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Návrh zprávy (PE 357.779v02-00)
Karin Scheele
o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se pro určité druhy živočichů 
zavádějí normy humánního lovu do pastí

(KOM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))

Pozměňovací návrh, který předložili Markus Pieper a Michl Ebner

Pozměňovací návrh 22

Evropský parlament odmítá návrh Komise.

Or. de

Odůvodnění

Komise by měla pro tento návrh uplatnit odpovídající a věcný právní základ. Pokud bude jako 
právní základ i nadále platit čl. 175 odst. 1, měl by být návrh odmítnut.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 23
Název

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a 
Rady, kterou se pro určité druhy živočichů 
zavádějí normy humánního lovu do pastí

Návrh nařízení Evropského parlamentu a 
Rady, kterým se provádí dohoda o zavedení 
norem humánního lovu do pastí pro určité 
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druhy živočichů

Or. de

Odůvodnění

Předložený návrh směrnice obsahuje opatření o dohodě. Pro zjednodušení a rychlejší 
provádění mohou členské státy dát podnět k provádění přímo. K tomu je ale zapotřebí 
nařízení, které tím členské státy pověřuje. Stejně tak by mělo být jasné, že k provádění dochází 
pouze za spolupráce a informování Komise. Tak mohou členské státy provádět přímo dohodu 
a předpisy přizpůsobit jejím zvláštním požadavkům.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 24
Název

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a 
Rady, kterou se pro určité druhy živočichů 
zavádějí normy humánního lovu do pastí

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a 
Rady, kterou se pro určité druhy živočichů 
zavádějí normy udržitelného lovu do pastí
(Tato změna platí v celém legislativním 
textu, ne však na místech, kde je citována 
smlouva schválená EU; přijetím 
pozměňovacího návrhu bude nutné provést 
technické úpravy celého textu.)

Or. de

Odůvodnění

Pojem „humánní“ vede k zavádějící a nedefinované interpretaci tématu. Připouští vysokou 
míru zneužívání a nesprávného výkladu. Výrazem „udržitelnost“ se zavádí poněkud méně 
emocionální a lépe srozumitelné slovo, které se  navíc vyznačuje vyšší mírou akceptace.

Pozměňovací návrh, který předložili Markus Pieper a Michl Ebner

Pozměňovací návrh 25
Právní východisko 1

- s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

- s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
čl. 95 odst. 1 této smlouvy,
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Or. de

Odůvodnění

Jedním z cílů tohoto návrhu je zlepšit pohodu živočichů lovených a chycených do pastí. Ačkoli 
politika EU v oblasti životního prostředí zahrnuje udržení volně žijících živočichů a 
rozmanitosti druhů, nepatří do ní pohoda volně žijících živočichů. Protokol o ochraně zvířat a 
péči o ně ke Smlouvě zmocňuje EU zabývat se tématem ochrany zvířat pouze utvářením a 
prosazováním v oblastech zemědělské politiky, dopravní politiky, politiky vnitřního trhu a 
politiky výzkumu, zejména v souvislosti se zvířaty, která se chovají a drží pro zemědělské 
účely. Ochrana zvířat by měla mít zajištěnu vysokou prioritu, přesto pravomoc náleží jedině a 
výhradně členským státům.

Návrh předpokládá prosazování dohody o mezinárodních normách lovu do pastí, kterou EU 
uzavřela v rámci společné obchodní politiky. Tento návrh přizpůsobí ustanovení v členských 
státech uvnitř vnitřního trhu tak, jak zakazuje používání (a nepřímo i obchod) pastí, které 
neodpovídají společné normě. Z těchto důvodů může EU použít čl. 95 odst. 1 Smlouvy o ES, 
aby prosadila dohodu a tak zlepšila pohodu volně žijících živočichů, aniž při tom omezí 
příslušnost členských států.

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 26
Právní východisko 1

- s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

- s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
čl. 95 odst. 1 této smlouvy,

Or. nl

Odůvodnění

Cílem politiky EU v oblasti životního prostředí je mimo jiné zajistit zachování volně žijících 
živočichů a rozmanitosti druhů. Pohoda zvířat do toto nespadá. Podle protokolu č. 33 ke 
Smlouvě o ES má EU v oblasti pohody živočichů příslušnost pouze v rámci zemědělské 
politiky, dopravní politiky, politiky vnitřního trhu nebo politiky výzkumu.

Návrh, který Komise předložila, se týká provádění mezinárodní úmluvy o metodách 
humánního lovu do pastí, která byla uzavřena v rámci obchodní politiky Společenství. Jelikož 
návrh sjednocuje normy členských států na vnitřním trhu v oblasti lovu živočichů do pastí a 
bezprostředně slouží cíli v oblasti životního prostředí, lze za jediný vhodný právní základ 
tohoto návrhu považovat pouze článek 95. 
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Pozměňovací návrh, který předložily Jillian Evans a Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 27
Bod odůvodnění 1

(1) v roce 1998 byly Společenstvím 
schváleny dvě smlouvy o mezinárodních 
normách humánního lovu do pastí 
rozhodnutím Rady 98/142/ES ze dne 26. 
ledna 1998 o uzavření Dohody 
o mezinárodních normách humánního lovu 
do pastí mezi Evropským společenstvím, 
Kanadou a Ruskou federací a dohodnutého 
zápisu mezi Kanadou a Evropským 
společenstvím o podpisu této dohody 1, a 
rozhodnutím Rady 98/487/ES ze dne 
13. července 1998 o uzavření mezinárodní 
dohody ve formě dohodnutého zápisu mezi 
Evropským společenstvím a Spojenými státy 
americkými o normách humánního lovu do 
pastí2.  Závazky a povinnosti vyplývající 
z těchto dohod by proto měly být provedeny;

vypouští se

Or. <Original>{EN}en</Original>

Odůvodnění

Evropský parlament dohodu velkou většinou odmítl (zprávy A4-0197/1998 a A4-325/1997).

Pozměňovací návrh, který předložil Michl Ebner

Pozměňovací návrh 28
Bod odůvodnění 1a (nový)

(1a) tato směrnice je výrazem dohody 
uzavřené v roce 1998 s Kanadou a Ruskou 
federací na jedné straně a Spojenými státy
americkými na druhé straně. Slouží 
k zakotvení této dohody v právních 
předpisech Evropské unie.

Or. de

  
1 Úř. věst. L 42, 14.2.1998, s. 40.
2 Úř. věst. L 219, 7.8.1998, s. 24.
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Odůvodnění

Směrnice musí být vydána, aby v Evropské unii vznikl právní základ pro výše uvedenou 
smlouvu. Jelikož je předpis uplatňován již na mezinárodní úrovni, měl by se podle 
mezinárodních smluv a předpisů uplatňovat i v Evropské unii .

Pozměňovací návrh, který předložily Jillian Evans a Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 29
Bod odůvodnění 2

(2) cílem uvedených dohod je zajistit nejen 
dodržování mezinárodních norem 
humánního lovu do pastí se zřetelem na 
technické vlastnosti pastí, ale také soulad 
metod používaných pro odchyt devatenácti 
dotčených druhů s těmito normami 
humánního lovu do pastí.  Normy 
humánního lovu do pastí navíc stanoví 
zvláštní školení pro lovce.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament dohodu velkou většinou odmítl (zprávy A4-0197/1998 a A4-325/1997).

Pozměňovací návrh, který předložila Hélène Goudin

Pozměňovací návrh 30
Bod odůvodnění 2

(2) cílem uvedených dohod je zajistit nejen 
dodržování mezinárodních norem 
humánního lovu do pastí se zřetelem na 
technické vlastnosti pastí, ale také soulad 
metod používaných pro odchyt devatenácti 
dotčených druhů s těmito normami 
humánního lovu do pastí.  Normy 
humánního lovu do pastí navíc stanoví 
zvláštní školení pro lovce.

(2) cílem uvedených dohod je zajistit nejen 
dodržování mezinárodních norem 
humánního lovu do pastí se zřetelem na 
technické vlastnosti pastí, ale také soulad 
metod používaných pro odchyt devatenácti 
dotčených druhů s těmito normami 
humánního lovu do pastí.  Normy 
humánního lovu do pastí navíc stanoví 
zvláštní školení pro lovce. Toto školení 
nebude sjednoceno na úrovni EU;

Or. sv
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Odůvodnění

Toto upřesnění se doplňuje s ohledem na zásadu subsidiarity. Klimatické rozdíly, stav druhů a 
podmínky lovu do pastí jsou v jednotlivých zemích rozdílné. Zavedení jednotného školení na 
úrovni EU by nebylo efektivní ani účelné.

Pozměňovací návrh, který předložili Markus Pieper a Michl Ebner

Pozměňovací návrh 31
Bod odůvodnění 3

(3) protože humánní pasti musí být 
selektivní, účinné a v souladu s příslušnými 
požadavky na bezpečnost osob, bude mít 
uplatňování těchto mezinárodně 
dohodnutých norem humánního lovu do 
pastí příznivý vliv na pohodu zvířat 
ulovených do pastí a přispěje k ochraně 
druhů volně žijících živočichů jak v rámci, 
tak mimo Společenství. Zajištění dostatečné 
úrovně pohody volně žijících živočichů při 
jejich odchytu pro účely hospodaření 
s volně žijícími živočichy a při odchytu 
savců za účelem jejich ochrany by mělo 
přispět k provádění cílů politiky 
Společenství v oblasti životního prostředí. 
Zejména tím Společenství přispěje 
k obezřetnému, udržitelnému a rozumnému 
využívání přírodních zdrojů a podpoří 
opatření na mezinárodní úrovni, která se 
zabývají řešením světových problémů 
životního prostředí;

(3) aby se předešlo narušení hospodářské 
soutěže, je nutné zajistit, aby byla opatření 
zahraničního obchodu, která byla přijata ve 
smlouvě, prováděna jednotně v celém 
Společenství. Provádění smlouvy bude mít 
mimoto pozitivní účinky na pohodu zvířat 
chycených do pastí;

Or. de

Odůvodnění

Politika EU v oblasti životního prostředí zahrnuje zachování volně žijících živočichů a 
rozmanitosti druhů, avšak ne pohodu volně žijících živočichů. Návrh by přispěl 
pouze„k ochraně druhů volně žijících živočichů“ a vedl by „k obezřetnému, udržitelnému 
a rozumnému využívání přírodních zdrojů“, kdyby zahrnoval cílové normy lovu do pastí, což 
však v předloženém případě tak není. 

