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Amendement 1
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt dat, hoewel de agenda voor 
dierenwelzijn in specifieke stukken 
wetgeving vooruitgang heeft geboekt, er 
nog steeds te veel gebieden zijn waarin er 
geen specifieke EU-wetgeving bestaat;

1. betreurt dat, hoewel de agenda voor 
dierenwelzijn in specifieke stukken 
wetgeving vooruitgang heeft geboekt, er 
nog steeds te veel gebieden zijn waarin er 
geen specifieke EU-wetgeving bestaat, 
zoals inzake het welzijn van melkvee, 
rundvee, eenden, ganzen, konijnen en 
gekweekte vis;

Or. en

Amendement 2
Keith Taylor, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. betreurt dat de Commissie niet heeft 
verwezen naar, noch heeft gezorgd voor 
samenhang met, andere beleidsterreinen 
die niet kunnen worden losgekoppeld van 
dierenwelzijn, zoals het zevende 
milieuactieprogramma, groene 
overheidsopdrachten, de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2020, het 
achtste kaderprogramma voor onderzoek 
en de strategie inzake invasieve uitheemse 
soorten;

Or. en

Amendement 3
Rolandas Paksas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat dierenwelzijn een 
complexe en veelzijdige kwestie is die 
gevolgen heeft voor het internationaal en 
binnenlands beleid en belangrijke 
ethische, wetenschappelijke, economische, 
culturele en politieke dimensies kent;

Or. lt

Amendement 4
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vestigt de aandacht op het almaar 
stijgende aantal verzoekschriften van 
Europese burgers uit alle lidstaten waarin 
verzocht wordt om de regelgeving inzake 
dierenbescherming en dierenwelzijn te 
verstrengen om de bestaande 
achterpoortjes weg te werken;

2. vestigt de aandacht op het almaar 
stijgende aantal verzoekschriften van 
Europese burgers uit alle lidstaten waarin 
verzocht wordt om de regelgeving inzake 
dierenbescherming en dierenwelzijn te 
verstrengen om de bestaande 
achterpoortjes weg te werken; is 
ingenomen met de doelstelling van de 
Commissie om de haalbaarheid te 
bestuderen van de invoering van een 
vereenvoudigd EU-wetgevingskader met 
dierenwelzijnsbeginselen voor alle dieren 
die in het kader van een economische 
activiteit worden gehouden, waaronder, in 
voorkomend geval, gezelschapsdieren;

Or. en

Amendement 5
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vestigt de aandacht op het almaar 2. vestigt de aandacht op het almaar 
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stijgende aantal verzoekschriften van 
Europese burgers uit alle lidstaten waarin 
verzocht wordt om de regelgeving inzake 
dierenbescherming en dierenwelzijn te 
verstrengen om de bestaande 
achterpoortjes weg te werken;

stijgende aantal verzoekschriften van 
Europese burgers uit alle lidstaten waarin 
verzocht wordt om de regelgeving inzake 
dierenbescherming en dierenwelzijn te 
verstrengen om de bestaande 
achterpoortjes weg te werken; neemt 
echter het standpunt in dat allereerst de 
naleving van de bestaande regelingen ten 
behoeve van dierenwelzijn moet worden 
gegarandeerd en wijst erop dat tijdens de 
overgangsperiode in toekomstige 
wetgeving inzake dierenwelzijn "wettelijke 
mijlpalen" moeten worden verwezenlijkt;

Or. en

Amendement 6
Angelika Werthmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vestigt de aandacht op het almaar 
stijgende aantal verzoekschriften van 
Europese burgers uit alle lidstaten waarin 
verzocht wordt om de regelgeving inzake 
dierenbescherming en dierenwelzijn te 
verstrengen om de bestaande 
achterpoortjes weg te werken;

2. vestigt de aandacht op het almaar 
stijgende aantal verzoekschriften van 
Europese burgers uit alle lidstaten waarin 
verzocht wordt om doelgerichte en 
gedetailleerde regelgeving inzake 
dierenbescherming en dierenwelzijn, met 
name binnen dierenparken, tuinen en 
dierentuinen, te verstrengen om de talrijke
bestaande achterpoortjes weg te werken;

Or. en

Amendement 7
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat in de toekomstige 
ontwikkeling van het dierenwelzijnsbeleid 
van de Europese Unie de steun voor het 
welzijn van gezelschapsdieren moet 
worden vergroot; daarnaast moet de 
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samenwerking beter worden 
gecoördineerd en moet er een horizontaal 
vastgestelde beleidslijn komen inzake 
welzijns- en gezondheidskwesties van 
gezelschapsdieren zowel in de EU als op 
mondiaal niveau;

