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P5_TA(2002)0594 

Bescherming van dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke 
doeleinden worden gebruikt   

Resolutie van het Europees Parlement over Richtlijn 86/609/EEG van de Raad 
betreffende de bescherming van dieren die voor experimentele en andere 
wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt (2001/2259(INI)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gelet op Richtlijn 86/609/EEG van de Raad van 24 november 1986 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten betreffende 
de bescherming van dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden 
worden gebruikt1, 

– gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid het 
daaraan gehechte protocol dat de Europese Unie en de lidstaten verplicht volledige aandacht 
te schenken aan het welzijn van dieren bij het opstellen van het landbouw-, vervoers-, 
interne markt- en onderzoeksbeleid, 

– gelet op de ETS 123-Conventie van de Raad van Europa van 18 maart 1986 voor de 
bescherming van gewervelde dieren die worden gebruikt voor proeven en andere 
wetenschappelijke doeleinden, waartoe de Gemeenschap is toegetreden, 

– gelet op Besluit 1999/575/EG van de Raad van 23 maart 1998 betreffende de sluiting door 
de Gemeenschap van de Europese Conventie voor de bescherming van gewervelde dieren 
die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt2, 

– gelet op het zesde milieuactieprogramma3 dat gericht is op positieve stappen in de richting 
van het ontwikkelen van een coherent systeem dat de noodzaak aan dierproeven tot een 
minimum beperkt en dat alternatieve testmethodes ontwikkelt, 

– gelet op artikel 163 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid 
(A5-0387/2002), 

A. overwegende dat in 2000 tegen Oostenrijk een inbreukprocedure op gang is gebracht omdat 
het land de richtlijn niet volledig had omgezet in nationale wetgeving,  

B. overwegende het arrest dat in 1998 werd uitgesproken tegen België omdat dat land de 
richtlijn niet volledig had omgezet in nationale wetgeving – met name omdat gegevens uit 
proeven in andere lidstaten in onvoldoende mate werden erkend en overwegende dat in 
2001 een met redenen omkleed advies aan België is gezonden wegens het toestaan van het 

                                                 
1 PB L 358 van 18.12.1986, blz. 1. 
2 PB L 222 van 24.8.1999, blz. 29. 
3 PB L 242 van 10.9.2002, blz. 1. 
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grootschalig gebruik van zwerfhonden en -katten voor onderzoek, 

C. overwegende dat aan Frankrijk een met redenen omkleed advies is toegezonden wegens 
onjuiste tenuitvoerlegging van de artikelen 4, 7, lid 3, 12, lid 2, 18, leden 1 en 3, en 22, lid 
1,  

D. overwegende het arrest dat in 2001 werd uitgesproken tegen Ierland omdat dat land de 
richtlijn niet ten uitvoer legde – met name de artikelen 2, sub d), 11 en 12, en dat eveneens 
een officiële schriftelijke kennisgeving is verzonden wegens de tenuitvoerlegging van een te 
beperkte definitie van de term "proef", 

E. overwegende dat de Commissie maatregelen heeft genomen tegen Luxemburg omdat dat 
land de richtlijn niet naar behoren heeft omgezet in nationale wetgeving, 

F. overwegende dat tegen Nederland op 18 mei 2001 een procedure is aangespannen bij het 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 

G. overwegende dat tegen Portugal een officiële procedure op gang is gebracht wegens 
onjuiste tenuitvoerlegging van de richtlijn – met name het gebruik van zwerfkatten en –
honden voor onderzoek, 

H. overwegende dat aan Spanje een met redenen omkleed advies is toegezonden wegens 
onjuiste tenuitvoerlegging van de richtlijn in Andalusië, 

I. overwegende dat de procedure tegen het VK in augustus 1998 is beëindigd toen de wet 
inzake wetenschappelijke procedures waarbij dieren betrokken zijn, werd aangepast, 

J. overwegende dat in ten minste één geval in het VK is aangetoond dat onderzoeksfaciliteiten 
vergunning hebben gekregen voor veel minder vergaande en minder pijnlijke proeven dan 
de proeven die thans plaatsvinden, 

K. overwegende dat er in ten minste één geval in het VK bewijzen zijn dat onderzoekers meer 
dieren gebruiken dan waarvoor toestemming is verleend, maar dat dit niet wordt 
gerapporteerd, 

