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Projekt dyrektywy (COM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))

Poprawkę złożyli Markus Pieper, Michl Ebner

Poprawka 22

Parlament Europejski odrzuca projekt Komisji.

Or. de

Uzasadnienie

Komisja powinna zastosować odpowiednią i rzeczową podstawę prawną dla tego projektu. 
Jeżeli podstawą prawną miałby wciąż być art. 175 ust. 1, należy odrzucić projekt Komisji.
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Projekt dyrektywy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 23
Tytuł

Projekt dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady wprowadzającej 
normy odłowu humanitarnego dla 
niektórych gatunków zwierząt

Projekt rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
przeniesienia umów wprowadzających 
normy odłowu humanitarnego dla 
niektórych gatunków zwierząt

Or. de

Uzasadnienie

Przedłożony projekt dyrektywy zawiera wszystkie działania uwzględnione w umowach. W celu 
uproszczenia i szybszego przeniesienia Państwa Członkowskie mogą zlecić bezpośrednie 
przeniesienie. W tym celu konieczne jest jednak rozporządzenie, w którym upoważnia się 
Państwa Członkowskie do zrobienia tego. Powinno być również jasne, iż przeniesienie jest 
dokonywane we współpracy i przy informowaniu Komisji. W ten sposób Państwa 
Członkowskie mogą przenieść umowy bezpośrednio, dopasowując uregulowania do swoich 
szczególnych wymogów.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 24
Tytuł

Projekt dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady wprowadzającej 
normy odłowu humanitarnego dla 
niektórych gatunków zwierząt

Projekt dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady wprowadzającej 
normy odłowu trwałego dla niektórych 
gatunków zwierząt
(Niniejsza poprawka odnosi się do całego 
tekstu dyrektywy, oprócz miejsc, w których 
cytowane są umowy zatwierdzone przez UE 
w 1998 roku; przyjęcie poprawki spowoduje 
konieczność wprowadzenia dopasowań 
technicznych w całym tekście.)
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Uzasadnienie

Pojęcie „humanitarny” prowadzi do błędnej i nieokreślonej interpretacji tematu. Dopuszcza 
duży margines nadużycia i niezrozumienia. Pojęcie „trwałości” jest mniej nacechowane 
emocjonalnie i bardziej zrozumiałe, a dodatkowo ma szerszy margines akceptacji.

Poprawkę złożyli Markus Pieper, Michl Ebner

Poprawka 25
Odniesienie 1

- uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175 ust. 1,

- uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95 ust. 1,

Or. de

Uzasadnienie

Jednym z celów projektu jest poprawa dobrostanu zwierząt, na które poluje się i odławia za 
pomocą potrzasków. Chociaż polityka ekologiczna UE uwzględnia zachowanie dziko żyjących 
zwierząt i różnorodności gatunkowej, nie zalicza się do tego dobrostanu dzikich zwierząt. 
Protokół w sprawie ochrony i dobrostanu zwierząt, stanowiący załącznik do Traktatu, 
upoważnia UE do realizacji ochrony zwierząt jedynie poprzez kształtowanie i wdrażanie 
polityki w dziedzinach rolnictwa, transportu, rynku wewnętrznego oraz badań naukowych, 
szczególnie w odniesieniu do zwierząt hodowanych i utrzymywanych w celach rolniczych. 
Choć ochronie zwierząt należy nadać wysoki priorytet, to jednak w tym zakresie właściwe są 
wyłącznie Państwa Członkowskie.

Propozycja przewiduje wdrożenie umowy o międzynarodowych normach odłowu, którą UE 
zawarła w ramach wspólnej polityki handlowej. Niniejszy projekt ujednolici postanowienia w 
ramach rynku wewnętrznego we wszystkich Państwach Członkowskich, zabraniając 
wykorzystywania potrzasków (a zarazem pośrednio również i handlu nimi), które nie 
odpowiadają wspólnym normom. Z tego względu UE może wykorzystać art. 95 ust. 1 Traktatu 
WE w celu realizacji umów i poprawy w ten sposób dobrostanu dzikich zwierząt, bez 
uszczerbku dla właściwości Państw Członkowskich.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 26
Odniesienie 1

- uwzględniając Traktat ustanawiający - uwzględniając Traktat ustanawiający 
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Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175 ust. 1,

Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95 ust. 1,

Or. nl

Uzasadnienie

Celem polityki ekologicznej UE jest między innymi zapewnienie ochrony dziko żyjących 
zwierząt i różnorodności gatunkowej. Nie zalicza się do tego dobrostanu zwierząt. Zgodnie z 
pkt. 33 protokołu do Traktatu WE, UE jest właściwa w odniesieniu do dobrostanu zwierząt 
wyłącznie w zakresie rolnictwa, transportu, rynku wewnętrznego i polityki badań naukowych.

Projekt przedłożony przez Komisję dotyczy przeniesienia międzynarodowej umowy w sprawie 
norm odłowu humanitarnego, zawartej w ramach wspólnotowej polityki handlowej. Ponieważ 
propozycja ujednolica normy Państw Członkowskich odnoszące się do potrzasków 
zwierzęcych i służy bezpośrednio celom ochrony środowiska, za jedyną właściwą podstawę 
prawną dla niniejszego projektu można uznać art. 95.