Or. lt

Amendement 8
Jarosław Leszek Wałęsa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat Europese burgers in hun 
verzoekschriften duidelijk bezwaar maken 
tegen stierengevechten en andere 
spektakels waarbij dieren gestrest of 
gewond raken en/of gedood worden;

3. merkt op dat Europese burgers in hun 
verzoekschriften duidelijk bezwaar maken 
tegen stierengevechten en andere 
spektakels waarbij dieren onnodig worden 
blootgesteld aan stress en zinloos verwond 
of gedood worden;

Or. pl

Amendement 9
Carlos José Iturgaiz Angulo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat Europese burgers in hun 
verzoekschriften duidelijk bezwaar maken 
tegen stierengevechten en andere 
spektakels waarbij dieren gestrest of 
gewond raken en/of gedood worden;

3. merkt op dat sommige Europese burgers 
in hun verzoekschriften duidelijk bezwaar 
maken tegen stierengevechten en andere 
spektakels waarbij dieren gestrest of 
gewond raken en/of gedood worden;

Or. es

Amendement 10
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat Europese burgers in hun 
verzoekschriften duidelijk bezwaar maken 
tegen stierengevechten en andere 
spektakels waarbij dieren gestrest of 
gewond raken en/of gedood worden;

3. merkt op dat Europese burgers in hun 
verzoekschriften duidelijk bezwaar maken 
tegen stierengevechten en andere 
spektakels waarbij dieren gestrest of 
gewond raken en/of gedood worden; roept 
op tot onmiddellijke beëindiging van 
financiering door de EU van de 
vechtstierenfokkerij en de renovatie van 
arena's voor stierengevechten, en tot 
krachtige verwerping van de pogingen om 
stierengevechten en andere wrede 
spektakels zoals bijvoorbeeld "El Toro de 
la Vega" te erkennen als onderdeel van 
het immateriële culturele erfgoed van 
Europa; 

Or. en

Amendement 11
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de honden- en 
kattenpopulatie in de EU op zo'n honderd 
miljoen dieren geraamd wordt en dat er 
geen EU-wetgeving bestaat inzake 
gezelschapsdierenwelzijn; verzoekt de 
Commissie daarom om het welzijn van 
gezelschapsdieren te bevorderen door 
minimumnormen vast te leggen voor hun 
behandeling en bescherming en om 
registratie en een microchipsysteem 
verplicht te maken;

4. wijst erop dat de honden- en 
kattenpopulatie in de EU op zo'n honderd 
miljoen dieren geraamd wordt en dat er 
geen EU-wetgeving bestaat inzake 
gezelschapsdierenwelzijn; verzoekt de 
Commissie daarom, gezien het belang van 
de conclusies van de Raad in 2010 inzake 
het welzijn van katten en honden, om het 
welzijn van gezelschapsdieren te 
bevorderen door minimumnormen vast te 
leggen voor hun behandeling en 
bescherming en om registratie en een 
microchipsysteem verplicht te maken;

Or. en

Amendement 12
Rolandas Paksas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat verplichte identificatie 
van gezelschapsdieren, uitsluitend in 
combinatie met een doelmatig en 
betrouwbaar registratiesysteem, resulteert 
in traceerbaarheid en van essentieel 
belang is voor een succesvol beheer van 
de gezondheid en het welzijn van dieren, 
doordat er een bijdrage mee wordt 
geleverd aan het bevorderen van 
verantwoordelijk eigenaarschap en de 
bescherming van de volksgezondheid;

Or. lt

Amendement 13
Jarosław Leszek Wałęsa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de Europese kaderwet 
inzake dierenwelzijn maatregelen dient te 
omvatten om het probleem met 
zwerfdieren op te lossen, dat bijzonder 
ernstig is in de zuidelijke en oostelijke 
lidstaten van de EU, en dringt erop aan dat 
er EU-middelen beschikbaar worden 
gesteld voor de uitvoering van 
doeltreffende sterilisatie- en 
castratiemaatregelen; verzoekt de Europese 
Unie en de lidstaten om de Europese 
overeenkomst inzake de bescherming van 
kleine huisdieren te ratificeren;

