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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Ca urmare a noilor cuno�tin�e referitoare la aspectele etologice ale adăpostirii animalelor de 
laborator, cât �i a noilor aplicări ale utilizării animalelor, în special în domeniul ingineriei 
genetice, revizuirea Directivei 86/609/CEE a devenit o urgen�ă, de�i, la acea vreme, aceasta 
reprezenta o realizare istorică�i, de atunci, s-au înregistrat progrese semnificative, în special 
cu privire la introducerea principiilor celor „3R” („replacement, reduction, refinement” - 
înlocuire, reducere, perfec�ionare). 

În numele Comisiei pentru agricultură�i dezvoltare rurală, salut propunerea Comisiei de a 
revizui această directivă. Aceasta con�ine măsuri valoroase care vor îmbunătă�i bunăstarea 
animalelor, introducând în acela�i timp reglementări mai stricte pe baza principiilor tehnicilor 
experimentale umane �i ale experimentelor �tiin�ifice de calitate acceptate la nivel interna
�ional. Propunerea are în vedere numeroase aspecte referitoare la protec�ia animalelor 
folosite în scopuri experimentale �i �tiin�ifice. Totu�i, există câteva puncte ale propunerii 
Comisiei care ar trebui întărite.

Din punctul de vedere al bunăstării animalelor, salut extinderea domeniului de aplicare al 
directivei prin includerea formelor fetale de animale sensibile �i a speciilor de nevertebrate, 
precum �i a cercetării biologice fundamentale. Salut, de asemenea, introducerea în cadrul 
directivei a metodelor umane de sacrificare.

Utilizarea hominizilor neumani ar trebui eliminată prin interzicerea imediată a utilizării maimu
�elor mari �i a primatelor capturate în sălbăticie. Eliminarea utilizării primatelor „F1”, adică
renun�area la utilizarea puilor de primate capturate în sălbăticie, are o importan�ă crucială, 
atât din punct de vedere etic, cât �i din cel al bunăstării �i conservării animalelor. Această m
ăsură ar reduce presiunea exercitată asupra popula�iilor de animale aflate în sălbăticie �i ar 
preveni cruzimea asociată comer�ului cu primate sălbatice. 

Spre deosebire de propunerea Comisiei, considerăm că excep�iile de la regulă ar permite 
realizarea de experimente de laborator pe aceste specii extrem de periclitate. Prin urmare, a�a-
numita „clauză de salvgardare” cu privire la maimu�ele mari (articolul 50) ar trebui eliminată. 
Această ac�iune este în conformitate cu angajamentele exprimate ini�ial în Directiva 86/609, 
cu peste 20 de ani în urmă. Utilizarea maimu�elor mari �i a primatelor capturate în sălbăticie 
a fost deja interzisă sau interzisă par�ial într-o serie de state membre, iar utilizarea maimu
�elor mari nu se mai practică pe teritoriul UE. Este, prin urmare, posibilă o armonizare rapidă
pe teritoriul întregii Europe.

Folosirea obligatorie a unor metode „3R” rezonabile �i disponibile din punct de vedere 
practic, prevăzută la articolul 13 reprezintă un progres substan�ial în compara�ie cu 
reglementările mai pu�in stricte din cadrul Directivei 86/609. De asemenea, este esen�ială
�i stabilirea la nivelul întregii Uniuni Europene a unei limite superioare a nivelului admis de 
durere �i suferin�ă (articolul 15). Procedurile care provoacă suferin�e grave animalelor nu 
ar trebui permise. 

Cu toate acestea, absen�a criteriilor de clasificare a experimentelor este îngrijorătoare, 
întrucât multe din măsurile cuprinse în propunere depind de clasificările nivelului de suferin�ă. 
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Propunem o posibilă solu�ie la această problemă prin adăugarea unei anexe suplimentare care 
să furnizeze defini�ii provizorii privind gradele de suferin�ă. 

În ceea ce prive�te metodele folosite în cadrul experimentelor, studiile toxicologice care 
presupun moartea animalului trebuie perfec�ionate (în acest domeniu s-au înregistrat unele 
progrese) pentru a împiedica suferin�a animalelor dincolo de momentul la care decesul este 
inevitabil. Înregistrarea, raportarea �i analizarea nivelurilor de suferin�ă cauzată de 
experimente ar trebui să fie obligatorii pentru a furniza informa�ii procesului de analiză etică
�i autorizare. 

Principiile analizei etice �i ale autorizării (capitolul IV) reprezintă caracteristici centrale. 
Analizele etice, folosite deja în 21 de state membre, trebuie să devină parte integrantă a 
procesului de autorizare, având ca scop compararea utilizării animalelor în cadrul cercetărilor 
�tiin�ifice cu preocupările de ordin etic. Evaluarea prejudicii/avantaje, care analizează
utilizarea animalelor în raport cu beneficiile estimate pentru sănătatea umană sau cercetarea 
medicală sau cu nevoile de reglementare reprezintă o parte importantă a acestora. Mai mult, 
evaluarea retrospectivă va încuraja experimentele �tiin�ifice de calitate, precum �i bun
ăstarea animalelor �i principiul celor „3R”. 