Poprawkę złożyły Jillian Evans, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 27
Punkt uzasadnienia 1

(1) W 1998 r. dwie umowy dotyczące 
międzynarodowych norm odłowu 
humanitarnego zostały przyjęte przez 
Wspólnotę za pośrednictwem decyzji Rady 
98/142/WE z dnia 26 stycznia 1998 r. 
dotyczącej zawarcia umowy w sprawie 
międzynarodowych norm odłowu 
humanitarnego między Wspólnotą 
Europejską, Kanadą i Federacją Rosyjską 
oraz uzgodnionego protokołu między 
Kanadą a Wspólnotą Europejską 
dotyczącego podpisania umowy w sprawie 
międzynarodowych norm odłowu 
humanitarnego12, a także decyzji Rady 
98/487/WE z dnia 13 lipca 1998 r. 
dotyczącej Umowy międzynarodowej w 
formie uzgodnionego protokołu, zawartej 
między Wspólnotą Europejską a Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki w sprawie norm 
odłowu humanitarnego13; dlatego 
zobowiązania wynikające z powyższych 
umów powinny zostać wykonane.

skreślony
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Uzasadnienie

Parlament Europejski odrzucił umowy znaczną większością głosów (sprawozdania A4-
0197/1998 oraz A4-325/1997).

Poprawkę złożył Michl Ebner

Poprawka 28
Punkt uzasadnienia 1 a (nowy)

(1a) Niniejsza dyrektywa jest wyrazem 
umów zawartych w 1998 roku z Kanadą i 
Federacją Rosyjską, jak również ze 
Stanami Zjednoczonymi. Służy ona 
przeniesieniu tych umów do przepisów 
prawnych Unii Europejskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Należy przyjąć dyrektywę celem stworzenia w Unii Europejskiej podstawy prawnej dla wyżej 
wspomnianych umów. Ponieważ uregulowanie jest już stosowane na poziomie 
międzynarodowym, powinno być ono stosowane również w Unii Europejskiej, zgodnie z 
zawartymi międzynarodowymi umowami i uregulowaniami.

Poprawkę złożyły Jillian Evans, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 29
Punkt uzasadnienia 2

(2) Celem umów jest nie tylko zapewnienie 
przestrzegania międzynarodowych norm 
odłowu humanitarnego w odniesieniu do 
charakterystyki technicznej potrzasków, ale 
również zapewnienie zgodności metod 
stosowanych przy odławianiu dziewiętnastu 
rozpatrywanych gatunków z tymi normami; 
ponadto normy odłowu humanitarnego 
nakładają obowiązek specjalnych szkoleń 
dla osób zakładających potrzaski.

skreślony
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Uzasadnienie

Parlament Europejski odrzucił umowy znaczną większością głosów (sprawozdania A4-
0197/1998 oraz A4-325/1997).

Poprawkę złożyła Hélène Goudin

Poprawka 30
Punkt uzasadnienia 2

(2) Celem umów jest nie tylko zapewnienie 
przestrzegania międzynarodowych norm 
odłowu humanitarnego w odniesieniu do 
charakterystyki technicznej potrzasków, ale 
również zapewnienie zgodności metod 
stosowanych przy odławianiu dziewiętnastu 
rozpatrywanych gatunków z tymi normami; 
ponadto normy odłowu humanitarnego 
nakładają obowiązek specjalnych szkoleń 
dla osób zakładających potrzaski.

(2) Celem umów jest nie tylko zapewnienie 
przestrzegania międzynarodowych norm 
odłowu humanitarnego w odniesieniu do 
charakterystyki technicznej potrzasków, ale 
również zapewnienie zgodności metod 
stosowanych przy odławianiu dziewiętnastu 
rozpatrywanych gatunków z tymi normami; 
ponadto normy odłowu humanitarnego 
nakładają obowiązek specjalnych szkoleń 
dla osób zakładających potrzaski. Takie 
szkolenia nie będą ujednolicone na 
poziomie UE.

Or. sv

Uzasadnienie

Celem doprecyzowania jest uwzględnienie zasady pomocniczości. Różnice klimatyczne, stan 
gatunkowy oraz warunki polowania różnią się pomiędzy poszczególnymi krajami. 
Wprowadzenie ujednoliconych szkoleń na poziomie UE nie byłoby ani efektywne, ani celowe.

Poprawkę złożyli Markus Pieper, Michl Ebner

Poprawka 31
Punkt uzasadnienia 3

(3) Ponieważ humanitarne potrzaski muszą 
być selektywne, skuteczne oraz zgodne z 
odpowiednimi wymaganiami związanymi z 
bezpieczeństwem człowieka, zastosowanie 
wspomnianych norm odłowu 
humanitarnego uzgodnionych na szczeblu 
międzynarodowym będzie mieć pozytywny 

(3) By zapobiec zniekształceniom 
konkurencji, konieczne jest zapewnienie 
jednolitego stosowania w całej Wspólnocie 
środków handlu zagranicznego, 
przewidzianych w tym celu w umowie. 
Przeniesienie umowy będzie miało również 
pozytywne skutki dla stanu odławianych 
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wpływ na dobrostan odławianych zwierząt, 
przyczyniając się do ochrony gatunków 
dzikiej fauny zarówno na terytorium 
Wspólnoty, jak i poza nim; zapewnienie 
wystarczającego poziomu humanitarnego 
traktowania dzikich zwierząt podczas 
odłowu dla celów zarządzania dziką fauną i 
florą oraz w celu chwytania wspomnianych 
ssaków dla ochrony powinno przyczynić się 
do osiągnięcia celów wspólnotowej polityki 
środowiskowej; czyniąc to, Wspólnota w 
szczególności przyczyni się do rozważnego, 
zrównoważonego i racjonalnego 
wykorzystania zasobów naturalnych i 
promowania środków na szczeblu 
międzynarodowym w celu przeciwdziałania 
światowym problemom środowiskowym.

zwierząt.