EU by měla smlouvu uvést v platnost a takto by měla dostát svým mezinárodním obchodním 
závazkům. Zlepšení pohody živočichů ulovených do pastí může být úspěšné pouze díky 
úspěšnému provedení.
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Pozměňovací návrh, který předložily Jillian Evans a Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 32
Bod odůvodnění 3

(3) protože humánní pasti musí být 
selektivní, účinné a v souladu s příslušnými 
požadavky na bezpečnost osob, bude mít
uplatňování těchto mezinárodně 
dohodnutých norem humánního lovu do 
pastí příznivý vliv na pohodu zvířat 
ulovených do pastí a přispěje k ochraně 
druhů volně žijících živočichů jak v rámci, 
tak mimo Společenství. Zajištění dostatečné 
úrovně pohody volně žijících živočichů při 
jejich odchytu pro účely hospodaření s volně 
žijícími živočichy a při odchytu savců za 
účelem jejich ochrany by mělo přispět 
k provádění cílů politiky Společenství v 
oblasti životního prostředí. Zejména tím 
Společenství přispěje k obezřetnému, 
udržitelnému a rozumnému využívání 
přírodních zdrojů a podpoří opatření na 
mezinárodní úrovni, která se zabývají 
řešením světových problémů životního 
prostředí;

(3) pasti musí být selektivní, účinné a 
v souladu s příslušnými požadavky na 
bezpečnost osob. Uplatňování norem lovu 
do pastí bude mít příznivý vliv na pohodu 
zvířat ulovených do pastí a přispěje 
k ochraně druhů volně žijících živočichů jak 
v rámci, tak mimo Společenství. Zajištění 
dostatečné úrovně pohody volně žijících 
živočichů při jejich odchytu pro účely 
hospodaření s volně žijícími živočichy a při 
odchytu savců za účelem jejich ochrany by 
mělo přispět k provádění cílů politiky 
Společenství v oblasti životního prostředí.
Zejména tím Společenství přispěje 
k obezřetnému, udržitelnému a rozumnému 
využívání přírodních zdrojů a podpoří 
opatření na mezinárodní úrovni, která se 
zabývají řešením světových problémů 
životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Jillian Evans a Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 33
Bod odůvodnění 4

(4) účinné uplatňování metod humánního
lovu do pastí znamená, že pasti musí být 
nejen schváleny jako pasti odpovídající 
normám humánního lovu do pastí, ale také, 
v souladu s uvedenými normami, používány 
pouze lovci, kteří jsou pro lov do pastí 
náležitě vyškoleni;

(4) účinné uplatňování metod lovu do pastí 
znamená, že pasti musí být nejen schváleny 
jako pasti odpovídající normám lovu do 
pastí, ale také, v souladu s uvedenými 
normami, používány pouze lovci, kteří jsou 
pro lov do pastí náležitě vyškoleni;

Or. en

</Amend><
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Pozměňovací návrh, který předložily Jillian Evans a Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 34
Bod odůvodnění 6

(6) měl by být podněcován a podporován 
výzkum za účelem zlepšení norem 
humánního lovu do pastí;

(6) měl by být podněcován a podporován 
výzkum za účelem zlepšení norem lovu do 
pastí;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložily Jillian Evans a Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 35
Bod odůvodnění 9

(9) v souladu se zásadou proporcionality je 
pro dosažení základního cíle této směrnice 
nezbytné a vhodné stanovit prováděcí 
pravidla k povinnostem Společenství 
vyplývajícím z dohod o mezinárodních 
normách humánního lovu do pastí podle 
rozhodnutí 98/142/ES a 98/487/ES. Tato 
směrnice nepřekročí rámec toho, co je 
nezbytné pro dosažení sledovaných cílů, a 
to v souladu se třetím odstavcem článku 5 
Smlouvy;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament dohodu velkou většinou odmítl (zprávy A4-0197/1998 a A4-325/1997).

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 36
Bod odůvodnění 10a (nový)

(10a) testování případů musí probíhat 
v souladu s příslušnými ustanoveními 
směrnice Rady 86/609/EHS ze dne 
24. listopadu 1986 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států 
týkajících se ochrany zvířat používaných 
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pro pokusné a jiné vědecké účely1);
___________________

Úř. věst. č. L 358, 18. 12. 1986, s. 1. Směrnice ve 
znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/65/ES (Úř. věst. č. L 230, 16. 9. 2003, s. 32).

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise musí být v souladu s příslušnými ustanoveními pro volně žijící živočichy ze 
směrnice 86/609 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se 
ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely a tato směrnice se musí 
uplatňovat případně i na pokusy se zvířaty, které jsou prováděny v rámci této směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 37
Článek 1

Předmět a oblast působnosti
1. Tato směrnice stanoví normy humánního 
lovu do pastí, požadavky na metody lovu do 
pastí, technické předpisy pro testování 
metod lovu do pastí a schvalování pastí pro 
lov určitých druhů volně žijících živočichů 
do pastí.

Členské státy jsou pověřeny, aby do 
vnitrostátního práva převedly rozhodnutí 
Rady 98/487/ES a 98/142/ES (dále jen 
„dohoda“).

2. Tato směrnice se týká pastí používaných 
pro lov volně žijících savců uvedených 
v příloze I pro účely hospodaření s volně 
žijícími zvířaty, regulace škůdců, odchyt 
savců za účelem jejich ochrany a získávání 
kožešin, kůže nebo masa.

Or. de

Odůvodnění

Předložený návrh směrnice obsahuje všechna opatření dohody. Pro zjednodušení a rychlejší 
provádění mohou členské státy dát podnět k provádění přímo. K tomu je ale zapotřebí 
nařízení, které tím členské státy pověřuje. Stejně tak by mělo být jasné, že k provádění dochází 
pouze za spolupráce a informování Komise. Tak mohou členské státy provádět přímo dohodu 
a předpisy přizpůsobit jejím zvláštním požadavkům.
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Pozměňovací návrh, který předložila Hélène Goudin

Pozměňovací návrh 38
Článek 1

1. Tato směrnice stanoví normy humánního
lovu do pastí, požadavky na metody lovu do 
pastí, technické předpisy pro testování 
metod lovu do pastí a schvalování pastí pro 
lov určitých druhů volně žijících živočichů 
do pastí. 

1. Tato směrnice stanoví normy 
udržitelného lovu do pastí, požadavky na 
metody lovu do pastí, technické předpisy pro 
testování metod lovu do pastí a schvalování 
pastí pro lov určitých domácích druhů volně 
žijících živočichů do pastí.

2. Tato směrnice se týká pastí používaných 
pro lov volně žijících savců uvedených 
v příloze I pro účely hospodaření s volně 
žijícími zvířaty, regulace škůdců, odchyt 
savců za účelem jejich ochrany a získávání 
kožešin, kůže nebo masa. 

2. Tato směrnice se týká pastí používaných 
pro lov domácích volně žijících savců 
uvedených v příloze I pro účely hospodaření 
s volně žijícími zvířaty, regulace škůdců, 
odchyt savců za účelem jejich ochrany a 
získávání kožešin, kůže nebo masa.

Or. en

Odůvodnění

Lov invazivních exotických druhů zvířat s cílem zabránit neodvratitelnému poškození 
ekosystémů v EU nespadá do oblasti působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 39
Čl. 1 odst. 1

1. Tato směrnice stanoví normy humánního
lovu do pastí, požadavky na metody lovu do 
pastí, technické předpisy pro testování 
metod lovu do pastí a schvalování pastí pro 
lov určitých druhů volně žijících živočichů 
do pastí. 

1. Tato směrnice stanoví normy 
udržitelného lovu do pastí, požadavky na 
metody lovu do pastí, technické předpisy pro 
testování metod lovu do pastí a schvalování 
pastí pro lov určitých druhů volně žijících 
živočichů do pastí, jak stanoví nařízení 
(EHS) č. 3254/91.

Or. de

Odůvodnění

Má se zabránit tomu, aby vyškrtnutí pojmu „humánní“ vedlo k tomu, že by tato směrnice 
ztratila svou právní sílu pro provádění čl. 3 odst. 1 a 2 nařízení (EHS) č. 3254/91 o 
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nášlapných pastích. Proto je nutné výslovně uvést, že tyto „udržitelné“ normy lovu do pastí 
odpovídají příslušné definici tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh, který předložil Michl Ebner

Pozměňovací návrh 40
Čl. 1 odst. 1

1. Tato směrnice stanoví normy humánního 
lovu do pastí, požadavky na metody lovu do 
pastí, technické předpisy pro testování 
metod lovu do pastí a schvalování pastí pro 
lov určitých druhů volně žijících živočichů 
do pastí. 

1. Tato směrnice stanoví podle 
mezinárodních dohod přijatých s Kanadou 
a Ruskou federací na jedné straně a 
Spojenými státy americkými na druhé 
straně normy humánního lovu do pastí, 
požadavky na metody lovu do pastí, 
technické předpisy pro testování metod lovu 
do pastí a schvalování pastí pro lov určitých 
druhů volně žijících živočichů do pastí.

Or. de

Odůvodnění

Směrnice představuje zákonný základ pro výše uvedené smlouvy. Jelikož je předpis 
uplatňován již na mezinárodní úrovni, měl by se podle mezinárodních smluv a předpisů 
uplatňovat i v Evropské unii .

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan 
Maat, Jules Maaten, Jan Mulder a Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 41
Čl. 1 odst. 2a (nový)

2a. Ustanovení této směrnice neplatí pro 
lov škůdců, kteří představují reálné 
nebezpečí pro zajištění bezpečnosti.

Or. nl

Odůvodnění

Článek 1 stanoví, že boj proti škůdcům spadá do oblasti působnosti směrnice. Pokud potíže 
představují ohrožení veřejného zdraví a bezpečnosti, jako je například prolomení hráze, musí 
být humánní lov těchto živočichů do pastí podřadného významu. To neznamená, že by se při 
tomto boji nemělo také usilovat pokud možno o co nejhumánnější formu lovu do pastí. 
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Směrnice ale nesmí vést k komu, že bude boji proti škůdcům zamezeno v případě, kdy bude 
ohroženo veřejné zdraví a bezpečnost.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 42
Článek 2

Definice Vztah k právu jednotlivých států
Pro účely této směrnice platí následující 
definice:

Členské státy si na ochranu živočichů a 
živočišných druhů uvedených v příloze I 
mohou ponechat nebo přijmout přísnější 
ustanovení, než jsou ustanovení v těchto 
dohodách. O takových opatření budou 
informovat Komisi.

1. „pastmi“ se rozumí mechanická 
odchytová zařízení konstruovaná pro 
usmrcování nebo omezení pohybu druhů 
živočichů uvedených v příloze I,
2. „metodami lovu do pastí“ se rozumí pasti 
a podmínky jejich nastražení, např. cílové 
druhy, umístění, návnada, vnadidlo a 
přírodní podmínky prostředí,
3. „metodami lovu do živolovných pastí“ se 
rozumí pasti konstruované a nastražené 
s úmyslem neusmrtit lovené zvíře, ale 
omezit jeho pohyb v takovém rozsahu, že 
člověk s ním může přijít do přímého 
kontaktu,
4. „metodami lovu do usmrcujících pastí“ 
se rozumí pasti konstruované a nastražené 
s úmyslem usmrtit lovené zvíře,
5. „lovcem“ se rozumí osoba oprávněná 
příslušným orgánem členského státu 
používat pasti pro lov druhů živočichů 
uvedených v příloze I.