L. overwegende dat in ten minste één geval in het VK is aangetoond dat dieren voor langere 
perioden onverzorgd worden achtergelaten - zelfs wanneer zij moeten herstellen van 
traumatische experimenten en dat hun geregeld voedsel en/of water wordt onthouden, 

M. overwegende dat niet in alle lidstaten Richtlijn 86/609/EEG bevredigend is 
geïmplementeerd en dat de implementatie van de bepalingen en de doelstellingen op langere 
termijn op zijn best een traag proces is, 

N. overwegende dat vijf lidstaten (Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk en Portugal) de 
Conventie nog niet hebben ondertekend of geratificeerd, 

O. overwegende dat het vergaren en collationeren van statistische gegevens over het gebruik 
van dieren voor proeven nog altijd problematisch is, 

P. overwegende dat de vereiste statistische gegevens geen details leveren die nodig zijn om 
toezicht te houden op implementatie van artikel 7 van de richtlijn, 
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Q. overwegende dat in de lidstaten nog steeds verschillende normen worden gehanteerd voor 
het autoriseren, inspecteren en herzien van experimentele projecten en dat er vaak geen 
formeel systeem voor een kritische, ethische herziening bestaat; 

R. overwegende dat de doeltreffendheid van controles van lidstaat tot lidstaat verschillend is, 

S. overwegende dat de toepassing van de drie R's - Replacement, Reduction and Refinement - 
van onderzoeksinstelling tot onderzoeksinstelling sterk verschilt, 

T. overwegende dat de naleving van de bepaling dat onnodige doublures bij experimenten 
voorkomen moeten worden, niet adequaat wordt afgedwongen, 

U. overwegende dat er vooruitgang is geboekt door het optreden van ECVAM, maar dat de 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging van alternatieve methodes onvoldoende door de lidstaten 
wordt aangemoedigd, 

V. overwegende dat verbeteringen in de huisvesting en verzorging van dieren, en 
dientengevolge van de normen in Bijlage II bij Richtlijn 86/609/EEG, door nieuwe kennis 
over de lichamelijke, ethologische en psychologische behoeften van laboratoriumdieren van 
wezenlijke betekenis worden, 

W. overwegende dat herziening van richtlijn 86/609/EEG dringend noodzakelijk wordt door 
wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen die nieuw gebruik van dieren tot 
gevolg hebben, 

X. overwegende dat niet alle voor wetenschappelijke doeleinden gebruikte dieren vermeld 
staan in de richtlijn, en dat met name de uiterst omvangrijke aantallen dieren die in het 
fundamenteel onderzoek worden gebruikt niet onder de richtlijn vallen, 

Y. overwegende dat allerlei potentiële toepassingen van genetische manipulatie in 1986 nog 
niet volledig bekend waren, maar dat uit de statistieken blijkt dat het aantal bij deze 
experimenten gebruikte dieren aanzienlijk is toegenomen en dat men een jaarlijkse toename 
voorspelt, 

Z. overwegende de snelle ontwikkeling van het onderzoek in verband met de ontwikkeling van 
xenotransplantatie, een technologie die aanleiding is tot twijfels over de positie van dieren, 

AA. overwegende dat het blijven gebruiken van niet-menselijke primaten voor proeven en 
andere wetenschappelijke doeleinden een bron van grote zorg is, en in overweging nemend 
dat in bovengenoemd Besluit 1999/575/EG reeds is gesteld dat het gebruik van dergelijke 
wezens/dieren moet worden beperkt, 

BB. overwegende dat de technieken voor het herkennen van pijn lijden en angst bij dieren, en 
de systemen voor pijnbeheersing in tal van onderzoeksinstellingen ontoereikend zijn, 

CC. overwegende dat het Parlement in zijn standpunt van 11 juni 2002 met het oog op de 
aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 
Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten1 van mening was dat een verbod op 
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het gebruik van dierproeven voor cosmetica essentieel is, 

DD. overwegende dat in de Britse wet inzake de omgang met dieren (wetenschappelijke 
procedure)(Guidance on the Operation of Animals (Scientific Procedure) Act) van 1986 
reeds wordt bepaald dat een procedure als hard dient te worden beschouwd indien naar 
verwachting zelfs één enkel dier ingrijpende gevolgen ondervindt, 