Or. de

Uzasadnienie

Polityka środowiskowa UE uwzględnia ochronę dzikich zwierząt i różnorodności gatunkowej, 
ale stan, w jakim znajdują się dzikie zwierzęta. Projekt przyczyniłby się do „ochrony 
gatunków dzikiej fauny” i prowadziłby do „rozważnego, zrównoważonego i racjonalnego
wykorzystania zasobów naturalnych”, jeżeli zawierałby precyzyjne normy odłowu, jednakże w 
chwili obecnej to nie ma miejsca.

EU powinna spowodować wejście umowy w życie i w ten sposób spełnić swoje 
międzynarodowe zobowiązania w zakresie handlu. Poprawa stanu zwierząt odławianych za 
pomocą potrzasków może być efektywna wyłącznie przez przeniesienie tych umów.

Poprawkę złożyły Jillian Evans, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 32
Punkt uzasadnienia 3

(3) Ponieważ humanitarne potrzaski muszą 
być selektywne, skuteczne oraz zgodne z 
odpowiednimi wymaganiami związanymi z 
bezpieczeństwem człowieka, zastosowanie 
wspomnianych norm odłowu 
humanitarnego uzgodnionych na szczeblu 
międzynarodowym będzie mieć pozytywny 
wpływ na dobrostan odławianych zwierząt, 
przyczyniając się do ochrony gatunków 

(3) Potrzaski muszą być selektywne, 
skuteczne oraz zgodne z odpowiednimi 
wymaganiami związanymi z 
bezpieczeństwem człowieka. Zastosowanie 
norm odłowu będzie mieć pozytywny 
wpływ na dobrostan odławianych zwierząt, 
przyczyniając się do ochrony gatunków 
dzikiej fauny zarówno na terytorium 
Wspólnoty, jak i poza nim; zapewnienie 
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dzikiej fauny zarówno na terytorium 
Wspólnoty, jak i poza nim; zapewnienie 
wystarczającego poziomu humanitarnego 
traktowania dzikich zwierząt podczas 
odłowu dla celów zarządzania dziką fauną i 
florą oraz w celu chwytania wspomnianych 
ssaków dla ochrony powinno przyczynić się 
do osiągnięcia celów wspólnotowej polityki 
środowiskowej; czyniąc to, Wspólnota w 
szczególności przyczyni się do rozważnego, 
zrównoważonego i racjonalnego 
wykorzystania zasobów naturalnych i 
promowania środków na szczeblu 
międzynarodowym w celu przeciwdziałania 
światowym problemom środowiskowym.

wystarczającego poziomu humanitarnego 
traktowania dzikich zwierząt podczas 
odłowu dla celów zarządzania dziką fauną i 
florą oraz w celu chwytania wspomnianych 
ssaków dla ochrony powinno przyczynić się 
do osiągnięcia celów wspólnotowej polityki 
środowiskowej; czyniąc to, Wspólnota w 
szczególności przyczyni się do rozważnego, 
zrównoważonego i racjonalnego 
wykorzystania zasobów naturalnych i 
promowania środków na szczeblu 
międzynarodowym w celu przeciwdziałania 
światowym problemom środowiskowym.

Or. en

Poprawkę złożyły Jillian Evans, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 33
Punkt uzasadnienia 4

(4) Skuteczne stosowanie humanitarnych
metod używania potrzasków oznacza, że 
potrzaski muszą być nie tylko certyfikowane 
jako zgodne z normami odłowu 
humanitarnego, ale również, zgodnie z tymi 
normami, muszą być obsługiwane przez 
osoby wykwalifikowane do odłowu.

(4) Skuteczne stosowanie metod używania 
potrzasków oznacza, że potrzaski muszą być 
nie tylko certyfikowane jako zgodne z 
normami odłowu, ale również, zgodnie z 
tymi normami, muszą być obsługiwane 
przez osoby wykwalifikowane do odłowu.

Or. en

Poprawkę złożyły Jillian Evans, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 34
Punkt uzasadnienia 6

(6) Należy zachęcać do prowadzenia badań 
mających na celu doskonalenie norm 
odłowu humanitarnego oraz do ich 
promowania.

(6) Należy zachęcać do prowadzenia badań 
mających na celu doskonalenie norm 
odłowu oraz do ich promowania.

Or. en
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Poprawkę złożyły Jillian Evans, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 35
Punkt uzasadnienia 9

(9) Zgodnie z zasadą proporcjonalności dla 
osiągnięcia podstawowego celu niniejszej 
dyrektywy konieczne i stosowne jest 
ustanowienie zasad wdrażania zobowiązań 
Wspólnoty na podstawie umów dotyczących
międzynarodowych norm odłowu 
humanitarnego, jak określono w decyzjach: 
98/142/WE i 98/487/WE; niniejsza 
dyrektywa nie wykracza ponad to, co 
niezbędne do osiągnięcia założonych celów, 
zgodnie art. 5 ust. 3 Traktatu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski odrzucił umowy znaczną większością głosów (sprawozdania A4-
0197/1998 oraz A4-325/1997).

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 36
Punkt uzasadnienia 10 a (nowy)

(10a) Kontrola potrzasków odbywa się 
zgodnie z odpowiednimi postanowieniami 
dyrektywy 86/609/EWG Rady z dnia 24 
listopada 1986 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych Państw Członkowskich 
dotyczących ochrony zwierząt 
wykorzystywanych do celów 
doświadczalnych i innych celów 
naukowych1.
1 Dz.U. L 358 z 18.12.1986, str. 1. zmieniona 
dyrektywą 2003/65/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady (Dz.U. L 230 z 16.09.2003, str. 32).