Salut introducerea dispozi�iilor referitoare la inspec�iile na�ionale (articolul 33), care prev
ăd cel pu�in o inspec�ie inopinată pe an. De asemenea, consider că ar trebui înfiin�at un 
inspectorat la nivelul UE care să efectueze inspec�ii inopinate pentru a se asigura că în statele 
membre clasificările privind gravitatea suferin�ei sunt aplicate în mod uniform �i corect. 
Rapoartele �i concluziile (în special încălcările prezentei directive) inspec�iilor UE �i ale 
celor na�ionale ar trebui publicate. 

O transparen�ă sporită, a�a cum se propune în articolul 40, este, de asemenea, binevenită, 
având în vedere necesitatea protejării informa�iilor confiden�iale, precum �i obliga�ia 
Comisiei �i a statelor membre de a contribui la dezvoltarea de alternative la metodele de 
experimentare pe animale (articolul 45). Acela�i lucru este valabil �i pentru înfiin�area de 
laboratoare na�ionale, care trebuie să sprijine validarea metodelor alternative.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică�i siguran�ă alimentară recomandă Comisiei pentru 
agricultură�i dezvoltare rurală, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
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Obiective

Prezenta directivă urmăre�te să
contribuie la realizarea obiectivului 
înlocuirii complete a experimentelor pe 
animale vii în scop �tiin�ific, în cel mai 
scurt termen posibil, prin facilitarea �i 
promovarea dezvoltării de metode 
alternative �i prin garantarea faptului că
evolu�ia opiniei publice cu privire la 
situa�iile în care utilizarea animalelor 
este acceptabilă se reflectă în legisla�ie, 
asigurându-se în acela�i timp un nivel 
ridicat de protec�ie a animalelor utilizate 
în experimente prin intermediul urm
ătoarelor măsuri (printre altele):

(a) revizuirea cu regularitate a măsurilor 
de protec�ie a animalelor �i a 
circumstan�elor în care aceste animale 
pot fi utilizate în scop �tiin�ific;

(b) un nivel ridicat de transparen�ă în 
ceea ce prive�te utilizarea animalelor �i 
publicarea informa�iilor referitoare la 
aplicarea măsurilor de protec�ie a 
animalelor �i la progresele înregistrate 
în ceea ce prive�te înlocuirea metodelor 
care presupun utilizarea animalelor.

Or. en

Justificare

O reducere semnificativă a numărului animalelor utilizate �i a nivelului de suferin�ă pe 
teritoriul UE se poate realiza numai prin utilizarea unor defini�ii exacte.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(1) „experiment” înseamnă orice utilizare a 
animalului în scopuri experimentale sau în 
alte scopuri �tiin�ifice cu rezultat 
cunoscut sau necunoscut, care pot cauza 
durere, suferin�ă, stres sau vătămări de 
durată, inclusiv orice ac�iune destinată,
sau care ar putea să aibă ca rezultat na
�terea unui animal în oricare din aceste 
condi�ii sau crearea unei noi linii de 
animale modificate genetic;

(1) „experiment” înseamnă orice utilizare a 
animalului în scopuri experimentale sau în 
alte scopuri �tiin�ifice cu rezultat 
cunoscut sau necunoscut, care poate cauza 
durere, suferin�ă, stres sau vătămări de 
durată, inclusiv moarte, precum �i orice 
ac�iune menită să aibă ca rezultat sau 
care ar putea să aibă ca rezultat na�terea 
unui animal în oricare din aceste condi�ii 
sau crearea unei noi linii de animale 
modificate genetic;

Or. en

Justificare

Prin modificarea defini�iei conceptului de „experiment” se urmăre�te doar clarificarea 
faptului că moartea poate constitui o „vătămare de durată”, fapt ce pentru opinia publică ar 
putea părea evident (însă un tribunal din Regatul Unit a pronun�at o hotărâre în sens 
contrar).

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „proiect” înseamnă un program de lucru 
cu obiective �tiin�ifice definite �i care 
presupune folosirea uneia sau a mai multor 
experimente;

(2) „proiect” înseamnă un program de lucru 
cu obiective �tiin�ifice definite �i care 
presupune folosirea uneia sau a mai multor 
experimente �i care poate face obiectul 
unei evaluări etice unice;

Or. en

Justificare

Prin modificarea defini�iei conceptului de „proiect” se urmăre�te clarificarea faptului că
proiectele nu pot avea o sferă de cuprindere atât de largă încât să fie imposibilă evaluarea 
etică.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
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Articolul 3 – punctul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) „informa�ii confiden�iale” 
înseamnă informa�ii a căror divulgare 
neconsim�ită ar aduce atingere 
intereselor legitime comerciale sau de 
cercetare proprietarului acestora sau unui 
ter�.