EE. overwegende dat het nog steeds niet verplicht is rekening te houden met de ethologische 
behoeften van dieren, 

FF. overwegende dat minimale normen voor huisvesting en verzorging nog steeds niet wettelijk 
verplicht zijn, 

1. dringt erop aan dat de Commissie in het kader van de herziening van de wetgeving inzake 
dierproeven rekening houdt met de aanbevelingen van de Raad van Europa, en de 
fysiologische en ethologische behoeften van proefdieren zo goed mogelijk waarborgt; 

2. verzoekt de Commissie haar toezeggingen gestand te doen overeenkomstig het protocol tot 
wijziging van bovengenoemde Europese Conventie1 en om vóór eind 2003 een voorstel uit 
te brengen ter aanpassing van de bepalingen van Richtlijn 86/609/EEG en om de volgende 
amendementen en regels hierin op te nemen, 

3. is van mening dat de reikwijdte van de richtlijn moet worden opgerekt naar de reikwijdte 
van de Conventie van de Raad van Europa die tevens dieren omvat die worden gebruikt 
voor educatieve en opleidingsdoeleinden, 

4. is van mening dat de lidstaten verplicht moeten worden een ethische herzieningsprocedure 
op te zetten als onderdeel van het vergunningenstelsel voor dierproeven; 

5. is van mening dat dierproeven een omstreden thema vormen dat ethische problemen 
opwerpt en dat er  naar behoren rekening dient te worden gehouden met de omstandigheden 
waarin de toepassing ervan gerechtvaardigd is; 

6. is van mening dat bepaalde ethisch onaanvaardbare doeleinden voor dierproeven niet 
mogen worden toegestaan; o.a.: 
– het ontwikkelen en uittesten van wapens, o.a. van chemische stoffen, op dieren, 
– het ontwikkelen en testen van cosmetica inclusief ingrediënten van cosmetica, 
– het gebruik van in het wild gevangen primaten; 

 
7. is van mening dat ter verkrijging van een vergunning voor het uitvoeren van dierproeven 

vereist is dat de aanvrager de doelen van de proeven helder kan documenteren en motiveren 
aan de hand van het criterium dat de proeven aan dieren of mensen ten goede moeten 
komen; is voorts van mening dat vergunning uitsluitend kan worden verleend indien de 
aanvrager kan documenteren dat de gewenste resultaten uitsluitend kunnen worden 
verwezenlijkt als gebruik wordt gemaakt van levende dieren en dat er geen alternatieve 
proefmethoden bestaan; met het oog op verlening van vergunning dient een ethische en 
dierenwelzijnevaluatie te worden uitgevoerd waarin de grenzen worden bepaald van de 
mate van belasting waaraan de dieren kunnen worden blootgesteld; zelfs indien kan worden 
aangetoond dat een bepaalde proef dieren of mensen ten goede komt, mag deze niet worden 
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toegestaan, indien de belasting van de proefdieren de maximale belastingsgrens 
overschrijdt; 

 
8. is van mening dat proeven met dieren die worden beschouwd als bedreigd en voorkomen in 

bijlage 1 bij CITES en bijlage C.I bij Verordening (EEG) nr. 3626/82 van 3 december 1982 
betreffende de toepassing in de Gemeenschap van de Overeenkomst inzake de 
internationale handel in bedreigde in het wil levende dier- en plantensoorten1, verboden 
moeten worden; 

 
9. is van mening dat in het licht van de wetenschappelijke kennis, kritisch moet worden bezien 

of het noodzakelijk is niet-menselijke primaten te blijven gebruiken voor onderzoek en 
proeven, met als doel deze praktijk terug te dringen en in laatste instantie te beëindigen; 

10. is van mening dat de definitie "dier" moet worden uitgebreid tot embryonische en foetale 
vormen alsmede koppotige weekdieren en tienarmige weekdieren; 

11. is van mening dat er een centraal gegevensbestand  moet worden opgezet voor dierproeven 
waarvoor vergunning is verleend waarin gegevens over alle lopende en afgeronde 
dierproeven zijn opgenomen om te waarborgen dat proeven niet worden herhaald. Het 
gegevensbestand dient eveneens gegevens te bevatten over dierproeven die geen 
rechtstreeks bruikbare resultaten hebben opgeleverd, zodat niet alleen gepubliceerde 
onderzoeken worden geregistreerd. Ten slotte dient het gegevensbestand eveneens gegevens 
te bevatten over alternatieve testmethoden, waardoor het gebruik van proefdieren kan 
worden vervangen of teruggedrongen; 