Or. de
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Uzasadnienie

Projekt Komisji powinien być zgodny z odnoszącymi się do dzikich zwierząt postanowieniami 
dyrektywy 86/609 w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych 
do celów doświadczalnych i innych celów naukowych; ta dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie, o ile to konieczne, do testów na zwierzętach, przeprowadzanych w ramach 
niniejszej dyrektywy.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 37
Artykuł 1

Przedmiot i zakres dyrektywy
1. Niniejsza dyrektywa ustanawia normy 
odłowu humanitarnego, wymagania 
dotyczące metod używania potrzasków, 
przepisy techniczne dotyczące badania 
metod używania potrzasków oraz 
certyfikacji potrzasków przeznaczonych do 
odławiania niektórych gatunków dzikich 
zwierząt.

Zobowiązuje się Państwa Członkowskie do 
przeniesienia decyzji 98/487/WE oraz 
98/142/WE (zwanych dalej „umowami”) do 
ich krajowych porządków prawnych.

2. Niniejsza dyrektywa dotyczy potrzasków 
używanych do odławiania dzikich ssaków 
wymienionych w załączniku I dla celów 
zarządzania dziką fauną i florą, zwalczania 
szkodników, chwytania ssaków w celu 
ochrony oraz uzyskiwania futra, skóry i 
mięsa.

Or. de

Uzasadnienie

Przedłożony projekt dyrektywy zawiera wszystkie działania uwzględnione w umowach. W celu 
uproszczenia i szybszego przeniesienia Państwa Członkowskie mogą zlecić bezpośrednie 
przeniesienie. W tym celu konieczne jest jednak rozporządzenie, w którym upoważnia się 
Państwa Członkowskie do zrobienia tego. Powinno być również jasne, iż przeniesienie jest 
dokonywane we współpracy i przy informowaniu Komisji. W ten sposób Państwa 
Członkowskie mogą przenieść umowy bezpośrednio, dopasowując uregulowania do swoich 
szczególnych wymogów.
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Poprawkę złożyła Hélène Goudin

Poprawka 38
Artykuł 1

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia normy 
odłowu humanitarnego, wymagania 
dotyczące metod używania potrzasków, 
przepisy techniczne dotyczące badania 
metod używania potrzasków oraz 
certyfikacji potrzasków przeznaczonych do 
odławiania niektórych gatunków dzikich 
zwierząt.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia normy 
odłowu trwałego, wymagania dotyczące 
metod używania potrzasków, przepisy 
techniczne dotyczące badania metod 
używania potrzasków oraz certyfikacji 
potrzasków przeznaczonych do odławiania 
niektórych rodzimych gatunków dzikich 
zwierząt.

2. Niniejsza dyrektywa dotyczy potrzasków 
używanych do odławiania dzikich ssaków 
wymienionych w załączniku I dla celów 
zarządzania dziką fauną i florą, zwalczania 
szkodników, chwytania ssaków w celu 
ochrony oraz uzyskiwania futra, skóry i 
mięsa.

2. Niniejsza dyrektywa dotyczy potrzasków 
używanych do odławiania rodzimych 
dzikich ssaków wymienionych w załączniku 
I dla celów zarządzania dziką fauną i florą, 
zwalczania szkodników, chwytania ssaków 
w celu ochrony oraz uzyskiwania futra, 
skóry i mięsa.

Or. en

Uzasadnienie

Odłów inwazyjnych egzotycznych gatunków zwierząt, prowadzony w celu zapobieżenia 
powstaniu nieodwracalnej szkody w ekosystemach UE, nie podlega zakresowi obowiązywania 
niniejszej dyrektywy.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 39
Artykuł 1 ustęp 1

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia normy 
odłowu humanitarnego, wymagania 
dotyczące metod używania potrzasków, 
przepisy techniczne dotyczące badania 
metod używania potrzasków oraz 
certyfikacji potrzasków przeznaczonych do 
odławiania niektórych gatunków dzikich 
zwierząt.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia normy 
odłowu trwałego, wymagania dotyczące 
metod używania potrzasków, przepisy 
techniczne dotyczące badania metod 
używania potrzasków oraz certyfikacji 
potrzasków przeznaczonych do odławiania 
niektórych gatunków dzikich zwierząt, jak 
przewidziano w rozporządzeniu (EWG) nr 
3254/91.

Or. de
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Uzasadnienie

Należy uniknąć sytuacji, w której skreślenie idei „humanitarnej” doprowadziłoby do utraty 
przez niniejszą dyrektywę mocy prawnej w odniesieniu do realizacji art. 3 ust. 1 i 2 
rozporządzenia „potrzaskowego” (EWG) nr 3254/91. Z tego względu konieczne jest wyraźne 
określenie, iż te „trwałe” normy odłowu odpowiadają właściwej definicji z tego 
rozporządzenia.

Poprawkę złożył Michl Ebner

Poprawka 40
Artykuł 1 ustęp 1

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia normy 
odłowu humanitarnego, wymagania 
dotyczące metod używania potrzasków, 
przepisy techniczne dotyczące badania 
metod używania potrzasków oraz 
certyfikacji potrzasków przeznaczonych do 
odławiania niektórych gatunków dzikich 
zwierząt.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia normy 
odłowu humanitarnego, wymagania 
dotyczące metod używania potrzasków, 
przepisy techniczne dotyczące badania 
metod używania potrzasków oraz 
certyfikacji potrzasków przeznaczonych do 
odławiania niektórych gatunków dzikich 
zwierząt, zgodnie z umowami 
międzynarodowymi zawartymi z Kanadą i 
Federacją Rosyjską, jak również ze 
Stanami Zjednoczonymi.