Or. de

Odůvodnění

Definice (doposud článek 2) se vypouštějí. Článek 2 (doposud článek 15) definuje vztah k 
právu jednotlivých států.
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Předložený návrh směrnice obsahuje všechna opatření dohody. Pro zjednodušení a rychlejší 
provádění mohou členské státy dát podnět k provádění přímo. K tomu je ale zapotřebí 
nařízení, které tím členské státy pověřuje. Stejně tak by mělo být jasné, že k provádění dochází 
pouze za spolupráce a informování Komise. Tak mohou členské státy provádět přímo dohodu 
a předpisy přizpůsobit jejím zvláštním požadavkům.

Pozměňovací návrh, který předložili Lena Ek a Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 43
Čl. 2 odst. 1

1. „pastmi“ se rozumí mechanická
odchytová zařízení konstruovaná pro 
usmrcování nebo omezení pohybu druhů 
živočichů uvedených v příloze I,

1. „pastmi“ se rozumí modely 
mechanických odchytových zařízení 
konstruovaných pro usmrcování nebo 
omezení pohybu druhů živočichů uvedených 
v příloze I,

Or. sv

Odůvodnění

V návrhu Komise není jasné, zda musí být testovány všechny jednotlivé pasti nebo pouze 
prototypy pastí. V zásadě musí platit, že je testován typ pasti, protože jinak by muselo být 
provedeno nepředstavitelné množství prohlídek a při těchto prohlídkách by muselo zemřít 
nepředstavitelné množství živočichů.

Pozměňovací návrh, který předložilyÅsa Westlund a Riitta Myller

Pozměňovací návrh 44
Čl. 2 odst. 1

1. „pastmi“ se rozumí mechanická
odchytová zařízení konstruovaná pro 
usmrcování nebo omezení pohybu druhů 
živočichů uvedených v příloze I,

1. „pastmi“ se rozumí modely 
mechanických odchytových zařízení 
konstruovaných pro usmrcování nebo 
omezení pohybu druhů živočichů uvedených 
v příloze I,

Or. sv

Odůvodnění

V návrhu Komise není jasné, zda musí být otestovány všechny jednotlivé pasti nebo pouze 
prototypy pastí. V zásadě musí platit, že je testován typ pasti, protože jinak by muselo být 
provedeno nepředstavitelné množství prohlídek a při těchto prohlídkách by muselo zemřít 
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nepředstavitelné množství živočichů.

Pozměňovací návrh, který předložila Hélène Goudin

Pozměňovací návrh 45
Čl. 2 odst. 1

1. „pastmi“ se rozumí mechanická 
odchytová zařízení konstruovaná pro 
usmrcování nebo omezení pohybu druhů 
živočichů uvedených v příloze I,

1. „typy pastí“ se rozumí mechanická 
odchytová zařízení konstruovaná pro 
usmrcování nebo omezení pohybu druhů 
živočichů uvedených v příloze I,

Or. sv

Odůvodnění

Musí být jasně stanoveno, že musí být testovány modely pastí, nikoli každá jednotlivá past. To 
by bylo nákladné, zdlouhavé a prakticky nemožné.

Pozměňovací návrh, který předložili Lena Ek a Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 46
Čl. 2 odst. 5

5. „lovcem“ se rozumí osoba oprávněná
příslušným orgánem členského státu 
používat pasti pro lov druhů živočichů 
uvedených v příloze I.

5. „lovcem“ se rozumí osoba, která splňuje 
požadavky stanovené příslušným orgánem 
členského státu pro používání pastí pro lov 
druhů živočichů uvedených v příloze I.

Or. sv

Odůvodnění

Rozumným způsobem by měly být stanoveny požadavky ohledně kompetentnosti místo toho, 
aby v každém jednotlivém případě probíhalo pro použití pastí povolovací řízení. Důležité je, 
aby lovec mohl prokázat, že je pro používání pastí odpovídajícím způsobem vyškolen.
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Pozměňovací návrh, který předložilyÅsa Westlund a Riitta Myller

Pozměňovací návrh 47
Čl. 2 odst. 5

5. „lovcem“ se rozumí osoba oprávněná 
příslušným orgánem členského státu 
používat pasti pro lov druhů živočichů 
uvedených v příloze I.

5. „lovcem“ se rozumí osoba, která splňuje 
požadavky stanovené příslušným orgánem 
členského státu pro používání pastí pro lov 
druhů živočichů uvedených v příloze I.

Or. sv

Odůvodnění

Rozumným způsobem by měly být stanoveny požadavky ohledně kompetentnosti místo toho, 
aby v každém jednotlivém případě probíhalo pro použití pastí povolovací řízení. Důležité je, 
aby lovec mohl prokázat, že je pro používání pastí odpovídajícím způsobem vyškolen.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 48
Článek 3

Příslušné orgány Výměna informací
1. Každý členský stát určí jeden či více 
příslušných orgánů odpovědných za 
provádění této směrnice.

1. Členské státy a Komise si budou 
navzájem sdělovat informace nezbytné pro 
provádění tohoto nařízení.

2. Členské státy Komisi oznámí názvy a 
adresy příslušných orgánů nejpozději do 
31. prosince 2005.  Komise o tom pak 
uvědomí ostatní členské státy a zveřejní 
seznam příslušných orgánů v Úředním 
věstníku Evropské unie.  Stejný postup 
bude platit i pro jakékoliv změny seznamu 
příslušných orgánů.

2. Členské státy zajistí, aby byly podniknuty 
kroky nezbytné k uvědomění veřejnosti 
o opatřeních přijatých na základě tohoto 
nařízení.

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení o příslušných úřadech (doposud článek 3) se vypouštějí. Článek 3 (doposud 
článek 12) upravuje výměnu informací.

Předložený návrh směrnice obsahuje všechna opatření dohody. Pro zjednodušení a rychlejší 
provádění mohou členské státy dát podnět k provádění přímo. K tomu je ale zapotřebí 
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nařízení, které tím členské státy pověřuje. Stejně tak by mělo být jasné, že k provádění dochází 
pouze za spolupráce a informování Komise. Tak mohou členské státy provádět přímo dohodu 
a předpisy přizpůsobit jejím zvláštním požadavkům.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 49
Článek 4

Používání pastí Provedení
1. S účinkem od 1. ledna 2009 členské státy 
zajistí, aby pasti, které budou používány, 
odpovídaly normám humánního lovu do 
pastí stanoveným v příloze II a aby byly 
jako takové schváleny příslušnými orgány.

1. Členské státy nejpozději do 31. prosince 
2005 přijmou a zveřejní právní a správní 
předpisy nezbytné pro dosažení souladu 
s touto dohodou.  Neprodleně Komisi sdělí 
znění těchto předpisů a srovnávací tabulku 
mezi uvedenými předpisy a touto dohodou.
Uvedené předpisy budou používat od 
1. ledna 2006.
Tato opatření přijatá členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto dohodu nebo musí 
být takový odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení.  Způsob odkazu si stanoví 
členské státy.

2. Členské státy mohou na svém území 
povolit používání pastí schválených ve třetí 
zemi v souladu s normami humánního lovu 
do pastí.  Členské státy uvedou důvody 
jakéhokoliv odmítnutí takového povolení a 
uvědomí písemně třetí zemi, kde byla daná 
past schválena, a Komisi. 

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních 
ustanovení vnitrostátních právních 
předpisů, které přijmou v oblasti působnosti 
této dohody.

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení o používání pastí (doposud článek 4) se vypouštějí. Článek 4 (doposud článek 16) 
upravuje provedení nařízení členskými státy.

Předložený návrh směrnice obsahuje všechna opatření dohody. Pro zjednodušení a rychlejší 
provádění mohou členské státy dát podnět k provádění přímo. K tomu je ale zapotřebí 
nařízení, které tím členské státy pověřuje. Stejně tak by mělo být jasné, že k provádění dochází 
pouze za spolupráce a informování Komise. Tak mohou členské státy provádět přímo dohodu 
a předpisy přizpůsobit jejím zvláštním požadavkům.
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Pozměňovací návrh, který předložila Hélène Goudin

Pozměňovací návrh 50
Čl. 4 odst. 1

1. S účinkem od 1. ledna 2009 členské státy 
zajistí, aby pasti, které budou používány, 
odpovídaly normám humánního lovu do 
pastí stanoveným v příloze II a aby byly jako 
takové schváleny příslušnými orgány.

1. Po uplynutí pěti let po vstupu této 
směrnice v platnost členské státy zajistí, aby 
pasti, které budou používány, odpovídaly 
normám humánního lovu do pastí 
stanoveným v příloze II a aby byly jako 
takové schváleny příslušnými orgány.

Or. sv

Odůvodnění

Pět let je přiměřené přechodné období.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 51
Čl. 4 odst. 1

1. S účinkem od 1. ledna 2009 členské státy 
zajistí, aby pasti, které budou používány, 
odpovídaly normám humánního lovu do 
pastí stanoveným v příloze II a aby byly jako 
takové schváleny příslušnými orgány.

1. S účinkem od 1. ledna 2008 členské státy 
zajistí, aby pasti, které budou používány, 
odpovídaly normám humánního lovu do 
pastí stanoveným v příloze II a aby byly jako 
takové schváleny příslušnými orgány.

Or. de

Odůvodnění

Provedení dohody by mělo proběhnout dříve, protože požadované normy jsou známy již od 
roku 1991, a je tudíž možné rychlejší přizpůsobení. 

Pozměňovací návrh, který předložili Lena Ek a Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 52
Čl. 4 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy mohou osobám povolit 
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výrobu a používání pastí, pokud tyto pasti 
splňují konstrukční požadavky podle této 
směrnice a pokud byly pro příslušný 
živočišný druh, případně pro příslušné 
živočišné druhy povoleny příslušnými 
úřady.

Or. sv

Odůvodnění

Ve Švédsku si lidé stále také vyrábějí pasti sami. Tyto pasti smí být stavěny za předpokladu, že 
jsou v souladu s technickými popisy pastí, které jsou otestovány a povoleny. Popisy jsou velmi 
podrobné a stanovují materiál, rozměry, zasazení ok atd. Pasti vlastní výroby jsou používány 
velmi často a osvědčily se. Smlouva o humánních metodách lovu do pastí mezi Evropským 
společenstvím, Kanadou a Ruskou federací výslovně zmiňuje pasti vlastní výroby a povoluje 
je. Pokud pasti vlastní výroby splňují požadavky, které jsou stanoveny pro ostatní pasti, určitě 
by byly také povoleny.

Pozměňovací návrh, který předložilyÅsa Westlund a Riitta Myller

Pozměňovací návrh 53
Čl. 4 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy mohou osobám povolit 
výrobu a používání pastí, pokud tyto pasti 
splňují konstrukční požadavky podle této 
směrnice a pokud byly pro příslušný 
živočišný druh, případně pro příslušné 
živočišné druhy povoleny příslušnými 
úřady.