Or. en

Justificare

Noua defini�ie a conceptului de „informa�ii confiden�iale” este într-adevăr necesară, 
întrucât această no�iune prezintă relevan�ă în mai multe rânduri în cadrul propunerii.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 5 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) cercetare fundamentală pentru progresul 
�tiin�elor biologice �i 
comportamentale;

(1) cercetare fundamentală pentru progresul 
�tiin�elor biologice �i 
comportamentale, atunci când există o 
perspectivă realistă de utilizare a cuno
�tin�elor dobândite în vederea realiz
ării oricăruia din obiectivele stabilite la 
punctul (2);

Or. en

Justificare

Pentru a perfec�iona �i a reduce efectiv utilizarea animalelor în cadrul experimentelor, 
obiectivele procedurilor trebuie clar definite �i restrânse. Este important ca animalele să fie 
utilizate pentru cercetarea fundamentală numai în cazul în care se poate anticipa într-o 
manieră realistă că aceasta va conduce la dobândirea unor avantaje semnificative. 
Satisfacerea curiozită�ii cercetătorului nu ar trebui să fie suficientă.

Amendamentul 6
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fără a aduce atingere alineatului (1)
maimu�ele mari nu vor fi utilizate în 
experimente, sub rezerva recurgerii la 
clauza de protec�ie prevăzută la articolul 
50.

2. Fără a se aduce atingere alineatului (1)
nu se utilizează maimu�e mari în 
experimente.

Or. en

Justificare

Interzicerea folosirii maimu�elor mari ar trebui să fie absolută, întrucât este recunoscut la 
scară largă faptul că utilizarea acestor animale extrem de sensibile este nejustificată din 
punct de vedere moral.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autorită�ile competente pot acorda 
derogări de la alineatul (1) în baza unei 
justificări �tiin�ifice care demonstrează c
ă scopul unui experiment nu poate fi atins 
prin utilizarea unui animal crescut pentru 
experimente.

2. Sub rezerva articolului 10, autorită�ile 
competente pot acorda derogări de la 
alineatul (1) pe baza unei justificări �tiin
�ifice �i societale incontestabile care 
demonstrează că scopul unui experiment nu 
poate fi atins prin utilizarea unui animal 
crescut pentru experimente.

Or. en

Justificare

Animalele prelevate din natură resimt o suferin�ă suplimentară considerabilă în compara
�ie cu animalele crescute pentru experimente. Utilizarea acestora ar trebui luată în 
considerare doar în cazuri extrem de rare.

Amendamentul 8
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, conform datelor stabilite 
în anexa III, statele membre se asigură că
primatele neumane enumerate în 
respectiva anexă pot fi folosite în 
experimente numai în cazul în care sunt 
urma�e ale primatelor neumane 
crescute în captivitate.

eliminat

Or. en

Justificare

Nimic nu justifică autorizarea utilizării pe perioade însemnate a primatelor care nu au fost 
crescute în captivitate, cum se pare că ar fi inten�ia Comisiei. Toate speciile enumerate în 
anexa II, fără excep�ie, ar trebui să fie crescute pentru experimente.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În baza unei justificări �tiin�ifice, 
autorită�ile competente pot acorda derog
ări de la alineatul (1).

eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul aferent articolului 10 alineatul (1).

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(d) când anestezia este incompatibilă cu 
scopul experimentului, în afara cazului 
când experimentul implică vătămări grave 
ce pot cauza durere intensă.

(d) când anestezia este incompatibilă cu 
scopul experimentului, cu condi�ia ca
experimentul să nu presupună mai mult 
decât u�oară durere sau stres.

Or. en

Justificare

Principalul obiectiv al revizuirii acestei directive este acela de a proteja animalele �i de a 
reduce suferin�a pe care acestea ar putea-o resim�i în timpul unui experiment. Durerea, 
suferin�a �i stresul ar trebui în permanen�ă evitate sau cel pu�in men�inute la un nivel 
extrem de redus, chiar �i în cazul în care experimentul se realizează fără anestetice sau 
analgezice.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură ca animalele 
să nu primească niciun medicament care să
le împiedice sau să le restric�ioneze 
manifestarea durerii fără un grad adecvat 
de anesteziere sau analgezie.

(4) Statele membre se asigură ca animalele 
să nu primească niciun medicament care să
le împiedice sau să le restric�ioneze 
manifestarea durerii.

În aceste cazuri se va furniza o justificare 
�tiin�ifică, înso�ită de detalii privind 
schema de anestezie sau analgezie.

Or. en

Justificare

Este absolut inacceptabil să se administreze un medicament unui animal pentru a-l împiedica 
să-�i manifeste durerea.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul
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5. Un animal care poate suferi de durere 
considerabilă odată ce dispare efectul 
anesteziei este tratat cu analgezice 
preventive �i postoperatorii sau cu alte 
metode adecvate de alinare a durerii, cu 
condi�ia ca acestea să fie compatibile cu 
scopul experimentului. În cazul în care nu 
este posibil tratamentul cu analgezice, 
animalul este imediat sacrificat prin metode 
umane.