Or. de

Uzasadnienie

Dyrektywa stanowi podstawę prawną dla wyżej wspomnianych umów. Ponieważ 
uregulowanie jest już stosowane na poziomie międzynarodowym, powinno być ono stosowane 
również w Unii Europejskiej, zgodnie z zawartymi międzynarodowymi umowami i 
uregulowaniami.

Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules Maaten, Jan 
Mulder, Dorette Corbey

Poprawka 41
Artykuł 1 ustęp 2 a (nowy)

2a. Postanowienia niniejszej dyrektywy nie 
mają zastosowania do odłowu szkodników, 
stanowiących realne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa.



AM\575548PL.doc 13/55 PE 360.168v02-00

PL

Or. nl

Uzasadnienie

Artykuł 1 określa, iż zwalczanie szkodników podlega zakresowi niniejszej dyrektywy. Jeżeli 
plaga stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, jak ma to na przykład 
miejsce przy przerwaniu tamy, humanitarny odłów tych zwierząt powinien mieć znaczenie 
podrzędne. Nie oznacza to, iż przy takim zwalczaniu nie należy również stosować możliwie 
humanitarnych metod odłowu. Jednakże dyrektywa nie powinna uniemożliwiać zwalczania 
szkodników, które stanowiłyby zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 42
Artykuł 2

Definicje Związek z prawem krajowym
Do celów niniejszej dyrektywy zastosowanie 
mają następujące definicje:

Państwa Członkowskie mogą utrzymać lub 
wprowadzić bardziej zaostrzone przepisy 
odnoszące się do ochrony zwierząt i 
gatunków zwierząt określonych w 
załączniku I niż przewidziane przez umowy. 
Informują one Komisję o wszelkich takich 
środkach.

1. „potrzaski” oznaczają mechaniczne 
urządzenia przeznaczone do schwytania, 
zabicia lub unieruchomienia zwierząt 
gatunków określonych w załączniku I;
2. „metody używania potrzasków” 
oznaczają potrzaski oraz warunki ich 
zakładania, takie jak docelowe gatunki, 
umiejscowienie, wabiki, przynęty i 
naturalne warunki środowiskowe;
3. „metody używania potrzasków 
przeznaczonych do unieruchamiania 
zwierząt” oznaczają potrzaski przeznaczone 
oraz zakładane nie z zamiarem zabicia 
zwierzęcia złapanego w potrzask, ale 
ograniczającego jego ruchy w takim 
zakresie, że człowiek może wejść z nim w 
bezpośredni kontakt;
4. „metody używania potrzasków 
przeznaczonych do zabijania” oznaczają 
potrzaski przeznaczone i założone z 
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zamiarem zabicia zwierzęcia złapanego w 
potrzask;
5. „osoba zakładająca potrzask” oznacza 
osobę, która jest upoważniona przez 
właściwe władze Państwa Członkowskiego 
do używania potrzasków w celu odławiania 
gatunków zwierząt wymienionych w 
załączniku I.

Or. de

Uzasadnienie

Definicje (dotychczasowy art. 2) zostają skreślone. Artykuł 2 (dotychczasowy art. 15) określa 
związek z prawem krajowym.

Przedłożony projekt dyrektywy zawiera wszystkie działania uwzględnione w umowach. W celu 
uproszczenia i szybszego przeniesienia Państwa Członkowskie mogą zlecić bezpośrednie 
przeniesienie. W tym celu konieczne jest jednak rozporządzenie, w którym upoważnia się 
Państwa Członkowskie do zrobienia tego. Powinno być również jasne, iż przeniesienie jest 
dokonywane we współpracy i przy informowaniu Komisji. W ten sposób Państwa 
Członkowskie mogą przenieść umowy bezpośrednio, dopasowując uregulowania do swoich 
szczególnych wymogów.

Poprawkę złożyli Lena Ek, Christofer Fjellner

Poprawka 43
Artykuł 2 ustęp 1

1. „potrzaski” oznaczają mechaniczne 
urządzenia przeznaczone do schwytania, 
zabicia lub unieruchomienia zwierząt 
gatunków określonych w załączniku I;

1. „potrzaski” oznaczają modele 
mechanicznych urządzeń przeznaczonych
do schwytania, zabicia lub unieruchomienia 
zwierząt gatunków określonych w 
załączniku I;

Or. sv

Uzasadnienie

Projekt Komisji nie określa w wyraźny sposób, czy wszystkie poszczególne potrzaski, czy też 
tylko ich prototypy powinny podlegać kontroli. Należy przyjąć jako zasadę, iż sprawdzeniu 
podlega rodzaj potrzasku, ponieważ w innym przypadku konieczne będzie przeprowadzenie 
olbrzymiej liczby kontroli, w trakcie których umrze zastraszająca liczba zwierząt.
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Poprawkę złożyły Åsa Westlund, Riitta Myller

Poprawka 44
Artykuł 2 ustęp 1

1. „potrzaski” oznaczają mechaniczne 
urządzenia przeznaczone do schwytania, 
zabicia lub unieruchomienia zwierząt 
gatunków określonych w załączniku I;

1. „potrzaski” oznaczają modele 
mechanicznych urządzeń przeznaczonych
do schwytania, zabicia lub unieruchomienia 
zwierząt gatunków określonych w 
załączniku I;

Or. sv

Uzasadnienie

Projekt Komisji nie określa w wyraźny sposób, czy wszystkie poszczególne potrzaski, czy też 
tylko ich prototypy powinny podlegać kontroli. Należy przyjąć jako zasadę, iż sprawdzeniu 
podlega rodzaj potrzasku, ponieważ w innym przypadku konieczne będzie przeprowadzenie 
olbrzymie liczby kontroli, w trakcie których umrze zastraszająca liczba zwierząt.

