
VII bis aanpassen aan de vooruitgang van 
wetenschap en techniek.

Or. en

Motivering

De lijst met ongewervelde dieren, met inbegrip van zich zelfstandig voedende larvale vormen, 
moet eveneens worden aangepast aan de vooruitgang van wetenschap en techniek.

Zie ook motivering bij het amendement op artikel 15, lid 1.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een lidstaat gegronde redenen 
heeft om aan te nemen dat een maatregel 
van wezenlijk belang is voor het behoud 
van de soort of in verband met een 
onverwachte uitbraak van een 
levensbedreigende of 
gezondheidsondermijnende klinische 
aandoening bij de mens, kan hij het 
gebruik van mensapen bij procedures met 
een van de in artikel 5, lid 2, onder a), 
punten 3) of 5), genoemde doelen 
toestaan, voor zover het doel van de 
procedure niet door middel van het 
gebruik van andere diersoorten dan 
mensapen of met alternatieve methoden 
kan worden bereikt. De verwijzing naar 
artikel 5, lid 2, onder a), geldt echter niet 
voor dieren en planten.

Schrappen

2. De lidstaat stelt de Commissie en de 
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andere lidstaten onverwijld hiervan op de 
hoogte, onder opgave van de redenen van 
zijn besluit en met overlegging van 
bewijzen van de in lid 1 beschreven 
noodsituatie waarop de voorlopige 
maatregel gebaseerd is.
3. De Commissie neemt binnen 60 dagen 
na ontvangst van de informatie van de 
lidstaat een besluit overeenkomstig de in 
artikel 51, lid 2, beschreven procedure.
Met dit besluit wordt
(a) de voorlopige maatregel voor een in 
het besluit vastgestelde periode toestaan of
(b) de lidstaat verzocht de voorlopige 
maatregel in te trekken.

Or. en

Motivering

Deze bepalingen zijn overbodig gezien de massale steun voor de opvatting dat mensapen niet 
in procedures gebruikt mogen worden.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tegen [10 jaar na de datum van 
inwerkingtreding] toetst de Commissie 
deze richtlijn, rekening houdend met de 
vooruitgang bij de ontwikkeling van 
alternatieve methoden waarbij geen 
dieren en met name geen niet-menselijke 
primaten worden gebruikt, en stelt zij 
indien passend wijzigingen voor.

Uiterlijk ...* en vervolgens elke vijf jaar
toetst de Commissie deze richtlijn in 
overleg met de belanghebbenden en stelt 
zij wijzigingen van de richtlijn voor, onder 
meer betreffende de diersoorten die in 
procedures mogen worden gebruikt en de 
soorten projecten waarvoor toelating kan 
worden verleend. De Commissie gaat 
daarbij aan de hand van de volgende 
beginselen tewerk: 
(a) de richtlijn moet een afspiegeling zijn 
van de verschuivende algemene 
opvattingen over gerechtvaardigd gebruik 
van dieren in procedures en de zorg waar 
ze recht op hebben, alsmede de 
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ontwikkeling van de wetenschap;
(b) er moet voorrang worden gegeven aan 
de vermindering en afschaffing van 
procedures die tot pijn, lijden, angst of 
blijvende schade in de grootst toelaatbare 
mate leiden en die niet bedoeld zijn om 
levensbedreigende of 
gezondheidsondermijnende klinische 
aandoeningen bij mensen te verlichten.
Het door alle belanghebbenden 
aanvaarde einddoel is de afschaffing van 
alle procedures met levende dieren.
___________

* Vijf jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Toetsing en herziening van de richtlijn moet op een flexibele manier plaatsvinden zodat 
ingespeeld kan worden op toekomstige ontwikkelingen in de algemene opvattingen over 
dierenleed, het inzicht in het vermogen van bepaalde soorten om te lijden en de vooruitgang 
bij de ontwikkeling van alternatieven en van de wetenschap in het algemeen. Regelmatige 
toetsing van alle essentiële onderdelen van de richtlijn is van wezenlijk belang om te bereiken 
dat de Europese wetgeving mee-evolueert met de minimumnormen voor dierenwelzijn, de 
stand van de wetenschap, de publieke opinie en best practices.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen ter uitvoering van 
deze richtlijn andere entiteiten dan 
overheidsinstanties aanwijzen. Aldus 
aangewezen entiteiten worden in het 
kader van deze richtlijn als bevoegde 
instanties aangemerkt. 