12. is van mening dat de gegevens die moeten worden verzameld in het kader van Richtlijn 
86/609/EEG meer gedetailleerd moeten zijn en het aantal gebruikte transgene dieren moeten 
omvatten; tevens moet rekening worden gehouden met de pijngraad; 

13. is van mening dat het gebruik van de uniforme gegevensindeling voor de presentatie van in 
de lidstaten ingezamelde gegevens wettelijk verplicht moet worden gesteld, en dat de 
presentatie van gegevens ieder jaar moet plaatsvinden in plaats van om de drie jaar; 

14. is van mening dat artikel 22 van Richtlijn 86/609/EEG beter moet worden 
geïmplementeerd, zodat experimenten niet onnodig worden overgedaan; er mag geen enkele 
wettelijke noodzaak zijn om proeven nog eens over te doen wil een product in een bepaald 
land op de markt kunnen worden gebracht; 

15. is van mening dat transgene dieren in de richtlijn moeten worden opgenomen en volledig 
worden geregistreerd en zij moeten hun hele leven makkelijk terug te vinden zijn; 

16. is van mening dat genetisch gemodificeerde dieren en dieren die worden geboren met 
verzwakkende misvormingen als gevolg van eerdere experimenten waardoor het dier soms 
of voortdurend pijn of ongemak lijdt, op humane wijze zo snel mogelijk gedood moeten 
worden; 

17. is van mening dat procedures voor het verstrekken van een vergunning strenger zijn moeten 
dan in Richtlijn 86/609/EEG - aanvragen voor vergunningen moeten voorzien zijn van een 
kosten-batenanalyse en een overzicht van de mate van pijn die de proeven veroorzaken; 
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18. is van mening dat er een centraal EU-inspectoraat moet komen dat inspecteurs in de 
lidstaten begeleidt en de bevoegdheid verleent om faciliteiten te bezoeken waar dierproeven 
plaatsvinden - zowel particulier als van de overheid - zonder zo'n bezoek vooraf aan te 
kondigen; alsmede de bevoegdheid om vergunningen in te trekken wanneer de voorwaarden 
ervan niet worden nageleefd; 

19. is van mening dat er verplicht een opleiding voor de gehele EU  moet komen voor diegenen 
die dierproeven verrichten alsmede voor diegenen die belast zijn met de verzorging van 
dieren waarmee proeven worden gedaan; door middel van de opleidingscursus moet 
eveneens worden gewaarborgd dat onderzoekers en dierverzorgers er, zo nodig, voor zorgen 
dat proefdieren worden afgericht en gesocialiseerd, zodat zij vertrouwd zijn met andere 
dieren, mensen en de eigenlijke proefprocedure; 

20. is van mening dat slechts gekwalificeerd personeel de proefdieren mag verzorgen en dat er 
een minimum aantal personeelsleden per dier werkzaam moet zijn - vooral wanneer een dier 
herstelt na proeven en/of verdoving; 

21. is van mening dat pijnstillende middelen of andere geëigende methoden moeten worden 
gebruikt om ervoor te zorgen dat een dier geen gematigde of zelf lichte pijn lijdt en niet 
wordt onderworpen aan hevige pijn, angst of lijden behalve wanneer nieuwe pijnstillende 
middelen worden getest die in medisch opzicht een belangrijke vooruitgang betekenen op 
het gebied van veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid, nadat de aanvrager heeft aangetoond 
dat deze proeven dwingend noodzakelijk zijn voor de bescherming van de menselijke 
gezondheid, dat er geen andere methoden beschikbaar zijn, en afhankelijk van voorafgaande 
toestemming van de bevoegde instanties; 

22. is van mening dat de minimumeisen aan huisvesting en verzorging uit bijlage II verplicht 
moeten worden gesteld; 

23. is van mening dat herziening en verbetering van de fokprocedures van wezenlijke betekenis 
zijn, daar in de EU jaarlijks maximaal 9 miljoen "overtollige" dieren worden geboren en 
geruimd; 

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 
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