5. Un animal care poate suferi de durere 
odată ce dispare efectul anesteziei este 
tratat cu analgezice preventive �i 
postoperatorii sau cu alte metode adecvate 
de alinare a durerii, cu condi�ia ca acestea 
să fie compatibile cu scopul experimentului. 
În cazul în care nu este posibil tratamentul 
cu o metodă de alinare a durerii, animalul 
este imediat sacrificat prin metode umane. 
Un animal nu trebuie în niciun caz să
poată resim�i mai mult decât o u�oară
durere postanestetică. 

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul aferent articolului 14 alineatul (2) litera (b).

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că
experimentele sunt clasificate drept „până
la moderate”, „moderate”, „severe” sau 
„distructive fără reanimare”, pe baza 
duratei �i intensită�ii durerii, a suferin
�ei, a stresului �i a vătămărilor de 
durată posibile, a frecven�ei interven
�iei, a suprimării satisfacerii necesită
�ilor etologice �i a utilizării anesteziei 
sau analgezicelor sau a ambelor.

eliminat

Or. en

Justificare

Defini�iile no�iunii de gravitate ar trebui armonizate în întreaga Uniune Europeană�i 
sunt necesare defini�ii provizorii până la acceptarea de către Comisie a defini�iilor 
definitive.
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Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Până la ...*, Comisia prezintă o 
propunere cu privire la defini�iile no
�iunii de gravitate, care ar trebui să con
�ină cel pu�in defini�iile no�iunilor 
de „până la moderat”, „moderat” �i 
„grav”. Până la data men�ionată
anterior, defini�iile explicative prevăzute 
în anexa VIIa se aplică în statele membre 
cu titlu de recomandări.

* 18 de luni de la data intrării în vigoare 
a prezentei directive.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul aferent articolului 15 alineatul (1).

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 24 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) fără a se aduce atingere caracterului 
general al punctului (1), fiecare unitate 
de cre�tere, furnizoare �i utilizatoare se 
asigură că în orice moment la fa�a 
locului se află cel pu�in una sau, dacă
este necesar, mai multe persoane care 
dispun de formarea necesară, care să se 
ocupe de bunăstarea animalelor �i, dacă
este cazul, să le eutanasieze sau să cheme 
un medic veterinar.
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Or. en

Justificare

Este evident că este posibil ca animalele supuse unor proceduri invazive să necesite îngrijire 
(veterinară sau de altă natură) în orice moment din noapte sau zi. Nu se poate anticipa 
momentul în care ar putea fi nevoie de o astfel de îngrijire, iar disponibilitatea acesteia nu 
poate fi limitată la orele din programul de lucru. Recomandările profesionale veterinare 
impun disponibilitatea chirurgilor veterinari în vederea acordării de ajutor de urgen�ă 24 
de ore din 24 pentru to�i clien�ii lor. În contextul unui laborator, ca �i în alte contexte, 
acest fapt presupune prezen�a unei persoane care în practică să poată fi în măsură să
cheme chirurgul veterinar.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organul permanent de evaluare etică va 
avea în componen�ă un medic veterinar 
numit, una sau mai multe persoane 
responsabile pentru bunăstarea �i îngrijirea 
animalelor din cadrul unită�ii �i, în cazul 
unită�ii utilizatoare, un membru �tiin
�ific.

(2) Organul permanent de evaluare etică va 
avea în componen�ă cel pu�in un medic 
veterinar numit, una sau mai multe 
persoane responsabile pentru bunăstarea 
�i îngrijirea animalelor din cadrul unită�ii 
�i, în cazul unită�ii utilizatoare, un 
membru �tiin�ific, persoane cu experien
�ă în domeniul înlocuirii, reducerii �i 
perfec�ionării (3R) �i o persoană
independentă, din afara domeniului 
profesional respectiv, cu experien�ă în 
domeniul bunăstării animalelor.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura obiectivitatea deciziilor luate de organul de evaluare etică, membrii 
acestuia trebuie să reprezinte atât interesele animalelor cât �i interesele cercetătorilor. 
Comitetele de etică pentru cercetarea umană pot constitui un model util în acest sens.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
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Articolul 26 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură de păstrarea 
tuturor înregistrărilor recomandărilor făcute 
unită�ii de către organul permanent de 
evaluare etică precum �i deciziile luate în 
legătură cu aceste recomandări.

2. Statele membre se asigură de păstrarea 
�i publicarea, sub rezerva protec�iei 
tuturor informa�iilor confiden�iale �i 
a anonimatului, a tuturor înregistrărilor 
recomandărilor făcute unită�ii de către 
organul permanent de evaluare etică
precum �i deciziile luate în legătură cu 
aceste recomandări.