Schrappen.

Or. en
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Motivering

De herziene richtlijn moet omwille van de transparantie naar de burger door een 
overheidsinstantie ten uitvoer worden gelegd.

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 55 bis
Marktintroductie van producten die niet 
in overeenstemming met deze richtlijn 

ontwikkeld zijn
1. De invoer en marktintroductie in de 
Gemeenschap van monoklonale 
antilichamen die met de ascitesmethode 
aangemaakt zijn, terwijl er alternatieven 
voor dierproeven bestaan, is verboden.
2. De Commissie gaat volgens de 
procedure van artikel 51 ten minste een 
maal per jaar na of de invoer en 
marktintroductie in de Gemeenschap van 
andere producten eveneens moet worden 
verboden omdat ze ook zonder diergebruik 
ontwikkeld hadden kunnen worden of 
omdat ze ontwikkeld zijn in 
omstandigheden die aanzienlijk afwijken 
van hetgeen deze richtlijn voorschrijft.

Or. en

Motivering

In response to a Written European Parliamentary question (Written question by Jens Holm 
(GUE/NGL) to the Commission (27 October 2008) answered on the 15th of January 2009 by 
Commissioner Dimas on behalf of the European Commission), the European Commission has 
confirmed that the production of MAbs by the (extremely painful) mouse ascites method is no 
longer scientifically necessary, except in rare cases. It is therefore unacceptable that MAbs 
unnecessarily thus produced should be imported into the EU. A ban on their import would be 
WTO-complaint (Article XX(a) of GATT (public morals)) because, as the Proposal clearly 
recognises, there is a moral imperative to use non-animal alternatives wherever possible and 
it makes no sense if that principle can be circumvented by imports into the EU. The EU 
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should also consider on a regular basis whether the import of other specific products 
developed in ways which would not be permitted under the revised Directive should be 
prohibited. This would not extend to all products but be decided on a case-by-case basis.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Schrappen.

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage VII bis
Voorlopige algemene beschrijving van 

ernstklassen (artikel 15)
Geen belasting: ernstklasse 0
Ingrepen en handelingen met dieren voor 
experimentele doeleinden waarbij de 
dieren geen pijn, lijden, letsel of extreme 
angst ondervinden en waarbij hun 
algemene toestand niet noemenswaardig 
verslechtert. Voorbeelden uit de 
diergeneeskundige praktijk: bloedafname 
ten behoeve van een diagnose; 
onderhuidse injectie van geneesmiddelen.
Lichte belasting: ernstklasse 1
Ingrepen en handelingen met dieren voor 
experimentele doeleinden waarbij de 
dieren gedurende korte tijd een lichte 
belasting (pijn of letsel) ondergaan.
Voorbeelden uit de diergeneeskundige 
praktijk: injectie van geneesmiddelen 
onder dwang; castratie van mannelijke 
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dieren onder verdoving.
Matig ernstige belasting: ernstklasse 2
Ingrepen en handelingen met dieren voor 
experimentele doeleinden waarbij de 
dieren gedurende korte tijd een matig 
ernstige belasting ondergaan of 
gedurende langere of lange tijd een lichte 
belasting (pijn, lijden of letsel, extreme 
angst of een aanzienlijke verslechtering 
van de algemene toestand) ondergaan.
Voorbeelden uit de diergeneeskundige 
praktijk: chirurgische behandeling van 
een enkelvoudige botbreuk; castratie van 
vrouwelijke dieren.
Ernstige belasting: ernstklasse 3
Ingrepen en handelingen met dieren voor 
experimentele doeleinden waarbij de 
dieren een ernstige tot zeer ernstige 
belasting ondergaan of gedurende langere 
of lange tijd een matig ernstige belasting 
(ernstige pijn, langdurig lijden of ernstig 
letsel, extreme en aanhoudende angst of 
een aanzienlijke en blijvende 
verslechtering van de algemene toestand) 
ondergaan. 
Voorbeelden uit de diergeneeskundige 
praktijk: voorspelbaar dodelijke infecties 
en tumoren zonder vroegtijdige 
euthanasie.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 15, lid 1.

Adlib Express Watermark


	767040nl.doc