Poprawkę złożyła Hélène Goudin

Poprawka 45
Artykuł 2 ustęp 1

1. „potrzaski” oznaczają mechaniczne 
urządzenia przeznaczone do schwytania, 
zabicia lub unieruchomienia zwierząt 
gatunków określonych w załączniku I;

1. „rodzaje potrzasków” oznaczają 
mechaniczne urządzenia przeznaczone do 
schwytania, zabicia lub unieruchomienia 
zwierząt gatunków określonych w 
załączniku I;

Or. sv

Uzasadnienie

Należy wyraźnie określić, iż kontroli podlegają modele potrzasków, a nie każdy poszczególny 
potrzask. To drugie byłoby zbyt kosztowne, zbędne i praktycznie niemożliwe.

Poprawkę złożyli Lena Ek, Christofer Fjellner

Poprawka 46
Artykuł 2 ustęp 5

5. „osoba zakładająca potrzask” oznacza 
osobę, która jest upoważniona przez

5. „osoba zakładająca potrzask” oznacza 
osobę, która spełnia wymogi określone 
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właściwe władze Państwa Członkowskiego 
do używania potrzasków w celu odławiania 
gatunków zwierząt wymienionych w 
załączniku I.

przez właściwe władze Państwa 
Członkowskiego dla używania potrzasków 
w celu odławiania gatunków zwierząt 
wymienionych w załączniku I.

Or. sv

Uzasadnienie

Rozsądnie byłoby określić wymagania w odniesieniu do kompetencji, a nie przeprowadzać 
postępowanie w celu udzielenia zezwolenia na stosowanie potrzasków w każdym konkretnym 
przypadku. Ważne jest, by osoba zakładająca potrzask potrafiła udowodnić, iż została 
odpowiednio wyszkolona do stosowania potrzasków.

Poprawkę złożyły Åsa Westlund, Riitta Myller

Poprawka 47
Artykuł 2 ustęp 5

5. „osoba zakładająca potrzask” oznacza 
osobę, która jest upoważniona przez
właściwe władze Państwa Członkowskiego 
do używania potrzasków w celu odławiania 
gatunków zwierząt wymienionych w 
załączniku I.

5. „osoba zakładająca potrzask” oznacza 
osobę, która spełnia wymogi określone 
przez właściwe władze Państwa 
Członkowskiego dla używania potrzasków 
w celu odławiania gatunków zwierząt 
wymienionych w załączniku I.

Or. sv

Uzasadnienie

Rozsądnie byłoby określić wymagania w odniesieniu do kompetencji, a nie przeprowadzać 
postępowanie w celu udzielenia zezwolenia na stosowanie potrzasków w każdym konkretnym 
przypadku. Ważne jest, by osoba zakładająca potrzask potrafiła udowodnić, iż została 
odpowiednio wyszkolona do stosowania potrzasków.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 48
Artykuł 3

Właściwe władze Przekazywanie informacji
1. Każde Państwo Członkowskie wyznacza 
jeden lub więcej właściwych organów 
odpowiedzialnych za wykonanie niniejszej 

1. Państwa Członkowskie i Komisja 
przekazują sobie nawzajem informacje 
konieczne do wykonania niniejszego 
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dyrektywy. rozporządzenia.
2. Państwa Członkowskie informują 
Komisję o nazwach i adresach właściwych 
organów najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2005 r. Komisja przekazuje nazwy i adresy 
innym Państwom Członkowskim oraz 
publikuje wykaz właściwych organów w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Ta sama procedura ma zastosowanie do 
wszelkich zmian dokonanych w wykazie 
właściwych organów.

2. Państwa Członkowskie zapewnią 
podjęcie koniecznych kroków w celu 
uświadomienia społeczeństwu działań
przyjętych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Postanowienia odnoszące się do właściwych władz (dotychczasowy art. 3) zostają skreślone. 
Artykuł 3 (dotychczasowy art. 12) reguluje przekazywanie informacji.

Przedłożony projekt dyrektywy zawiera wszystkie działania uwzględnione w umowach. W celu 
uproszczenia i szybszego przeniesienia Państwa Członkowskie mogą zlecić bezpośrednie 
przeniesienie. W tym celu konieczne jest jednak rozporządzenie, w którym upoważnia się 
Państwa Członkowskie do zrobienia tego. Powinno być również jasne, iż przeniesienie jest 
dokonywane we współpracy i przy informowaniu Komisji. W ten sposób Państwa 
Członkowskie mogą przenieść umowy bezpośrednio, dopasowując uregulowania do swoich 
szczególnych wymogów.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 49
Artykuł 4

Używanie potrzasków Przeniesienie
1. Z dniem 1 stycznia 2009 r. Państwa 
Członkowskie zapewniają, iż potrzaski 
wprowadzone do użytkowania będą zgodne 
z normami odłowu humanitarnego 
określonymi w załączniku II oraz 
certyfikowane jako takie przez właściwe 
organy.

1. Państwa Członkowskie przyjmują i 
publikują, najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2005 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej umowy. Państwa Członkowskie 
niezwłocznie przekazują Komisji teksty tych 
przepisów wraz z tabelą korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą umową.
Państwa Członkowskie stosują wspomniane
przepisy od dnia 1 stycznia 2006 r.
Przepisy przyjęte przez Państwa 
Członkowskie zawierają odniesienie do 
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niniejszej umowy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie mogą zezwolić na 
swoich terytoriach na używanie potrzasków 
certyfikowanych w państwie trzecim 
zgodnie z normami odłowu humanitarnego. 
Państwa Członkowskie podają przyczyny 
ewentualnej odmowy oraz zawiadamiają o 
certyfikacji w formie pisemnej państwo 
trzecie oraz Komisję.