Or. sv

Odůvodnění

Ve Švédsku si lidé stále také vyrábějí pasti sami. Tyto pasti smí být stavěny za předpokladu, že 
jsou v souladu s technickými popisy pastí, které jsou otestovány a povoleny. Popisy jsou velmi 
podrobné a stanovují materiál, rozměry, zasazení ok atd. Pasti vlastní výroby jsou používány 
velmi často a osvědčily se. Smlouva o humánních metodách lovu do pastí mezi Evropským 
společenstvím, Kanadou a Ruskou federací výslovně zmiňuje pasti vlastní výroby a povoluje 
je. Pokud pasti vlastní výroby splňují požadavky, které jsou stanoveny pro ostatní pasti, určitě 
by byly také povoleny.
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Pozměňovací návrh, který předložila Hélène Goudin

Pozměňovací návrh 54
Čl. 4 odst. 2a (nový)

2a. Pokud příslušné úřady konkrétního 
státu otestovaly a schválily specifický typ 
pastí nebo specifický model pastí, budou 
povoleny všechny pasti vlastní výroby 
odpovídající konstrukce, pokud souhlasí 
s požadavky a specifikacemi, které byly 
stanoveny pro schváleny model.

Or. sv

Odůvodnění

Není žádný důvod, proč by se měl dělat rozdíl mezi průmyslově vyrobenými pastmi a pastmi 
vlastní výroby.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 55
Článek 5

Metody lovu do pastí Vstup v platnost
1. S účinkem od 1. ledna 2012 členské státy 
zajistí, aby byly používány pouze takové 
metody lovu do pastí, které jsou v souladu 
s normami humánního lovu do pastí 
stanovenými v příloze II.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

2. Metoda lovu do živolovných pastí bude 
považována za humánní, jestliže jsou 
splněny následující podmínky:
a) počet jedinců stejného cílového druhu, 
ze kterých jsou údaje získané, je alespoň 
20;
b) alespoň 80 % zvířat uvedených v bodě a) 
nevykazuje žádný z ukazatelů uvedených 
v bodě 2.2 přílohy II.
3. Metoda lovu do usmrcujících pastí bude 
považována za humánní, jestliže jsou 
splněny následující podmínky:
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a) počet jedinců stejného cílového druhu, 
ze kterých jsou údaje získané, je alespoň 
12;
b) alespoň 80 % zvířat uvedených v bodě a) 
je v bezvědomí a znecitlivěno 
v časových limitech stanovených v bodě 3.2 
přílohy II a zůstává v tomto stavu až do 
smrti.

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení o metodách lovu do pastí (doposud článek 5) se vypouštějí. Článek 5 (doposud 
článek 17) upravuje vstup nařízení v platnost.

Předložený návrh směrnice obsahuje všechna opatření dohody. Pro zjednodušení a rychlejší 
provádění mohou členské státy dát podnět k provádění přímo. K tomu je ale zapotřebí 
nařízení, které tím členské státy pověřuje. Stejně tak by mělo být jasné, že k provádění dochází 
pouze za spolupráce a informování Komise. Tak mohou členské státy provádět přímo dohodu 
a předpisy přizpůsobit jejím zvláštním požadavkům.

Pozměňovací návrh, který předložila Hélène Goudin

Pozměňovací návrh 56
Čl. 5 odst. 1

1. S účinkem od 1. ledna 2012 členské státy 
zajistí, aby byly používány pouze takové 
metody lovu do pastí, které jsou v souladu 
s normami humánního lovu do pastí 
stanovenými v příloze II.

1. Po uplynutí osmi let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost členské státy zajistí, aby 
byly používány pouze takové metody lovu 
do pastí, které jsou v souladu s normami 
humánního lovu do pastí stanovenými 
v příloze II.

Or. sv

Odůvodnění

Přechodné osmileté období je žádoucí pro to, aby směrnici mohly do svého práva převést 
všechny členské státy.
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Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 57
Čl. 5 odst. 1

1. S účinkem od 1. ledna 2012 členské státy 
zajistí, aby byly používány pouze takové 
metody lovu do pastí, které jsou v souladu 
s normami humánního lovu do pastí 
stanovenými v příloze II.

1. S účinkem od 1. ledna 2010 členské státy 
zajistí, aby byly používány pouze takové 
metody lovu do pastí, které jsou v souladu 
s normami humánního lovu do pastí 
stanovenými v příloze II.

Or. de

Odůvodnění

Provedení dohody by mělo proběhnout dříve, protože požadované normy jsou známy již od 
roku 1991, a je tudíž možné rychlejší přizpůsobení.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 58
Čl. 5 odst. 2

2. Metoda lovu do živolovných pastí bude 
považována za humánní, jestliže jsou 
splněny následující podmínky:

2. Metoda lovu do živolovných pastí bude 
považována za udržitelnou, jestliže jsou 
splněny následující podmínky:

a) počet jedinců stejného cílového druhu, ze 
kterých jsou údaje získané, je alespoň 20;

a) počet jedinců stejného cílového druhu, ze 
kterých jsou údaje získané, je alespoň 15;

b) alespoň 80 % zvířat uvedených v bodě a) 
nevykazuje žádný z ukazatelů uvedených 
v bodě 2.2 přílohy II.

b) alespoň 85 % zvířat uvedených v bodě a) 
nevykazuje žádný z ukazatelů uvedených 
v bodě 2.2 přílohy II.

Or. de

Odůvodnění

Počet pokusných zvířat musí být omezen na minimum. Musí však být dáno tolik jistoty, aby 
z výsledku testování mohly být vyvedeny jasné závěry pro odmítnutí nebo povolení pasti. Je 
přijatelné, aby byla metoda lovu do živolovných pastí považována za udržitelnou, pokud 85 % 
zvířat, které se dostanou do takového typu pastí, nevykazovalo žádný z ukazatelů uvedených 
v příloze II.
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Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 59
Čl. 5 odst. 3

3. Metoda lovu do usmrcujících pastí bude 
považována za humánní, jestliže jsou 
splněny následující podmínky:

3. Metoda lovu do usmrcujících pastí bude 
považována za udržitelnou, jestliže jsou 
splněny následující podmínky:

a) počet jedinců stejného cílového druhu, ze 
kterých jsou údaje získané, je alespoň 12;

a) počet jedinců stejného cílového druhu, ze 
kterých jsou údaje získané, je alespoň 10;

b) alespoň 80 % zvířat uvedených v bodě a) 
je v bezvědomí a znecitlivěno
v časových limitech stanovených v bodě 3.2 
přílohy II a zůstává v tomto stavu až do 
smrti.

b) alespoň 85 % zvířat uvedených v bodě a) 
je v bezvědomí a znecitlivěno 
v časových limitech stanovených v bodě 3.2 
přílohy II a zůstává v tomto stavu až do 
smrti.

Or. de

Odůvodnění

Počet pokusných zvířat musí být omezen na minimum. Musí však být dáno tolik jistoty, aby z 
výsledku testování mohly být vyvedeny jasné závěry pro odmítnutí nebo povolení pasti. Je 
přijatelné, aby byla metoda lovu do živolovných pastí považována za udržitelnou, pokud 85 % 
zvířat, které se dostanou do takového typu pastí, nevykazovalo žádný z ukazatelů uvedených 
v příloze II.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 60
Článek 6

Odchylky Určení
1. Za předpokladu, že nebudou využívány 
takovým způsobem, který by ohrozil cíl této 
směrnice, mohou být příslušnými orgány 
případ od případu přiznány odchylky 
od povinností v čl. 4 odst. 1 článku 5, a to 
pro následující účely:

Toto nařízení je určeno členským státům.

a) zájem veřejného zdraví a bezpečnosti,
b) ochrana veřejného a soukromého 
majetku,
c) výzkum, vzdělávání, obnovení populací, 
opětovné vysazení (reintrodukce), chov 
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nebo ochrana fauny a flóry,
d) používání tradičních dřevěných pastí 
důležitých pro uchování kulturního dědictví 
domorodých společenství,
e) dočasné používání určité pasti pro určité 
druhy nebo pro určité podmínky prostředí 
po přiměřenou dobu vymezenou 
příslušnými orgány, zatímco pokračuje 
výzkum náhrady této pasti,
f) povolení, případ od případu, 
jednotlivcům vyrábět a používat pasti, které 
odpovídají vzorům schváleným příslušnými 
orgány.
2. Odchylky přiznané podle odstavce 1 musí 
být doprovázeny písemným zdůvodněním a 
jakýmikoliv podmínkami, které se na ně 
vztahují.
3. Příslušný orgán uvědomí Komisi o 
jakékoliv přiznané odchylce a o jejím 
písemném zdůvodnění a podmínkách, které 
se na ni vztahují.

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení o odchylkách (doposud článek 6) se vypouštějí. Článek 6 (doposud článek 18) 
upravuje určení nařízení.

Předložený návrh směrnice obsahuje všechna opatření dohody. Pro zjednodušení a rychlejší 
provádění mohou členské státy dát podnět k provádění přímo. K tomu je ale zapotřebí 
nařízení, které tím členské státy pověřuje. Stejně tak by mělo být jasné, že k provádění dochází 
pouze za spolupráce a informování Komise. Tak mohou členské státy provádět přímo dohodu 
a předpisy přizpůsobit jejím zvláštním požadavkům.

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan 
Maat, Jules Maaten, Jan Mulder a Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 61
Čl. 6 odst. 1

1. Za předpokladu, že nebudou využívány 
takovým způsobem, který by ohrozil cíl této 

1. Za předpokladu, že budou pokud možno
využívány druhy pastí, které jsou vůči 
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směrnice, mohou být příslušnými orgány 
případ od případu přiznány odchylky 
od povinností v čl. 4 odst. 1 článku 5, a to 
pro následující účely:

zvířatům minimálně kruté, mohou být 
příslušnými orgány případ od případu 
přiznány odchylky od povinností v čl. 4 
odst. 1 článku 5, a to pro následující účely:

a) zájem veřejného zdraví a bezpečnosti, a) zájem veřejného zdraví a bezpečnosti,
b) ochrana veřejného a soukromého majetku, b) ochrana veřejného a soukromého 

majetku,
c) výzkum, vzdělávání, obnovení populací, 
opětovné vysazení (reintrodukce), chov nebo 
ochrana fauny a flóry,

c) výzkum, vzdělávání, obnovení populací, 
opětovné vysazení (reintrodukce), chov nebo 
ochrana fauny a flóry,

d) používání tradičních dřevěných pastí 
důležitých pro uchování kulturního dědictví 
domorodých společenství,
e) dočasné používání určité pasti pro určité 
druhy nebo pro určité podmínky prostředí po 
přiměřenou dobu vymezenou příslušnými 
orgány, zatímco pokračuje výzkum náhrady 
této pasti,

d) dočasné používání určité pasti pro určité 
druhy nebo pro určité podmínky prostředí po 
přiměřenou dobu vymezenou příslušnými 
orgány, zatímco pokračuje výzkum náhrady 
této pasti,

f) povolení, případ od případu, 
jednotlivcům vyrábět a používat pasti, které 
odpovídají vzorům schváleným příslušnými 
orgány.