5. is van mening dat de Europese kaderwet 
inzake dierenwelzijn maatregelen dient te 
omvatten om het probleem met 
zwerfdieren op te lossen, dat bijzonder 
ernstig is in de zuidelijke en oostelijke 
lidstaten van de EU, en dringt erop aan dat 
er EU-middelen beschikbaar worden 
gesteld voor de uitvoering van 
doeltreffende sterilisatie- en 
castratiemaatregelen; verzoekt de Europese 
Unie en de lidstaten om de Europese 
overeenkomst inzake de bescherming van 
kleine huisdieren te ratificeren en de 
bepalingen ervan om te zetten naar 
nationaal recht;

Or. pl

Amendement 14
Adina-Ioana Vălean
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de Europese kaderwet 
inzake dierenwelzijn maatregelen dient te 
omvatten om het probleem met 
zwerfdieren op te lossen, dat bijzonder 
ernstig is in de zuidelijke en oostelijke 
lidstaten van de EU, en dringt erop aan 
dat er EU-middelen beschikbaar worden 
gesteld voor de uitvoering van 
doeltreffende sterilisatie- en 
castratiemaatregelen; verzoekt de 
Europese Unie en de lidstaten om de 
Europese overeenkomst inzake de 
bescherming van kleine huisdieren te 
ratificeren;

5. is van mening dat de Europese kaderwet 
inzake dierenwelzijn maatregelen dient te 
omvatten om het probleem met 
zwerfdieren op te lossen, dat bijzonder 
ernstig is in de zuidelijke en oostelijke 
lidstaten van de EU; verzoekt de Europese 
Unie en de lidstaten om de Europese 
overeenkomst inzake de bescherming van 
kleine huisdieren te ratificeren;

Or. en

Amendement 15
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de lidstaten om 
alomvattende strategieën voor het beheer 
van de hondenpopulatie aan te nemen, 
waaronder maatregelen als toezicht op 
honden en wetten tegen mishandeling, 
steun voor veterinaire procedures 
waaronder vaccinatie tegen rabiës en zo 
nodig sterilisatie om het aantal 
ongewenste honden te beheersen, en het 
bevorderen van verantwoordelijk 
huisdiereigenaarschap, overeenkomstig 
het verzoek in de door het Europees 
Parlement aangenomen schriftelijke 
verklaring 0026/2011;

Or. en

Amendement 16
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie om haar 
procedures voor de niet-naleving van de 
verplichtingen die zijn vastgelegd in
Richtlijn 1999/22/EG van de Raad 
betreffende het houden van wilde dieren in 
dierentuinen te intensiveren;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten
om de noodzakelijke maatregelen te 
nemen om de tenuitvoerlegging van
Richtlijn 1999/22/EG van de Raad 
betreffende het houden van wilde dieren in 
dierentuinen te garanderen, waaronder 
strengere controles en maatregelen bij 
niet-naleving van de verplichtingen, 
initiatieven om de juiste opleiding en 
bevoegdheid te garanderen van alle 
relevante belanghebbenden die 
verantwoordelijk zijn voor de zorg voor en 
de beoordeling van de behoeften van 
dieren, vooral met betrekking tot wilde 
diersoorten in gevangenschap, en een 
doelmatige toepassing en inzet van voor 
elke soort specifieke 
verbeteringsprogramma's om passende 
geestelijke en lichamelijke prikkels te 
garanderen ter voorkoming van letsel;

Or. en

Amendement 17
Peter Jahr

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst op de noodzaak om veel
doeltreffendere beschermingsmaatregelen 
in te stellen voor landbouwhuisdieren die 
vanuit de EU naar derde landen worden 
uitgevoerd;

7. wijst op de noodzaak om doeltreffendere 
beschermingsmaatregelen in te stellen voor 
dieren die voor de slacht vanuit de EU 
naar derde landen worden uitgevoerd;

Or. de

Amendement 18
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de lidstaten om een 
doeltreffendere tenuitvoerlegging van 
Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad 
inzake de bescherming van dieren tijdens 
het vervoer en daarmee samenhangende 
activiteiten te verzekeren;

8. verzoekt de lidstaten om een 
doeltreffendere tenuitvoerlegging van 
Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad 
inzake de bescherming van dieren tijdens 
het vervoer en daarmee samenhangende 
activiteiten te verzekeren en dringt er bij 
de Commissie op aan wetgeving in te 
voeren om in de EU de transporttijden 
voor levende dieren te beperken tot acht 
uur, overeenkomstig het verzoek in de 
recent goedgekeurde Parlementaire 
verklaring en van meer dan één miljoen 
ondertekenaars van een verzoekschrift 
over deze kwestie; 