2. Państwa Członkowskie przekazują 
Komisji teksty podstawowych przepisów 
prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach 
objętych niniejszą umową.

Or. de

Uzasadnienie

Przepisy odnoszące się do używania potrzasków (dotychczasowy art. 4) zostają skreślone. 
Artykuł 4 (dotychczasowy art. 16) reguluje przeniesienie rozporządzenia przez Państwa 
Członkowskie.

Przedłożony projekt dyrektywy zawiera wszystkie działania uwzględnione w umowach. W celu 
uproszczenia i szybszego przeniesienia Państwa Członkowskie mogą zlecić bezpośrednie 
przeniesienie. W tym celu konieczne jest jednak rozporządzenie, w którym upoważnia się 
Państwa Członkowskie do zrobienia tego. Powinno być również jasne, iż przeniesienie jest 
dokonywane we współpracy i przy informowaniu Komisji. W ten sposób Państwa 
Członkowskie mogą przenieść umowy bezpośrednio, dopasowując uregulowania do swoich 
szczególnych wymogów.

Poprawkę złożyła Hélène Goudin

Poprawka 50
Artykuł 4 ustęp 1

1. Z dniem 1 stycznia 2009 r. Państwa 
Członkowskie zapewniają, iż potrzaski 
wprowadzone do użytkowania będą zgodne 
z normami odłowu humanitarnego 
określonymi w załączniku II oraz 
certyfikowane jako takie przez właściwe 
organy.

1. Po upływie 5 lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy Państwa Członkowskie 
zapewniają, iż potrzaski wprowadzone do 
użytkowania będą zgodne z normami 
odłowu humanitarnego określonymi w 
załączniku II oraz certyfikowane jako takie 
przez właściwe organy.

Or. sv
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Uzasadnienie

Odpowiednim okresem przejściowym jest 5 lat.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 51
Artykuł 4 ustęp 1

1. Z dniem 1 stycznia 2009 r. Państwa 
Członkowskie zapewniają, iż potrzaski 
wprowadzone do użytkowania będą zgodne 
z normami odłowu humanitarnego 
określonymi w załączniku II oraz 
certyfikowane jako takie przez właściwe 
organy.

1. Z dniem 1 stycznia 2008 r. Państwa 
Członkowskie zapewniają, iż potrzaski 
wprowadzone do użytkowania będą zgodne 
z normami odłowu humanitarnego 
określonymi w załączniku II oraz 
certyfikowane jako takie przez właściwe 
organy.

Or. de

Uzasadnienie

Przeniesienie umów powinno nastąpić wcześniej, ponieważ pożądane normy są znane od 
1991 r., a zatem dostosowanie może nastąpić szybciej.

Poprawkę złożyli Lena Ek, Christofer Fjellner

Poprawka 52
Artykuł 4 ustęp 2 a (nowy)

2a. Państwa Członkowskie mogą zezwolić 
indywidualnym osobom na budowanie i 
stosowanie potrzasków, jeżeli takie 
potrzaski spełniają wymogi konstrukcyjne 
określone w niniejszej dyrektywie i uzyskały 
zezwolenie właściwych władz w odniesieniu 
do danego gatunku (lub danych gatunków) 
zwierząt.

Or. sv

Uzasadnienie

W Szwecji potrzaski są budowane również samodzielnie. Zezwala się na budowanie takich 
potrzasków, pod warunkiem, iż są one zgodne z opisem technicznym potrzasków, które zostały 
sprawdzone i uzyskały zezwolenie. Takie opisy są bardzo szczegółowe i określają materiał, 
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rozmiary, mocowanie sideł itp. Samodzielnie budowane potrzaski są bardzo często stosowane 
i zdały egzamin. Umowa w sprawie humanitarnych norm odłowu pomiędzy Wspólnotą 
Europejską, Kanadą i Federacją Rosyjską wyraźnie wspomina i dopuszcza samodzielnie 
budowane potrzaski. Jeżeli samodzielnie budowane potrzaski spełniają wymogi stawiane 
innym potrzaskom, powinny również uzyskać zezwolenie.

Poprawkę złożyły Åsa Westlund, Riitta Myller

Poprawka 53
Artykuł 4 ustęp 2 a (nowy)

2a. Państwa Członkowskie mogą zezwolić 
indywidualnym osobom na budowanie i 
stosowanie potrzasków, jeżeli takie 
potrzaski spełniają wymogi konstrukcyjne 
określone w niniejszej dyrektywie i uzyskały 
zezwolenie właściwych władz w odniesieniu 
do danego gatunku (lub danych gatunków) 
zwierząt.

Or. sv

Uzasadnienie

W Szwecji potrzaski są budowane również samodzielnie. Zezwala się na budowanie takich 
potrzasków, pod warunkiem, iż są one zgodne z opisem technicznym potrzasków, które zostały 
sprawdzone i uzyskały zezwolenie. Takie opisy są bardzo szczegółowe i określają materiał, 
rozmiary, mocowanie sideł itp. Samodzielnie budowane potrzaski są bardzo często stosowane 
i zdały egzamin. Umowa w sprawie humanitarnych norm odłowu pomiędzy Wspólnotą 
Europejską, Kanadą i Federacją Rosyjską wyraźnie wspomina i dopuszcza samodzielnie 
budowane potrzaski. Jeżeli samodzielnie budowane potrzaski spełniają wymogi stawiane 
innym potrzaskom, powinny również uzyskać zezwolenie.