Or. nl

Odůvodnění

Důvody proto, aby byly poskytnuty odchylky od uplatňování čl. 4 odst. 1 a článku 5, mohou 
být natolik závažné, že člověk může mít pocit, že je nucen brát v úvahu použití krutějších 
prostředků, případně že je nucen možná mimo normy používat dále stávající prostředky 
(například používání podvodních pastí při boji s krysou pižmovou v oblastech, kde toto zvíře 
způsobuje velké škody). Vedlejším cílem každé formy boje je a nadále zůstane volba 
kombinace prostředků, jimiž může být cíle dosaženo předpokládaným způsobem a současně je 
způsobena nepatrná míra utrpení pro zvířata. 

Lov zvířat do pastí pro výzkum, pro opětovné vysazení, na ochranu flóry a fauny (jak je na 
ochranu rozmanitosti druhů uvedeno v mnoha mezinárodních dohodách) atd. se týká obvykle 
omezeného počtu zvířat. Nevýhody krutějších pastí (většinou ale ne vždy živolovných pastí) 
mohou být pak omezeny na odpovědnější úroveň, jestliže intenzivně probíhá dohled, je 
omezena doba setrvání v pasti atd.  Aby toho bylo dosaženo, jsou zatím k dispozici i technické 
pomůcky. Příslušný úřad by měl do povolení, které má být uděleno, zahrnout odpovídající 
požadavky. Pokud má být zvíře usmrceno z výše uvedeného důvodu pro odchylku, má být 
zvolen smrticí prostředek, který odpovídá směrnici, ledaže takový prostředek neexistuje.
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Pozměňovací návrh, který předložili Lena Ek a Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 62
Čl. 6 odst. 1 písm. b)

Změna se netýká německého znění.

Or. sv

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 63
Čl. 6 odst. 1 písm. d)

d) používání tradičních dřevěných pastí 
důležitých pro uchování kulturního dědictví 
domorodých společenství,

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Pro odchylku v písmenu d) není žádné realizovatelné odůvodnění.

Pozměňovací návrh, který předložili Lena Ek a Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 64
Čl. 6 odst. 1 písm. e)

Změna se netýká německého znění.

Or. sv

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 65
Čl. 6 odst. 1 písm. f)

f) povolení, případ od případu, 
jednotlivcům vyrábět a používat pasti, které 
odpovídají vzorům schváleným příslušnými 
orgány.

vypouští se
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Or. de

Odůvodnění

V každém případě by se mělo usilovat o to, aby byly používány pouze pasti, které podléhají 
úřednímu testování a byly schváleny. Povolení pastí jednotlivců my mohlo vést k tomu, že 
budou využívány velmi rozdílné pasti, a tím budou místa s pastmi nekontrolovatelná.

Pozměňovací návrh, který předložila Hélène Goudin

Pozměňovací návrh 66
Čl. 6 odst. 1 písm. f)

f) povolení, případ od případu, 
jednotlivcům vyrábět a používat pasti, které 
odpovídají vzorům schváleným příslušnými 
orgány.

f) povolení jednotlivcům vyrábět a používat 
pasti, které odpovídají vzorům schváleným 
příslušnými orgány.

Or. sv

Odůvodnění

Není rozdíl, zda past vyrobil jednotlivec nebo podnik.  Zásadní je, že prototyp pasti byl 
otestován a schválen. Pasti vlastní výroby se v EU používají neustále. Udělení povolení 
případ od případu by představovalo velké byrokratické břemeno a bylo by prakticky nemožné.

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan 
Maat, Jules Maaten, Jan Mulder a Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 67
Čl. 6 odst. 1a (nový)

1a. Za předpokladu, že nebudou využívány 
takovým způsobem, který by ohrozil cíl této 
směrnice, mohou být příslušnými orgány 
případ od případu přiznány odchylky 
od povinností v čl. 4 odst. 1 článku 5, pokud 
se jedná o lov zvířat do pastí pro jejich 
potřeby, a to pro následující účely:
a) dočasné používání určité pasti pro určité 
druhy nebo pro určité podmínky prostředí 
po přiměřenou dobu vymezenou 
příslušnými orgány, zatímco pokračuje 
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výzkum náhrady této pasti,
b) používání tradičních dřevěných pastí 
důležitých pro uchování kulturního dědictví 
domorodých společenství,
c) povolení, případ od případu, 
jednotlivcům vyrábět a používat pasti, které 
odpovídají vzorům schváleným příslušnými 
orgány.

Or. nl

Odůvodnění

Zde uvedené důvody pro odchylky odpovídají důvodům, které navrhuje Komise. Jelikož důvod 
lovu zvířat do pastí může být vyvolán komerčními zájmy a změna není  žádoucí z důvodu 
žádného důležitého obecného zájmu, formulace zůstává.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 68
Článek 7

Článek 7 vypouští se
Schvalování

1. V případě, že pasti a metody lovu do pastí 
byly testovány a prokázaly, že 
vyhovují normám humánního lovu do pastí, 
zajistí členské státy, aby příslušný orgán 
takové pasti schválil. 
2. Členské státy zajistí, aby byl pro každou 
past, jejíž používání bylo povoleno podle 
čl. 4 odst. 1, vydán standardní schvalovací 
dokument.
3. Aniž by byly dotčeny vnitrostátní zákazy 
vztahující se na používání pastí, bude 
standardní schvalovací dokument vydaný 
příslušným orgánem jiného členského státu 
v souladu s touto směrnicí uznán jako 
platné osvědčení v ostatních členských 
státech. 
4. Příslušný orgán na standardním 
schvalovacím dokumentu případně uvede 
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jakékoliv zvláštní podmínky a omezení pro 
používání pasti.

5. Před schválením pasti příslušný orgán 
zajistí, aby subjekt nebo orgán odpovědný 
za testování uplatnil technická ustanovení 
týkající se testování metod lovu do pastí 
uvedená v příloze III a předložil 
příslušnému orgánu zprávu v souladu 
s bodem 1.6 uvedené přílohy.

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení o schvalování (doposud článek 7) se vypouštějí.

Předložený návrh směrnice obsahuje všechna opatření dohody. Pro zjednodušení a rychlejší 
provádění mohou členské státy dát podnět k provádění přímo. K tomu je ale zapotřebí 
nařízení, které tím členské státy pověřuje. Stejně tak by mělo být jasné, že k provádění dochází 
pouze za spolupráce a informování Komise. Tak mohou členské státy provádět přímo dohodu 
a předpisy přizpůsobit jejím zvláštním požadavkům.

Pozměňovací návrh, který předložili Lena Ek a Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 69
Článek 7

1. V případě, že pasti a metody lovu do pastí 
byly testovány a prokázaly, že 
vyhovují normám humánního lovu do pastí, 
zajistí členské státy, aby příslušný orgán 
takové pasti schválil. 

1. V případě, že pasti a metody lovu do pastí 
byly podrobeny testu, pokud možno 
s pomocí počítačové simulace, a prokázaly, 
že vyhovují normám humánního lovu do 
pastí, zajistí členské státy, aby příslušný 
orgán takové pasti schválil.

2. Členské státy zajistí, aby byl pro každou 
past, jejíž používání bylo povoleno podle 
čl. 4 odst. 1, vydán standardní schvalovací 
dokument.

2. Členské státy zajistí, aby byl pro každou 
past, jejíž používání bylo povoleno podle 
čl. 4 odst. 1, vydán standardní schvalovací 
dokument.

3. Aniž by byly dotčeny vnitrostátní zákazy 
vztahující se na používání pastí, bude 
standardní schvalovací dokument vydaný 
příslušným orgánem jiného členského státu 
v souladu s touto směrnicí uznán jako platné 
osvědčení v ostatních členských státech. 

3. Aniž by byly dotčeny vnitrostátní zákazy 
vztahující se na používání pastí, bude 
standardní schvalovací dokument vydaný 
příslušným orgánem jiného členského státu 
v souladu s touto směrnicí uznán jako platné 
osvědčení v ostatních členských státech. 

4. Příslušný orgán na standardním 4. Příslušný orgán na standardním 
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schvalovacím dokumentu případně uvede 
jakékoliv zvláštní podmínky a omezení pro 
používání pasti.

schvalovacím dokumentu případně uvede 
jakékoliv zvláštní podmínky a omezení pro 
používání pasti.

5. Před schválením pasti příslušný orgán 
zajistí, aby subjekt nebo orgán odpovědný za 
testování uplatnil technická ustanovení 
týkající se testování metod lovu do pastí 
uvedená v příloze III a předložil příslušnému 
orgánu zprávu v souladu s bodem 1.6 
uvedené přílohy.

5. Před schválením pasti příslušný orgán 
zajistí, aby subjekt nebo orgán odpovědný za 
testování uplatnil technická ustanovení 
týkající se testování metod lovu do pastí 
uvedená v příloze III a předložil příslušnému 
orgánu zprávu v souladu s bodem 1.6 
uvedené přílohy. Pokud u běžných 
parametrů chybějí výsledky základních 
šetření, může jako základ pro schvalování 
posloužit testování pastí v terénu.
5a. Metody lovu do pastí, které byly v 
členských státech testovány a povoleny již 
dříve, musí jako doklad pro splnění 
ustanovení o humánních metodách lovu do 
pastí postoupit pouze praktické testy.

Or. sv

Odůvodnění

Větším používáním počítačové simulace se sníží počet pokusných zvířat. 

Parametry jako stres nebo chování mohou být z velké části považovány za předmět druhově 
specifického výzkumu podkladů a méně souvisejí s tím, které pasti jsou testovány. Záležitostí 
základního výzkumu, který závisí na živočišném druhu, na místě, kde dochází k úderu, a na 
intenzitě úderu, je i doba do bezvědomí. Díky podrobné pitvě materiálu z terénu je možné 
posoudit, zda past může být schválena jako vyhovující požadavkům směrnice.

Ve Švédsku byly již v roce 1984 prováděny testy a udělována povolení konstrukce pastí. 
Vědomí o základních předpokladech pro to, že past funguje v souladu s ustanoveními, je 
značně velké a s ohledem na používání pokusných zvířat by mělo tudíž vystačit doplňující 
testování pastí v terénu, aby mohlo být rozhodnuto o případném povolení metody lovu do 
pastí podle směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložilyÅsa Westlund a Riitta Myller

Pozměňovací návrh 70
Článek 7

1. V případě, že pasti a metody lovu do pastí 
byly testovány a prokázaly, že 
vyhovují normám humánního lovu do pastí, 

1. V případě, že pasti a metody lovu do pastí 
byly podrobeny testu, pokud možno 
s pomocí počítačové simulace, a prokázaly, 
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zajistí členské státy, aby příslušný orgán 
takové pasti schválil. 