Or. en

Amendement 19
Peter Jahr

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. wijst op de bezorgdheid bij de Europese 
burgers, die blijkt uit hun verzoekschriften 
aan het Parlement, over het misbruik van 
onbedwelmd slachten in de EU; verzoekt 
de lidstaten om een doeltreffendere 
handhaving van de wetgeving te 
verzekeren en tegelijkertijd de 
uitzondering voor onbedwelmd slachten 
om religieuze redenen te garanderen;

9. wijst op de bezorgdheid bij de Europese 
burgers, die blijkt uit hun verzoekschriften 
aan het Parlement, over het misbruik van
de uitzonderingen voor onbedwelmd 
slachten in de EU; verzoekt de lidstaten om 
een doeltreffendere handhaving van de 
wetgeving te verzekeren en onbedwelmd 
slachten uitsluitend om aantoonbare
religieuze redenen en in overeenstemming 
met strikte uitzonderingsbepalingen toe te
staan;

Or. de

Amendement 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Ontwerpadvies
Paragraaf 9
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Ontwerpadvies Amendement

9. wijst op de bezorgdheid bij de Europese 
burgers, die blijkt uit hun verzoekschriften 
aan het Parlement, over het misbruik van 
onbedwelmd slachten in de EU; verzoekt 
de lidstaten om een doeltreffendere 
handhaving van de wetgeving te 
verzekeren en tegelijkertijd de uitzondering 
voor onbedwelmd slachten om religieuze 
redenen te garanderen;

9. wijst op de bezorgdheid bij de Europese 
burgers, die blijkt uit hun verzoekschriften 
aan het Parlement, over het misbruik van 
onbedwelmd slachten in de EU; verzoekt 
de lidstaten om een doeltreffendere 
handhaving van de wetgeving te 
verzekeren en tegelijkertijd de uitzondering 
voor onbedwelmd slachten uitsluitend te 
garanderen indien deze wordt 
voorgeschreven door religieuze 
overwegingen;

Or. pl

Amendement 21
Jarosław Leszek Wałęsa

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. verzoekt om betere informatie aan de 
consumenten over de productiemethodes 
voor dierlijke producten of dierlijke 
bijproducten en hun gevolgen voor het 
welzijn van dieren, in de vorm van 
transparante en correcte etiketten en 
bijsluiters;

10. verzoekt om betere informatie aan de 
consumenten over de productiemethodes 
voor dierlijke producten of dierlijke 
bijproducten en hun gevolgen voor het 
welzijn van dieren, in de vorm van 
transparante en correcte etiketten en 
bijsluiters en de verplichting informatie bij 
te sluiten over het land van herkomst van 
dieren;

Or. pl

Amendement 22
Peter Jahr

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. verzoekt om betere informatie aan de 
consumenten over de productiemethodes 

10. verzoekt om betere informatie aan de 
consumenten over de productiemethodes 
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voor dierlijke producten of dierlijke 
bijproducten en hun gevolgen voor het 
welzijn van dieren, in de vorm van 
transparante en correcte etiketten en 
bijsluiters;

voor dierlijke producten of dierlijke 
bijproducten en hun gevolgen voor het 
welzijn van dieren, in de vorm van 
transparante en correcte etiketten en 
identificatie van producten;

Or. de

Amendement 23
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. verzoekt om betere informatie aan de 
consumenten over de productiemethodes 
voor dierlijke producten of dierlijke 
bijproducten en hun gevolgen voor het 
welzijn van dieren, in de vorm van 
transparante en correcte etiketten en 
bijsluiters;

10. verzoekt om betere informatie voor de 
consumenten over de slacht- en
productiemethodes voor dierlijke 
producten of dierlijke bijproducten en hun 
gevolgen voor het welzijn van dieren, in de 
vorm van transparante en correcte etiketten 
en bijsluiters; is in het bijzonder van 
mening dat bij vlees- en zuivelproducten 
de houderijmethode op etiketten moet 
worden aangegeven;

Or. en

Amendement 24
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. verzoekt om betere informatie aan de 
consumenten over de productiemethodes 
voor dierlijke producten of dierlijke 
bijproducten en hun gevolgen voor het 
welzijn van dieren, in de vorm van 
transparante en correcte etiketten en 
bijsluiters;

10. verzoekt om betere informatie aan de 
consumenten over de productiemethodes 
voor dierlijke producten of dierlijke 
bijproducten en hun gevolgen voor het 
welzijn van dieren;

Or. en

Amendement 25
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda
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Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. verzoekt de Commissie een 
strategie te ontwikkelen om het welzijn 
van melkvee te verbeteren en in het 
bijzonder de toenemende industrialisering 
van de Europese melkveehouderij tegen te 
gaan;