Or. en

Justificare

În afară de informa�iile confiden�iale, raportul de evaluare etică ar trebui publicat pentru 
a permite cetă�enilor europeni să dispună de o imagine completă�i nedistorsionată a 
realită�ii experimentelor pe animale.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fiecare primat neuman trebuie să aibă un 
dosar individual, care urmăre�te animalul 
pe durata întregii sale vie�i.

2. Fiecare primat neuman, precum �i 
fiecare câine �i pisică, trebuie să aibă un 
dosar individual, care urmăre�te animalul 
pe durata întregii sale vie�i.

Or. en

Justificare

De�i Comisia Europeană pare să în�eleagă importan�a păstrării informa�iilor cu 
privire la primatele neumane, câini �i pisici (�i prin urmare recunoa�te controversa din 
jurul utilizării acestor specii), nu este clar de ce obliga�ia de a păstra dosare individuale se 
aplică doar primatelor neumane. În mod cert, această obliga�ie este esen�ială în scopul 
cercetării, lăsând la o parte considerentele legate de bunăstarea animalelor. Păstrarea unor 
astfel de dosare ar trebui extinsă�i la pisici �i câini (presupunând că astfel de experimente 
vor fi deocamdată autorizate în continuare).
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Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Registrele inspec�iilor se păstrează cel 
pu�in cinci ani.

(4) Registrele inspec�iilor se păstrează cel 
pu�in cinci ani, iar sintezele registrelor de 
inspec�ie, inclusiv ale registrelor în care 
se descrie în detaliu orice nerespectare a 
directivei, se publică pe site-ul Comisiei 
Europene, anonim �i omi�ându-se 
toate informa�iile confiden�iale.

Or. en

Justificare

În directiva revizuită trebuie consacrate principiul transparen�ei �i cel al responsabilită
�ii. Prin urmare, publicarea informa�iilor referitoare la cazurile de încălcare a legisla
�iei este esen�ială pentru informarea publicului larg cu privire la realitatea utilizării 
animalelor în cadrul experimentelor. 

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate efectua controale asupra 
infrastructurii �i func�ionării inspec
�iilor na�ionale din cadrul statelor 
membre.

(1) Comisia nume�te inspectori UE care 
să efectueze inspec�ii asupra 
infrastructurii �i a func�ionării inspec
�iilor na�ionale din cadrul statelor 
membre�i care să se asigure că clasific
ările de gravitate sunt aplicate corect �i 
uniform pe întreg teritoriul UE.

Or. en

Justificare

Prin crearea unui inspectorat la nivelul UE care să prezinte rapoarte cetă�enilor UE �i să
reunească cele mai bune practici de pe teritoriul UE s-ar asigura că normele minime de bun
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ăstare a animalelor sunt aplicate uniform în statele membre ale UE.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statul membru pe al cărui teritoriu are 
loc controlul are obliga�ia de a acorda 
toată asisten�a necesară exper�ilor 
Comisiei în desfă�urarea sarcinilor 
acestora. Comisia informează autoritatea 
competentă a statului membru în cauză cu 
privire la rezultatele controlului.

(2) Statul membru pe teritoriul căruia se 
efectuează inspec�ia acordă
inspectorilor tot sprijinul necesar pentru 
îndeplinirea misiunii lor. Comisia 
informează autoritatea competentă a 
statului membru în cauză cu privire la 
rezultatele controlului�i prezintă
rapoarte cetă�enilor �i păr�ilor 
interesate cu privire la inspec�iile 
întreprinse de inspectorii UE.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul aferent articolului 34 alineatul (1).

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă a statului 
membru ia toate măsurile necesare pentru
ca rezultatele controlului să fie luate în 
considerare.

(3) Autoritatea competentă a statului 
membru ia toate măsurile necesare pentru a 
răspunde recomandărilor inspectorilor 
UE.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) raportul evaluării etice realizate de 
unitate;

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiectul este justificat din punct de 
vedere �tiin�ific sau este cerut prin 
lege;

(a) există o justificare �tiin�ifică
suficientă pentru proiect;

Or. en

Justificare

Autoritatea competentă ar trebui să se asigure că toate proiectele se justifică din punct de 
vedere �tiin�ific.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) scopurile proiectului justifică utilizarea 
animalelor;

(b) scopurile proiectului �i posibila 
durere, suferin�ă, stres sau vătămare de 
durată pe care acesta o va presupune 
pentru animale justifică utilizarea 
acestora;

Or. en

Amendamentul 26
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Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) în cazul în care o se evaluează
siguran�a sau eficacitatea unei substan
�e, a unui compus sau a unui produs, 
utilizarea destinată sau posibilă a 
acesteia.

Or. en

Justificare

Toate proiectele trebuie evaluate retrospectiv fără discriminare. Normele pentru o evaluare 
eficientă ar trebui să evolueze în mod logic în func�ie de în�elegerea realită�ii suferin
�ei animalelor �i de avantajele reale pe care le aduce cercetarea. Evaluarea retrospectivă
este importantă pentru atât pentru cercetare cât �i pentru bunăstarea animalelor.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Toate proiectele se revizuiesc în mod 
constant pe întreaga lor durată, iar la 
final  se evaluează retrospectiv.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul aferent articolului 37 alineatul (2) litera (ea).