že vyhovují normám humánního lovu do 
pastí, zajistí členské státy, aby příslušný 
orgán takové pasti schválil.

2. Členské státy zajistí, aby byl pro každou 
past, jejíž používání bylo povoleno podle 
čl. 4 odst. 1, vydán standardní schvalovací 
dokument.

2. Členské státy zajistí, aby byl pro každou 
past, jejíž používání bylo povoleno podle 
čl. 4 odst. 1, vydán standardní schvalovací 
dokument.

3. Aniž by byly dotčeny vnitrostátní zákazy 
vztahující se na používání pastí, bude 
standardní schvalovací dokument vydaný 
příslušným orgánem jiného členského státu 
v souladu s touto směrnicí uznán jako platné 
osvědčení v ostatních členských státech. 

3. Aniž by byly dotčeny vnitrostátní zákazy 
vztahující se na používání pastí, bude 
standardní schvalovací dokument vydaný 
příslušným orgánem jiného členského státu 
v souladu s touto směrnicí uznán jako platné 
osvědčení v ostatních členských státech. 

4. Příslušný orgán na standardním 
schvalovacím dokumentu případně uvede 
jakékoliv zvláštní podmínky a omezení pro 
používání pasti.

4. Příslušný orgán na standardním 
schvalovacím dokumentu případně uvede 
jakékoliv zvláštní podmínky a omezení pro 
používání pasti.

5. Před schválením pasti příslušný orgán 
zajistí, aby subjekt nebo orgán odpovědný za 
testování uplatnil technická ustanovení 
týkající se testování metod lovu do pastí 
uvedená v příloze III a předložil příslušnému 
orgánu zprávu v souladu s bodem 1.6 
uvedené přílohy.

5. Před schválením pasti příslušný orgán 
zajistí, aby subjekt nebo orgán odpovědný za 
testování uplatnil technická ustanovení 
týkající se testování metod lovu do pastí 
uvedená v příloze III a předložil příslušnému 
orgánu zprávu v souladu s bodem 1.6 
uvedené přílohy.

5a. U metod lovu do pastí, které byly 
v členských státech testovány a povoleny již 
dříve, musí jako doklad pro splnění 
ustanovení o humánních metodách lovu do 
pastí prováděny pouze testy pastí v terénu.

Or. sv

Odůvodnění

Větším používáním počítačové simulace se sníží počet pokusných zvířat. 

Ve Švédsku byly již v roce 1984 prováděny testy a udělována povolení konstrukce pastí. 
Vědomí o základních předpokladech pro to, že past funguje v souladu s ustanoveními, je 
značně velké a s ohledem na používání pokusných zvířat by mělo tudíž vystačit doplňující 
testování pastí v terénu, aby mohlo být rozhodnuto o případném povolení metody lovu do 
pastí podle směrnice.
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Pozměňovací návrh, který předložila Hélène Goudin

Pozměňovací návrh 71
Čl. 7 odst. 1

1. V případě, že pasti a metody lovu do pastí 
byly testovány a prokázaly, že 
vyhovují normám humánního lovu do pastí, 
zajistí členské státy, aby příslušný orgán 
takové pasti schválil. 

1. V případě, že pasti a metody lovu do pastí 
byly testovány a prokázaly, že 
vyhovují normám humánního lovu do pastí, 
zajistí členské státy, aby příslušný orgán 
takové pasti schválil. Nerozlišuje se mezi 
pastmi vlastní výroby zhotovenými podle 
prototypu a průmyslově vyrobenými pastmi.

Or. sv

Odůvodnění

Je v souladu s výše uvedeným pozměňovacím návrhem.

Pozměňovací návrh, který předložila Hélène Goudin

Pozměňovací návrh 72
Čl. 7 odst. 5a (nový)

5a. Pokud příslušné úřady konkrétního 
státu otestovaly a schválily specifický typ 
pastí nebo specifický model pastí, budou 
povoleny všechny pasti vlastní výroby 
odpovídající konstrukce, pokud souhlasí 
s požadavky a specifikacemi, které byly 
stanoveny pro schválený model.

Or. sv

Odůvodnění

Zásadní je konstrukční typ pasti, nikoli to, zda byla vyrobena průmyslově nebo ji vyhotovila 
soukromá osoba.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 73
Článek 8
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Článek 8 vypouští se
Lovci

Členské státy zajistí, aby lovci prošli 
zvláštním školením nebo měli odpovídající 
praktické zkušenosti, schopnosti a znalosti, 
na jejichž základě jsou způsobilí lovit 
v souladu s normami humánního lovu do 
pastí. 

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení o lovcích (doposud článek 8) se vypouští.

Předložený návrh směrnice obsahuje všechna opatření dohody. Pro zjednodušení a rychlejší 
provádění mohou členské státy dát podnět k provádění přímo. K tomu je ale zapotřebí 
nařízení, které tím členské státy pověřuje. Stejně tak by mělo být jasné, že k provádění dochází 
pouze za spolupráce a informování Komise. Tak mohou členské státy provádět přímo dohodu 
a předpisy přizpůsobit jejím zvláštním požadavkům.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 74
Článek 8

Členské státy zajistí, aby lovci prošli 
zvláštním školením nebo měli odpovídající 
praktické zkušenosti, schopnosti a znalosti, 
na jejichž základě jsou způsobilí lovit 
v souladu s normami humánního lovu do 
pastí.

Členské státy zajistí, aby lovci prošli 
zvláštním školením.

Or. de

Odůvodnění

Školení lovců musí probíhat podobně rozsáhle jako u myslivců, aby se předcházelo 
nepřípustnému chování a tendencím týrat zvířata.
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Pozměňovací návrh, který předložila Hélène Goudin

Pozměňovací návrh 75
Článek 8

Členské státy zajistí, aby lovci prošli 
zvláštním školením nebo měli odpovídající 
praktické zkušenosti, schopnosti a znalosti, 
na jejichž základě jsou způsobilí lovit 
v souladu s normami humánního lovu do 
pastí.

Členské státy zajistí, aby lovci prošli 
zvláštním školením nebo měli odpovídající 
praktické zkušenosti, schopnosti a znalosti, 
na jejichž základě jsou způsobilí lovit 
v souladu s normami humánního lovu do 
pastí. Toto školení není sjednoceno na 
úrovni EU.

Or. sv

Odůvodnění

Toto upřesnění se doplňuje s ohledem na zásadu subsidiarity. Klimatické rozdíly, stav druhů a 
podmínky lovu jsou v jednotlivých zemích rozdílné. Zavedení jednotného školení na úrovni 
EU by nebylo efektivní, ani účelné.

Pozměňovací návrh, který předložil Martin Callanan

Pozměňovací návrh 76
Článek 8

Členské státy zajistí, aby lovci prošli 
zvláštním školením nebo měli odpovídající 
praktické zkušenosti, schopnosti a znalosti, 
na jejichž základě jsou způsobilí lovit 
v souladu s normami humánního lovu do 
pastí.

Členské státy zajistí, aby lovci prošli 
přiměřeným školením – pokud možno ve 
spolupráci s organizacemi myslivců nebo 
lovců - nebo měli odpovídající praktické 
zkušenosti, schopnosti a znalosti, na jejichž 
základě jsou způsobilí lovit v souladu s cíli 
této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Ve snaze snížit byrokracii by bylo pro členské státy podstatně rentabilnější, kdyby pro 
vzdělávání lovců využily odborné znalosti a stávající struktury organizací zastupujících 
myslivce nebo lovce.
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Pozměňovací návrh, který předložilyÅsa Westlund a Riitta Myller

Pozměňovací návrh 77
Článek 8

Členské státy zajistí, aby lovci prošli 
zvláštním školením nebo měli odpovídající 
praktické zkušenosti, schopnosti a znalosti, 
na jejichž základě jsou způsobilí lovit 
v souladu s normami humánního lovu do 
pastí.

Členské státy zajistí, aby lovci prošli 
přiměřeným školením nebo měli 
odpovídající praktické zkušenosti, 
schopnosti a znalosti, na jejichž základě jsou 
způsobilí lovit v souladu s cílem této 
směrnice.

Or. sv

Odůvodnění

Cílem vzdělávání musí být zajištění toho, že lovci budou mít takové znalosti, které umožňují 
splnění cíle směrnice, a nikoli znalosti podle ustanovení, jelikož ta se vztahují na testování 
pastí.

Pozměňovací návrh, který předložili Lena Ek a Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 78
Článek 8

Členské státy zajistí, aby lovci prošli 
zvláštním školením nebo měli odpovídající 
praktické zkušenosti, schopnosti a znalosti, 
na jejichž základě jsou způsobilí lovit 
v souladu s normami humánního lovu do 
pastí.

Členské státy zajistí, aby lovci prošli 
přiměřeným školením nebo měli 
odpovídající praktické zkušenosti, 
schopnosti a znalosti, na jejichž základě jsou 
způsobilí lovit v souladu s cílem této 
směrnice.

Or. sv

Odůvodnění

Cílem vzdělávání musí být zajištění toho, že lovci budou mít takové znalosti, které umožňují 
splnění cíle směrnice, a nikoli znalosti podle ustanovení, jelikož ta se vztahují na testování 
pastí.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 79
Článek 9
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Článek 9 vypouští se
Výrobci

Členské státy budou od výrobců vyžadovat, 
aby schválené pasti označili a opatřili 
návody pro jejich správné nastražení, 
bezpečnou obsluhu a údržbu.

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení o výrobcích (doposud článek 9) se vypouští.

Předložený návrh směrnice obsahuje všechna opatření dohody. Pro zjednodušení a rychlejší 
provádění mohou členské státy dát podnět k provádění přímo. K tomu je ale zapotřebí 
nařízení, které tím členské státy pověřuje. Stejně tak by mělo být jasné, že k provádění dochází 
pouze za spolupráce a informování Komise. Tak mohou členské státy provádět přímo dohodu 
a předpisy přizpůsobit jejím zvláštním požadavkům.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 80
Článek 10

Článek 10 vypouští se
Výzkum

Členské státy budou podporovat a 
podněcovat výzkum přispívající ke zlepšení 
norem humánního lovu do pastí a pohody 
zvířete chyceného do pasti, s to v souladu 
s ustanoveními v příloze IV.

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení o výzkumu (doposud článek 10) se vypouští.

Předložený návrh směrnice obsahuje všechna opatření dohody. Pro zjednodušení a rychlejší 
provádění mohou členské státy dát podnět k provádění přímo. K tomu je ale zapotřebí 
nařízení, které tím členské státy pověřuje. Stejně tak by mělo být jasné, že k provádění dochází 
pouze za spolupráce a informování Komise. Tak mohou členské státy provádět přímo dohodu 
a předpisy přizpůsobit jejím zvláštním požadavkům.
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Pozměňovací návrh, který předložila Hélène Goudin

Pozměňovací návrh 81
Článek 10

Výzkum vypouští se
Členské státy budou podporovat a 
podněcovat výzkum přispívající ke zlepšení 
norem humánního lovu do pastí a pohody 
zvířete chyceného do pasti, s to v souladu 
s ustanoveními v příloze IV.

