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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

Rådet traff 23. mars 1998 beslutning 1999/575/EF om 1) 
tilslutning til Den europeiske konvensjon om vern av 
virveldyr som brukes til forsøk og andre vitenskapelige 
formål(4) (heretter kalt «konvensjonen»).

Rådsdirektiv 86/609/EØF(2) 5) er gjennomføringsrettsakten 
for konvensjonen og har samme formål som den.

Konvensjonens vedlegg A er innlemmet i vedlegg II til 3) 
direktiv 86/609/EØF, som inneholder retningslinjer for 
plassering og stell av dyr. Bestemmelsene i konvensjonens 
vedlegg A og vedleggene til nevnte direktiv, er av teknisk 
art.

Det er viktig å sikre at vedleggene til direktiv 86/609/EØF 4) 
er i samsvar med den siste vitenskapelige og teknologiske 
utviklingen og resultatene av forskning på de berørte 
områdene. For tiden kan vedleggene endres bare etter en 
tidkrevende framgangsmåte for medbestemmelse, noe 
som har ført til at innholdet ikke er i samsvar med den 
seneste utviklingen på området.

(1) EFT C 25 E av 29.1.2002, s. 536.
(2) EFT C 94 av 18.4.2002, s. 5.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 2. juli 2002 (ennå ikke offentliggjort i EUT), 

Rådets felles holdning av 17. mars 2003 (EUT C 113 E av 13.5.2003, s. 59) 
og europaparlamentsbeslutning av 19. juni 2003 (ennå ikke offentliggjort i 
EUT). 

(4) EFT L 222 av 24.8.1999, s. 29.
(5) EFT L 358 av 18.12.1986, s. 1.

De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 5) 
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(6).

Direktiv 86/609/EØF bør derfor endres.6) 

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 86/609/EØF innsettes følgende artikler:

«Artikkel 24a

De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av dette 
direktiv, og som gjelder emneområdene nevnt nedenfor, 
skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité 
fastsatt i artikkel 24b nr. 2:

Vedlegg til dette direktiv.— 

Artikkel 24b

1. Kommisjonen skal bistås av en komité.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 
i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det 
tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. 
Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/
EF skal være tre måneder.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.»

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 16. september 2004 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

(6) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

EUROPAPARLAmENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/65/EF

av 22. juli 2003

om endring av rådsdirektiv 86/609/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og 
forskrifter om vern av forsøksdyr og dyr til andre vitenskapelige formål(*)

2008/EØS/10/10

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 230 av 16.9.2003, s. 32, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/2005 av 4. februar 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 32 av 23.6.2005, s. 8.
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Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. juli 2003. 

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX G. ALEMANNO

 President Formann