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(b) răul cauzat animalelor inclusiv numărul 
�i speciile de animale utilizate precum �i 
severitatea experimentelor;

(b) vătămarea provocată animalelor, 
inclusiv numărul �i speciile de animale 
utilizate precum�i natura, nivelul �i 
durata vătămării cauzate animalelor;

Or. en

Justificare

Normele pentru o evaluare eficientă ar trebui, logic, să evolueze în mod logic în func�ie de 
în�elegerea realită�ii suferin�ei animalelor �i de avantajele reale pe care le aduce 
cercetarea.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Fără a aduce atingere alineatului (3), 
toate proiectele care presupun doar 
proceduri clasificate drept „până la 
moderate” sunt scutite de obliga�ia 
evaluării retroactive.

eliminat

Or. en

Justificare

Toate proiectele trebuie evaluate retrospectiv fără discriminare.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) rezultatele evaluării etice

Or. en
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Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În baza rezultatelor evaluării etice, 
unitatea de utilizare specifică în 
rezumatul cu caracter nontehnic al 
proiectului dacă acesta urmează să fie 
supus evaluării retroactive, precum �i 
termenul limită pentru aceasta.

eliminat

Or. en

Justificare

Informa�iile neconfiden�iale �i  nepersonale ar trebui publicate pentru a se asigura că
sunt eliminate toate obstacolele din calea evaluării de către opinia publică�i pentru a se 
garanta responsabilitatea necesară. Acest factor este important pentru atât pentru cercetare 
cât �i pentru bunăstarea animalelor. Acela�i lucru este valabil pentru încălcările legisla
�iei în vigoare, precum �i pentru datele neconfiden�iale, atât pozitive cât �i negative, 
rezultate de-a lungul acestor proiecte (acestea din urmă fiind extrem de importante pentru s
ănătatea umană). Toate sintezele de natură nontehnică ar trebui publicate.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul
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4. Statele membre publică rezumatele cu 
caracter nontehnic ale proiectelor autorizate 
precum �i toate actualizările aduse 
acestora.

4. Statele membre publică�i fac u�or 
accesibile rezumatele cu caracter nontehnic 
ale proiectelor autorizate precum �i toate 
actualizările aduse acestora, precum �i 
orice alte informa�ii care nu sunt 
confiden�iale sau a căror divulgare ar 
putea conduce la dezvăluirea identită�ii 
unei persoane sau a unei unită�i de cre
�tere, furnizoare sau utilizatoare a cărei 
participare la cercetarea animalelor nu 
�ine încă de domeniul public. Orice alte 
informa�ii includ datele negative,
precum �i datele pozitive, ale 
proiectului.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul aferent articolului 40 alineatul (2).

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Sub rezerva protec�iei informa
�iilor confiden�iale �i personale, 
statele membre publică informa�ii cu 
caracter nepersonal referitoare la cazurile 
de nerespectare a prezentei directive, a 
dispozi�iilor de drept intern �i a 
autoriza�iilor.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul aferent articolului 40 alineatul (2).

Amendamentul 34
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Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare stat membru acceptă datele 
cerute de lege �i care sunt generate, în
alt stat membru, în urma unor experimente 
recunoscute de către legisla�ia comunitar
ă, dacă nu este necesar să se efectueze alte 
experimente privind datele respective din 
motive care�in de protec�ia sănătă�ii 
�i a siguran�ei publice sau a mediului 
înconjurător.

1. Fiecare stat membru acceptă de la alt 
stat membru datele generate în urma unor 
experimente recunoscute de către legisla
�ia comunitară sau care s-au derulat în 
temeiul acesteia.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre asigură schimbul de 
date rezultate din experimente, cu excep
�ia celor din domeniile de testare cerute 
de lege, sub rezerva garantării protec�iei 
informa�iilor confiden�iale.

eliminat

Or. en

Justificare
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A se vedea justificarea la amendamentul aferent articolului 44 alineatul (1).

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Înainte de a depune cerere în vederea 
ob�inerii unei autoriza�ii pentru un 
proiect, persoana care inten�ionează să
deruleze un experiment ia toate măsurile 
rezonabile pentru a verifica dacă datele 
relevante pentru proiectul propus există
deja �i, în caz afirmativ, pentru a le 
accesa, inclusiv contribuind la costurile 
acestora. În mod similar, înainte de a 
acorda o autoriza�ie, statele membre 
verifică dacă există astfel de date.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul aferent articolului 44 alineatul (1).

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În cazul disponibilită�ii rezonabile 
a unor date relevante, statele membre 
acordă o autoriza�ie pentru un proiect 
numai în cazul în care acesta este necesar 
pentru protec�ia sănătă�ii popula�iei, 
a siguran�ei sau a mediului.