Or. sv

Odůvodnění

O tom, který druh výzkumu bude podporován v jednotlivých členských státech, musí 
rozhodnout členské státy samy.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 82
Článek 10

Členské státy budou podporovat a 
podněcovat výzkum přispívající ke zlepšení 
norem humánního lovu do pastí a pohody 
zvířete chyceného do pasti, s to v souladu 
s ustanoveními v příloze IV.

Komise a členské státy budou podporovat a 
podněcovat výzkum přispívající ke zlepšení 
norem udržitelného lovu do pastí a pohody 
zvířete chyceného do pasti, s to v souladu 
s ustanoveními v příloze IV. Dále musí 
propagovat testování pastí bez použití 
živých zvířat.
U nevyhnutelných pokusů na zvířatech se 
musí v plné míře uplatnit příslušné 
podmínky směrnice 86/609/EHS.

Or. de

Odůvodnění

Mělo by se podporovat zlepšení norem lovu do pastí, ale bez zbytečných a doplňkových 
pokusů na zvířatech. Musí se plně uplatňovat podmínky směrnice 86/609, které pojednávají o 
živých zvířatech. 
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Pozměňovací návrh, který předložil Sergio Berlato

Pozměňovací návrh 83
Článek 10

Členské státy budou podporovat a 
podněcovat výzkum přispívající ke zlepšení 
norem humánního lovu do pastí a pohody 
zvířete chyceného do pasti, s to v souladu 
s ustanoveními v příloze IV.

Členské státy budou podporovat a 
podněcovat výzkum přispívající ke zlepšení 
pohody zvířete chyceného do pasti, a to 
v souladu s ustanoveními v příloze IV.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem takového výzkumu na národní úrovni není „zlepšit“ normy humánního lovu do pastí –
které jsou podle definice mezinárodní, nýbrž spíše přispět jiným způsobem k pohodě zvířat 
chycených do pastí.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 84
Článek 11

Článek 11 vypouští se
Sankce

Členské státy stanoví pravidla sankcí 
vztahujících se na porušení vnitrostátních 
předpisů přijatých na základě této směrnice 
a přijmou veškerá opatření nezbytná pro 
zajištění jejich provedení. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Členské státy uvědomí o těchto 
ustanoveních Komisi nejpozději do data 
uvedeného v čl. 16 odst. 1 a oznámí jí 
neprodleně jakékoliv následné změny 
týkající se sankcí.

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení o sankcích (doposud článek 11) se vypouštějí.
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Předložený návrh směrnice obsahuje všechna opatření dohody. Pro zjednodušení a rychlejší 
provádění mohou členské státy dát podnět k provádění přímo. K tomu je ale zapotřebí 
nařízení, které tím členské státy pověřuje. Stejně tak by mělo být jasné, že k provádění dochází 
pouze za spolupráce a informování Komise. Tak mohou členské státy provádět přímo dohodu 
a předpisy přizpůsobit jejím zvláštním požadavkům.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 85
Článek 12

Článek 12 vypouští se
Výměna informací

1. Členské státy a Komise si budou 
navzájem sdělovat informace nezbytné pro 
provádění této směrnice.
2. Členské státy zajistí, aby byly podniknuty 
kroky nezbytné k uvědomění veřejnosti 
o opatřeních přijatých na základě této 
směrnice.

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení o výměně informací (doposud článek 12) se nacházejí v článku 3.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 86
Článek 13

Článek 13 vypouští se
Výbor

1. Komisi bude nápomocen výbor zřízený 
článkem 18 nařízení Rady (ES) č. 338/971

(dále jen „výbor“).
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES 

  
1 Úř. věst. č. L 61, 3.3.1997, s. 1.
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s ohledem na článek 8 zmíněného 
rozhodnutí.

Lhůta uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 
1999/468/ES činí dva měsíce.
3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení o výboru (doposud článek 13) se vypouští.

Předložený návrh směrnice obsahuje všechna opatření dohody. Pro zjednodušení a rychlejší 
provádění mohou členské státy dát podnět k provádění přímo. K tomu je ale zapotřebí 
nařízení, které tím členské státy pověřuje. Stejně tak by mělo být jasné, že k provádění dochází 
pouze za spolupráce a informování Komise. Tak mohou členské státy provádět přímo dohodu 
a předpisy přizpůsobit jejím zvláštním požadavkům.

Pozměňovací návrh, který předložili Lena Ek a Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 87
Čl. 13 odst. 1

1. Komisi bude nápomocen výbor zřízený 
článkem 18 nařízení Rady (ES) č. 338/971
(dále jen „výbor“).

1. Komisi bude nápomocen výbor, který 
bude složen z osob s odbornými znalostmi 
v oblasti lovu do pastí a přirozeného 
chování volně žijících zvířat (dále jen 
„výbor“).

Or. sv

Odůvodnění

Článek nařízení (EHS) č. 338/97, na který se zde odkazuje, není v této souvislosti relevantní. 
O výboru CITES nelze říci, že v tématu, které se zde řeší, disponuje požadovanými 
kompetencemi.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 88
Článek 14

  
1fn
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Článek 14 vypouští se
Prováděcí opatření a změny

1. V souladu s postupem uvedeným v čl. 13 
odst. 2 stanoví Komise jednotné podmínky a 
kritéria pro:
a) oznámení uvedená v čl. 4 odst. 2 a čl. 6 
odst. 1;
b) sdělování informací uvedené v článku 
12;
c) vypracování standardního schvalovacího 
dokumentu pro účely článku 7.
Komise v případě potřeby a v souladu s 
postupem uvedeným v čl. 13 odst. 2, přijme 
dodatečná prováděcí opatření.
2. Kdykoliv budou přílohy dohody a 
dohodnutého zápisu, na které se odkazuje 
v rozhodnutí 98/142/ES a 98/487/ES, 
změněny, změní Komise v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 13 odst. 2 
odpovídajícím způsobem přílohy této 
směrnice.  

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení o prováděcích opatřeních a změnách (doposud článek 14) se vypouští.

Předložený návrh směrnice obsahuje všechna opatření dohody. Pro zjednodušení a rychlejší 
provádění mohou členské státy dát podnět k provádění přímo. K tomu je ale zapotřebí 
nařízení, které tím členské státy pověřuje. Stejně tak by mělo být jasné, že k provádění dochází 
pouze za spolupráce a informování Komise. Tak mohou členské státy provádět přímo dohodu 
a předpisy přizpůsobit jejím zvláštním požadavkům.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 89
Čl. 14 odst. 1 písm. ca) (nové)

ca) minimální standard pro vzdělávání 
lovců podle článku 8.
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Or. de

Odůvodnění

Musí být stanoven minimální standard pro vzdělávání lovců, který každý členský stát musí 
následně upravit podle svých stávajících podmínek.

Pozměňovací návrh, který předložil Sergio Berlato

Pozměňovací návrh 90
Čl. 14 odst. 2

2. Kdykoliv budou přílohy dohody a 
dohodnutého zápisu, na které se odkazuje 
v rozhodnutí 98/142/ES a 98/487/ES, 
změněny, změní Komise v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 13 odst. 2
odpovídajícím způsobem přílohy této 
směrnice.  

2. Kdykoliv budou přílohy dohody a 
dohodnutého zápisu, na které se odkazuje 
v rozhodnutí 98/142/ES a 98/487/ES, 
změněny, změní Komise v souladu 
s postupem spolurozhodování
odpovídajícím způsobem přílohy této 
směrnice. 

Or. fr

Odůvodnění

Pokud musí být upraveny přílohy této směrnice, musí to proběhnout transparentním způsobem 
ve spolupráci s institucemi Společenství a nikoli „komitologickým postupem". Vhodným 
postupem je tedy postup spolurozhodování.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 91
Čl. 14 odst. 2

2. Kdykoliv budou přílohy dohody a 
dohodnutého zápisu, na které se odkazuje 
v rozhodnutí 98/142/ES a 98/487/ES, 
změněny, změní Komise v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 13 odst. 2 
odpovídajícím způsobem přílohy této 
směrnice.  

2. Kdykoliv budou přílohy dohody a 
dohodnutého zápisu, na které se odkazuje 
v rozhodnutí 98/142/ES a 98/487/ES, 
změněny, změní Komise v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 13 odst. 2 
odpovídajícím způsobem přílohy této 
směrnice.  Komise podá Evropskému 
parlamentu po dvou letech zprávu o stavu 
provádění dohody v členských státech.

Or. de
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Odůvodnění

Evropský parlament by měl mít možnost informovat se o kvalitě provádění dohody v členských 
státech.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 92
Článek 15

Článek 15 vypouští se
Vztah k právu jednotlivých států
Členské státy mohou na ochranu zvířat a 
živočišných druhů uvedených v příloze I 
ponechat v platnosti nebo zavést přísnější 
předpisy, než jsou předpisy stanovené v této 
směrnici. Členské státy Komisi o 
jakýchkoliv takových opatřeních uvědomí. 
O takových opatření budou informovat 
Komisi.

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení o vztahu k právu jednotlivých států (doposud článek 15) se nacházejí již v článku 
2.

Pozměňovací návrh, který předložil Sergio Berlato

Pozměňovací návrh 93
Článek 15

Členské státy mohou na ochranu zvířat a 
živočišných druhů uvedených v příloze I 
ponechat v platnosti nebo zavést přísnější 
předpisy, než jsou předpisy stanovené v této 
směrnici.  O takových opatření budou 
informovat Komisi.

Členské státy mohou na ochranu 
živočišných druhů uvedených v příloze I 
ponechat v platnosti nebo zavést přísnější 
předpisy, než jsou předpisy stanovené v této 
směrnici.  O takových opatření budou 
informovat Komisi.

Or. fr
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Odůvodnění

Cílem směrnice není „chránit“ volně žijící živočišné druhy uvedené v příloze I, nýbrž stanovit 
pro tyto živočišné druhy normy humánního lovu do pastí.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 94
Článek 16

Článek 16 vypouští se
Provedení

1. Členské státy nejpozději do 
31. prosince 2005 přijmou a zveřejní právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí.  Neprodleně 
Komisi sdělí znění těchto předpisů a 
srovnávací tabulku mezi uvedenými 
předpisy a touto směrnicí. 
Uvedené předpisy budou používat od 
1. ledna 2006.
Tato opatření přijatá členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení.   Způsob odkazu si
stanoví členské státy.
2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních 
ustanovení vnitrostátních právních 
předpisů, které přijmou v oblasti působnosti 
této směrnice.

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení o provedení (doposud článek 16) se nacházejí již v článku 4.

Pozměňovací návrh, který předložila Hélène Goudin

Pozměňovací návrh 95
Čl. 16 odst. 1



PE 360.168v02-00 44/51 AM\575548CS.doc
Externí překlad

CS

Členské státy nejpozději do 
31. prosince 2005 přijmou a zveřejní právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí.  Neprodleně 
Komisi sdělí znění těchto předpisů a 
srovnávací tabulku mezi uvedenými 
předpisy a touto směrnicí. 