Or. en

Amendement 26
Keith Taylor, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. is ingenomen met de wil van de 
Commissie om dierenwelzijn op te nemen 
in bilaterale handelsovereenkomsten of
samenwerkingsfora en met haar
voornemen om te onderzoeken hoe 
dierenwelzijn beter geïntegreerd kan 
worden in het kader van het Europese 
nabuurschapsbeleid;

12. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie om dierenwelzijn op te 
nemen in bilaterale 
handelsovereenkomsten en
samenwerkingsfora en dringt erop aan dat 
dergelijke bepalingen verplicht moeten 
worden gesteld in het kader van de 
geschillenbeslechtingsmechanismen van 
vrijhandelsovereenkomsten; is ook 
ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om te onderzoeken hoe 
dierenwelzijn beter geïntegreerd kan 
worden in het kader van het Europese 
nabuurschapsbeleid;

Or. en

Amendement 27
Peter Jahr

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. is van mening dat er duidelijk Schrappen
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beperkingen gesteld moeten worden aan 
het gebruik van niet-menselijke primaten 
in wetenschappelijke experimenten en dat 
het gebruik van in het wild gevangen 
dieren voor wetenschappelijke 
experimenten verboden moet worden;

Or. de

Amendement 28
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. is van mening dat er duidelijk 
beperkingen gesteld moeten worden aan 
het gebruik van niet-menselijke primaten 
in wetenschappelijke experimenten en dat 
het gebruik van in het wild gevangen 
dieren voor wetenschappelijke 
experimenten verboden moet worden;

13. is van mening dat de richtlijn 
betreffende dierproeven 2010/63 strikt
moet worden uitgevoerd;

Or. en

Amendement 29
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. verzoekt om een verplichting om in de 
mate van het mogelijke gebruik te maken 
van alternatieve methoden waarbij geen 
dieren gebruikt worden, waar dat 
wetenschappelijk mogelijk is, om het 
aantal experimenten waarbij dieren ernstig 
en langdurig lijden tot een minimum te 
beperken.

14. herhaalt de bestaande wettelijke
verplichting om in de mate van het 
mogelijke gebruik te maken van 
alternatieve methoden waarbij geen dieren 
gebruikt worden, waar dat 
wetenschappelijk mogelijk is, om het 
aantal experimenten waarbij dieren ernstig 
en langdurig lijden tot een minimum te 
beperken en verzoekt de Commissie om 
het systeem van controles op de inspecties 
van de lidstaat te gebruiken 
overeenkomstig artikel 35 van EU-
richtlijn 2010/63 betreffende de 
bescherming van dieren die voor 
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wetenschappelijke doeleinden worden 
gebruikt, om activiteiten te stimuleren en 
te sturen die noodzakelijk zijn voor de 
consistente toepassing van de eisen met 
betrekking tot projectbeoordeling, 
waaronder regels voor de indeling naar 
ernst van de procedures, en te zorgen voor 
de krachtige uitvoering van eisen met 
betrekking tot de vervanging, 
vermindering en verfijning van 
dierproeven.

Or. en

Amendement 30
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. verzoekt om een verplichting om in de 
mate van het mogelijke gebruik te maken 
van alternatieve methoden waarbij geen 
dieren gebruikt worden, waar dat 
wetenschappelijk mogelijk is, om het 
aantal experimenten waarbij dieren ernstig 
en langdurig lijden tot een minimum te 
beperken.

14. verzoekt om een verplichting om in de 
mate van het mogelijke gebruik te maken 
van alternatieve methoden waarbij geen 
dieren gebruikt worden, waar dat 
wetenschappelijk mogelijk is, om het 
aantal experimenten waarbij dieren ernstig 
en langdurig lijden tot een minimum te 
beperken overeenkomstig de richtlijn 
betreffende dierproeven 2010/63.

Or. en

Amendement 31
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

14 bis. verzoekt de Commissie om 
uitbreiding van de bevoegdheden 
betreffende de coördinatie en bevordering 
van de ontwikkeling en toepassing van 
alternatieven voor dierproeven voor 
fundamenteel en toegepast onderzoek en 
voorgeschreven proeven, overeenkomstig 
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bijlage VII van richtlijn 2010/63, door 
actieve ondersteuning van relevante 
strategiebepalingen en onderzoekstaken 
van het EU-referentielaboratorium (het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek) om prioritaire gebieden vast 
te stellen voor de vervanging van 
technieken voor proeven met dieren;

Or. en