Or. en

Justificare
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A se vedea justificarea la amendamentul aferent articolului 44 alineatul (1).

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia �i statele membre contribuie la 
dezvoltarea �i validarea abordărilor 
alternative care ar putea asigura cel pu
�in acela�i nivel de informa�ii ca cel ob
�inut din experimentele efectuate pe 
animale, dar care nu presupune utilizarea de 
animale sau utilizează mai pu�ine animale 
sau care implică experimente mai pu�in 
dureroase �i întreprind orice alte ac�iuni 
pe care le consideră necesare pentru a 
încuraja cercetarea în acest domeniu.

Comisia �i statele membre contribuie
financiar sau în alt mod la dezvoltarea 
�i, dacă este cazul, la validarea abord
ărilor alternative destinate să asigure cel 
pu�in un nivel comparabil de informa�ii 
ca cel ob�inut din experimentele efectuate 
pe animale, dar care nu presupune utilizarea 
de animale sau utilizează mai pu�ine 
animale sau care implică experimente mai 
pu�in dureroase �i întreprind orice alte 
ac�iuni pe care le consideră necesare 
pentru a încuraja cercetarea în acest 
domeniu.

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la [un an de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive] fiecare stat membru 
desemnează un laborator na�ional de 
referin�ă pentru validarea metodelor 
alternative pentru înlocuirea, reducerea 
�i perfec�ionarea utilizării animalelor.

(1) Până la [un an de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive] fiecare stat membru 
desemnează un centru de excelen�ă na
�ional pentru validarea metodelor 
alternative, care include un laborator na
�ional de referin�ă pentru validarea
alternativelor la testele pe animale 
utilizate în scopuri de reglementare.

Or. en
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Justificare

În ultimii ani s-au realizat progrese considerabile în ceea ce prive�te înlocuirea, reducerea 
�i perfec�ionarea utilizării animalelor în experimente, printr-o cercetare specializată, prin 
schimbul de bune practici �i prin realizarea unor studii de validare în conformitate cu 
standardele interna�ionale.  Eforturile depuse în acest domeniu ar trebui intensificate 
pentru a promova bunăstarea animalelor �i pentru a reduce suferin�a animalelor, 
constituirea de centre na�ionale pentru metode alternative trebuind să permită coordonarea 
eforturilor �i orientarea strategică a acestora. 

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot desemna ca 
laboratoare na�ionale de referin�ă
numai acele laboratoare care sunt 
acreditate în conformitate cu Directiva 
2004/10/CE.

eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul aferent articolului 46 alineatul (1).

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Laboratoarele na�ionale de referin�
ă îndeplinesc următoarele cerin�e:

(3) Centrele de excelen�ă na�ionale 
îndeplinesc următoarele cerin�e:

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul aferent articolului 46 alineatul (1).
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Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fiecare stat membru comunică Comisiei 
numele �i adresa laboratorului său de 
referin�ă. Comisia face publică lista cu 
laboratoarele na�ionale de referin�ă.

(6). Fiecare stat membru transmite
Comisiei numele �i adresa centrului său 
na�ional de excelen�ă�i ale
laboratorului său de referin�ă. Comisia 
face publică lista cu centrele de excelen�ă
�i laboratoarele de referin�ă na�ionale.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul aferent articolului 46 alineatul (1).

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În urma consultării cu laboratoarele na
�ionale de referin�ă, Comisia stabile
�te priorită�ile pentru studiile de 
validare �i alocă sarcini respectivelor 
laboratoare pentru efectuarea acestor 
studii.

eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul aferent articolului 46 alineatul (1).

Amendamentul 44

Propunere de directivă
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Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adapta Anexele II �i VII la 
progresul tehnico-�tiin�ific.

Comisia poate adapta anexele I - VIIa la 
progresul tehnico-�tiin�ific.

Or. en

Justificare

Lista animalelor nevertebrate, inclusiv a formelor larvare autonome, ar trebui de asemenea 
revizuită în func�ie de progresul tehnic �i �tiin�ific.

A se vedea �i justificarea la amendamentul aferent articolului 15 alineatul (1).

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat

Or. en

Justificare

Aceste dispozi�ii nu sunt necesare, având în vedere faptul că publicul consideră în propor
�ie covâr�itoare că maimu�ele mari nu ar trebui utilizate în experimente.

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Comisia revizuie�te prezenta directivă pân
ă la [10 ani de la data intrării în vigoare], 
luând în considerare progresele privind 
metodele alternative care nu implică
utilizarea animalelor �i în special a 
primatelor neumane �i propune modificări, 
acolo unde este necesar.