Členské státy nejpozději do 
31. prosince 2005 přijmou a zveřejní právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí.  Neprodleně 
Komisi sdělí znění těchto předpisů a 
srovnávací tabulku mezi uvedenými 
předpisy a touto směrnicí.

Uvedené předpisy budou používat od 
1. ledna 2006.

Uvedené předpisy budou používat po 
uplynutí dvou let po vstupu této směrnice 
v platnost.

Tato opatření přijatá členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí 
být takový odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení.   Způsob odkazu si stanoví 
členské státy.

Tato opatření přijatá členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí 
být takový odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení.   Způsob odkazu si stanoví 
členské státy.

Or. sv

Odůvodnění

Dva roky jsou přiměřenou dobou pro provedení této směrnice v právu jednotlivých států.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 96
Článek 17

Článek 17 vypouští se
Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení o vstupu v platnost (doposud článek 17) se nachází již v článku 5.
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Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 97
Článek 18

Článek 18 vypouští se
Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení o určení (doposud článek 18) se nachází již v článku 6.

Pozměňovací návrh, který předložili Lena Ek a Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 98
Příloha II bod 1.3 odst. 1

Pohoda zvířat je určována tím, jak snadno 
nebo obtížně se vyrovnávají s prostředím, 
popř. do jaké míry se s ním vyrovnat 
nedokáží.  Jelikož se u zvířat liší způsoby, 
kterými se snaží vyrovnat se s prostředím, 
musí být při hodnocení jejich pohody 
použita série měřítek.

Pohoda zvířat je určována tím, jak snadno 
nebo obtížně se vyrovnávají s prostředím, 
popř. do jaké míry se s ním vyrovnat 
nedokáží.  Jelikož se u zvířat liší způsoby, 
kterými se snaží vyrovnat se s prostředím, 
musí být při hodnocení jejich pohody 
použita série měřítek. V určitých 
souvislostech mohou být nahrazena pitvou 
nebo pozorováním při testování pastí 
v terénu.

Or. sv

Odůvodnění

Ukazatele chování, které lze zjistit při odebírání pastí, a ukazatele zranění, které jsou 
zjišťovány při pitvě materiálu získaného při testování pastí v terénu, by měly sloužit jako 
základ pro posouzení metod lovu do pastí z hlediska pohody zvířat, dokud nebudou k dispozici 
výsledky základního výzkumu, který potřebuje značné finanční prostředky. Pokusy by měly být 
prováděny podle normy ISO 10990-5.
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Pozměňovací návrh, který předložili Lena Ek a Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 99
Příloha II bod 2.1 odst. 2

Parametry musí zahrnovat ukazatele chování 
zvířete a jeho zranění uvedené v odstavci 2.2 
této přílohy II.

Parametry musí zahrnovat ukazatele chování 
zvířete a jeho zranění uvedené v odstavci 2.2 
této přílohy II. Za určitých okolností mohou 
být získány pitvou a pozorováním pomocí 
testování pastí v terénu.

Or. sv

Odůvodnění

Ukazatele chování, které lze zjistit při odebírání pastí, a ukazatele zranění, které jsou 
zjišťovány při pitvě materiálu získaného při testování pastí v terénu, by měly sloužit jako 
základ pro posouzení metod lovu do pastí z hlediska pohody zvířat, dokud nebudou k dispozici 
výsledky základního výzkumu, který potřebuje značné finanční prostředky. Pokusy by měly být 
prováděny podle normy ISO 10990-5.

Pozměňovací návrh, který předložila Hélène Goudin

Pozměňovací návrh 100
Příloha II bod 2.1 odst. 2

Parametry musí zahrnovat ukazatele chování 
zvířete a jeho zranění uvedené v odstavci 2.2 
této přílohy II.

Parametry musí zahrnovat ukazatele chování 
zvířete a jeho zranění uvedené v odstavci 2.2 
této přílohy II. Za určitých okolností mohou 
být získány při pitvě.

Or. sv

Pozměňovací návrh, který předložila Hélène Goudin

Pozměňovací návrh 101
Příloha II bod 3.1

Musí být stanovena doba navození stavu 
bezvědomí a znecitlivění vyvolaného 
způsobem usmrcení a udržování tohoto 
stavu až do smrti musí být kontrolováno (až 
do okamžiku nenávratné zástavy srdce).

Musí být stanovena doba navození stavu 
bezvědomí a znecitlivění vyvolaného 
způsobem usmrcení a udržování tohoto 
stavu až do smrti musí být kontrolováno (až 
do okamžiku nenávratné zástavy srdce).



AM\575548CS.doc 47/51 PE 360.168v02-00
Externí překlad

CS

Bezvědomí a znecitlivění musí být 
monitorováno kontrolou reflexů rohovky a 
očních víček nebo jiným vědecky 
prokázaným parametrem.

Bezvědomí a znecitlivění musí být 
monitorováno kontrolou reflexů rohovky a 
očních víček nebo jiným vědecky 
prokázaným parametrem.

V případech, kdy jsou nezbytné další testy 
ke stanovení, zda metody lovu odpovídají 
normám, mohou být použita vyšetření 
elektroencefalografem (EEG), reakce na 
oční vjemy (visual evoked response - VER) 
a reakce na zvukové vjemy (sound evoked 
response - SER).

V případech, kdy jsou nezbytné další testy 
ke stanovení, zda metody lovu odpovídají 
normám, mohou být použita vyšetření 
elektroencefalografem (EEG), reakce na 
oční vjemy (visual evoked response - VER) 
a reakce na zvukové vjemy (sound evoked 
response - SER).

V určitých případech může být testování 
pastí v terénu nahrazeno podle normy ISO 
10990-4 pokusy v ohrazených prostorách. 
Doba do bezvědomí závisí na příslušném 
způsobu, na intenzitě úderu a na místě 
úderu.

Or. sv

Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jan Mulder, 
Johannes Blokland a Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 102
Příloha II bod 3.2 poznámka pod čarou

* Tento časový limit bude přezkoumán za 
účelem úpravy časových limitů pro každý 
jednotlivý druh s cílem snížit časový limit 
300 vteřin na 180 vteřin a stanovit časový 
rámec pro praktické uplatnění.

* Tento časový limit bude přezkoumán za 
účelem snížení časových limitů pro každý 
jednotlivý druh, pokud existují vhodné 
alternativní metody lovu do pastí.

Or. nl

Odůvodnění

Tato poznámka pod čarou nepožaduje pouze další výzkum ohledně časového limitu, nýbrž 
stanovuje vlastně už také to, co by mělo být výsledkem těchto šetření (snížení na 180 vteřin). 
To není vhodné.
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Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 103
Příloha II bod 3.2

Návrh Komise

Časový limit pro ztrátu reflexů 
rohovky a očních víček

Druh

45 vteřin Mustela erminea

120 vteřin Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes

300 vteřin* Všechny ostatní druhy uvedené 
v příloze I této směrnice

Změny Parlamentu

Časový limit pro ztrátu reflexů 
rohovky a očních víček

Druh

30 vteřin Mustela erminea

120 vteřin Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes

240 vteřin* Všechny ostatní druhy uvedené 
v příloze I této směrnice

Or. de

Odůvodnění

Stanovený časový limit má být přizpůsoben fyziologii, anatomii a chování příslušného druhu. 

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 104
Příloha II bod 3.2a (nový)

3.2a. Topicí pasti se smí používat pouze 
s povolením příslušného úřadu při
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a) ohrožení zájmu veřejného zdraví a 
bezpečnosti,
b) při ochraně veřejného a soukromého 
majetku.

Or. de

Odůvodnění

Tento druh pastí je maximálně nutný pro účinnou kontrolu krys pižmových. Zejména kritické 
účinky napadení zařízení protipovodňové ochrany a vedení vody představují ohrožení veřejné 
bezpečnosti, zdraví a majetku. Smrt v uzavřené pasti není  ze 70 % způsobena utopením, nýbrž 
náhlou – vyvolanou samotným zvířetem – změnou látkové výměny (sebeomámení).

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 105
Příloha II bod 3.2a (nový)

3.2a) Podvodní pasti
Používání podvodních pastí pro lov volně 
žijících savců za účelem použití a regulace 
populace volně žijících živočichů, získání 
kožešin, kůže nebo masa je zakázáno.

Or. nl

Odůvodnění

Podvodní pasti musí být pokud možno zakázány, pro škůdce však platí výjimka.

Pozměňovací návrh, který předložila Hélène Goudin

Pozměňovací návrh 106
Příloha III bod 1.1 odst. 1

Testy musí být prováděny podle úplného 
testovacího protokolu.

Testy musí být prováděny podle úplného 
testovacího protokolu. Za určitých okolností 
mohou být nahrazeny pitvou materiálu 
z testování pastí v terénu.
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Or. sv

</Original>

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 107
Příloha III bod 1.1 odst. 5

Při testování pastí v terénu musí být pasti 
denně kontrolovány.

Při testování pastí v terénu musí být pasti 
denně kontrolovány a musí být vybaveny 
mechanismem, který okamžitě ohlásí 
chycení zvířete.

Or. de

Odůvodnění

S přihlédnutím k ustanovením směrnice 86/609, která předepisuje minimalizaci utrpení zvířat 
při pokusech na zvířatech, mají být předepsány mechanismy, které ohlásí chycení zvířete.

Pozměňovací návrh, který předložila Hélène Goudin

Pozměňovací návrh 108
Příloha III bod 1.1 odst. 6

Účinnost usmrcujících pastí přivodit 
cílovému zvířeti bezvědomí a usmrtit ho 
musí být testována na živých pohyblivých 
zvířatech měřením v laboratoři nebo 
v ohrazených prostorách a v terénu.  
Testována musí být schopnost pasti 
zasáhnout životně důležitá místa cílového 
zvířete.

Účinnost usmrcujících pastí přivodit 
cílovému zvířeti bezvědomí a usmrtit ho 
musí být testována na živých pohyblivých 
zvířatech měřením v laboratoři nebo 
v ohrazených prostorách a v terénu.  Pokud 
je to možné, používají se počítačové 
simulace.

Or. sv

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 109
Příloha III bod 1.1 odst. 9

Je-li to vhodné, může se při testování pastí 
rozšířit rozsah měření. Testování v terénu 

Je-li to vhodné, může se při testování pastí 
rozšířit rozsah měření. Testování v terénu 
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může zahrnovat studie účinků pastí na cílové 
a necílové druhy.

musí zahrnovat studie účinků pastí na cílové 
a necílové druhy.

Or. de

Odůvodnění

Testování v terénu jsou v podstatě vedena k tomu, aby zprostředkovávala účinek na cílové 
druhy S cílem předcházet nechtěnému týrání zvířat je ale nutné, aby byl testován účinek na 
další druhy.