Până la ...* iar ulterior din cinci în cinci 
ani, Comisia, cu consultarea păr�ilor 
interesate, revizuie�te prezenta directivă, 
propunând eventuale modificări la textul 
acesteia, inclusiv modificări referitoare la 
speciile care pot fi utilizate în proceduri �i 
la tipurile de proiecte care pot fi autorizate.
În acest sens, Comisia respectă urm
ătoarele principii: 

(a) prezenta directivă ar trebui să reflecte 
atât evolu�ia opiniei publice cu privire la 
situa�iile în care utilizarea animalelor 
este justificată�i la îngrijirile la care 
acestea au dreptul, cât �i evolu�iile 
�tiin�ifice; 

(b) ar trebui să se acorde prioritate 
reducerii �i eliminării experimentelor 
care cauzează cel mai intens nivel de 
durere, suferin�ă, stres sau vătămare de 
durată�i care nu sunt destinate să
atenueze unele boli mortale sau 
invalidante care apar la om.
Obiectivul final, acceptat de toate păr�ile 
interesate, constă în eliminarea 
experimentelor pe animale.
___________

* Cinci ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

Procesul de revizuire a directivei ar trebui să fie suficient de flexibil pentru a se putea lua în 
considerare viitoarele schimbări în ceea ce prive�te preocupările opiniei publice, în
�elegerea speciei respective la suferin�ă�i gradul de dezvoltare a metodelor alternative 
�i a �tiin�ei în general.  Revizuirea cu regularitate a tuturor elementelor esen�iale ale 
directivei este crucială pentru garantarea faptului că legisla�ia UE reflectă normele minime 
actuale de bunăstare animală precum �i evolu�iile cuno�tin�elor tehnice, ale opiniei 
publice �i ale bunelor practici.

Amendamentul 47

Propunere de directivă
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Articolul 54 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot desemna alte 
organisme decât cele publice pentru 
implementarea prezentei directive. 
Organismele astfel desemnate sunt 
considerate autorită�i competente în 
sensul prezentei directive. 

eliminat

Or. en

Justificare

Punerea în aplicare a directivei revizuite ar trebui asigurată de un organism public, astfel 
încât să se aplice pe deplin principiul transparen�ei fa�ă de cetă�eni. 

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 55a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 55a
Introducerea pe pia�ă a produselor care 
nu au fost concepute în conformitate cu 

prezenta directivă

(1)Se interzic importul �i introducerea 
pe pia�a comunitară de anticorpi 
monoclonali produ�i prin metoda ascitic
ă în cazul în care sunt suficiente metode 
alternative care nu presupun utilizarea 
animalelor.
2. Comisia, în conformitate cu procedura 
prevăzute la articolul 51, analizează cel 
pu�in o dată pe an dacă ar trebui să se 
interzică�i  importul �i introducerea pe 
pia�a comunitară a altor produse pe 
motiv că au fost concepute prin metode 
neanimale sau în condi�ii care se îndep
ărtează în mod semnificativ de cele prev
ăzute de prezenta directivă.
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Or. en

Justificare

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 
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.

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Anexa III

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat

Or. en

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Anexa VIIa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa VIIa

Descriere generală tranzitorie a gradelor 
de gravitate (articolul 15 al directivei)

Fără stres: Gradul de gravitate 0
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Interven�ii �i manipulări asupra 
animalelor în scop experimental în urma 
cărora animalele nu resimt durere, 
suferin�ă, vătămări sau anxietate 
extremă iar starea lor generală nu este 
grav afectată. Exemple în practica 
veterinară: prelevarea de probe de sânge 
în scopul stabilirii de diagnostice; 
injectarea subcutanată a unui 
medicament.

Stres până la moderat: Gradul de 
gravitate 1
Interven�ii �i manipulări asupra 
animalelor în scop experimental în 
contextul cărora animalele sunt supuse 
unui episod scurt de stres până la moderat 
(durere sau vătămare).
Exemple în practica veterinară: injectarea 
unui medicament în cadrul căreia se 
recurge la imobilizare; castrarea sub 
anestezie a masculilor.
Stres moderat: Gradul de gravitate 2

Interven�ii �i manipulări asupra 
animalelor în scop experimental în 
contextul cărora animalele sunt supuse 
unui episod scurt de stres moderat sau 
unui episod de stres până la moderat de 
durată moderată sau prelungită (durere, 
suferin�ă sau vătămare, anxietate 
extremă sau înrăută�irea semnificativă
a stării lor generale).
Exemple în practica veterinară: 
tratamentul chirurgical al unei fracturi 
unice a piciorului; castrarea cu anestezie 
a femelelor.
Stres intens: Gradul de gravitate 3
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Interven�ii �i manipulări asupra 
animalelor în scop experimental în 
contextul cărora animalele sunt supuse 
unui stres grav sau extrem de grav sau 
unui episod de durată moderată sau 
prelungită de stres moderat (durere intens
ă, suferin�ă prelungită sau vătămare 
gravă, anxietate extremă�i prelungită
sau înrăută�irea semnificativă�i 
persistentă a stării lor generale). 

Exemple în practica veterinară: boli infec
�ioase �i neoplastice în mod previzibil 
letale, fără eutanasiere prematură.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul aferent articolului 15 alineatul (1).
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