Poprawkę złożyła Hélène Goudin

Poprawka 54
Artykuł 4 ustęp 2 a (nowy)

2a. Jeżeli określony rodzaj lub model 
potrzasku został sprawdzony i uzyskał 
zezwolenie właściwych władz krajowych, 
takie zezwolenie uzyskują również wszystkie 
samodzielnie zbudowane potrzaski o tej 
samej konstrukcji, pod warunkiem, iż są 
one zgodne z wymogami i specyfikacją 
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modelu, który uzyskał zezwolenie.

Or. sv

Uzasadnienie

Nie ma żadnego powodu, by dokonywać rozróżnienia między potrzaskami produkowanymi 
przemysłowo i budowanymi samodzielnie.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 55
Artykuł 5

Metody używania potrzasków Wejście w życie
1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. Państwa 
Członkowskie zapewniają, iż stosowane 
będą wyłącznie metody używania 
potrzasków zgodne z normami odłowu 
humanitarnego określonymi w załączniku 
II.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

2. Metoda odławiania przeznaczona do 
unieruchamiania zwierząt uznana jest za 
humanitarną, jeżeli spełnione są 
następujące warunki:
(a) liczba okazów tego samego gatunku 
docelowego, z którego pochodzą dane, 
wynosi co najmniej 20;
(b) co najmniej 80 % zwierząt określonych 
w lit. a) nie wykazuje wskaźników 
wymienionych w pkt. 2.2 załącznika II.
3. Metoda odławiania przeznaczona do 
zabijania zwierząt jest uznana za 
humanitarną, jeżeli spełnione są 
następujące warunki:
(a) liczba okazów tego samego gatunku 
docelowego, z którego pochodzą dane, 
wynosi co najmniej 12;
(b) co najmniej 80 % zwierząt określonych 
w lit. a) straciło świadomość i przytomność 
w granicach czasowych określonych w pkt. 
3.2 załącznika II oraz pozostaje w tym 
stanie do śmierci.
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Or. de

Uzasadnienie

Uregulowania odnoszące się do metod używania potrzasków (dotychczasowy art. 5) zostają 
skreślone. Artykuł 5 (dotychczasowy art. 17) reguluje wejście w życie rozporządzenia.

Przedłożony projekt dyrektywy zawiera wszystkie działania uwzględnione w umowach. W celu 
uproszczenia i szybszego przeniesienia Państwa Członkowskie mogą zlecić bezpośrednie 
przeniesienie. W tym celu konieczne jest jednak rozporządzenie, w którym upoważnia się 
Państwa Członkowskie do zrobienia tego. Powinno być również jasne, iż przeniesienie jest 
dokonywane we współpracy i przy informowaniu Komisji. W ten sposób Państwa 
Członkowskie mogą przenieść umowy bezpośrednio, dopasowując uregulowania do swoich 
szczególnych wymogów.

Poprawkę złożyła Hélène Goudin

Poprawka 56
Artykuł 5 ustęp 1

1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. Państwa 
Członkowskie zapewniają, iż stosowane 
będą wyłącznie metody używania 
potrzasków zgodne z normami odłowu 
humanitarnego określonymi w załączniku II.

1. Po upływie 8 lat od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy Państwa Członkowskie 
zapewniają, iż stosowane będą wyłącznie 
metody używania potrzasków zgodne z 
normami odłowu humanitarnego 
określonymi w załączniku II.

Or. sv

Uzasadnienie

Konieczny jest okres przejściowy wynoszący 8 lat, aby wszystkie Państwa Członkowskie 
zdążyły dokonać przeniesienia dyrektywy do swoich krajowych porządków prawnych.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 57
Artykuł 5 ustęp 1

1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. Państwa 
Członkowskie zapewniają, iż stosowane 
będą wyłącznie metody używania 
potrzasków zgodne z normami odłowu 
humanitarnego określonymi w załączniku II.

1. Z dniem 1 stycznia 2010 r. Państwa 
Członkowskie zapewniają, iż stosowane 
będą wyłącznie metody używania 
potrzasków zgodne z normami odłowu 
humanitarnego określonymi w załączniku II.
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Or. de

Uzasadnienie

Przeniesienie umów powinno nastąpić wcześniej, ponieważ pożądane normy są znane od 
1991 r., a zatem dostosowanie może nastąpić szybciej.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 58
Artykuł 5 ustęp 2

2. Metoda odławiania przeznaczona do 
unieruchamiania zwierząt uznana jest za 
humanitarną, jeżeli spełnione są 
następujące warunki:

2. Metoda odławiania przeznaczona do 
unieruchamiania zwierząt uznana jest za 
trwałą, jeżeli spełnione są następujące 
warunki:

(a) liczba okazów tego samego gatunku 
docelowego, z którego pochodzą dane, 
wynosi co najmniej 20;

(a) liczba okazów tego samego gatunku 
docelowego, z którego pochodzą dane, 
wynosi co najmniej 15;

(b) co najmniej 80 % zwierząt określonych 
w lit. a) nie wykazuje wskaźników 
wymienionych w pkt. 2.2 załącznika II.

(b) co najmniej 85 % zwierząt określonych 
w lit. a) nie wykazuje wskaźników 
wymienionych w pkt. 2.2 załącznika II.

Or. de

Uzasadnienie

Liczba zwierząt wykorzystywanych do doświadczeń powinna być ograniczona do minimum. 
Należy jednak zapewnić taki poziom pewności, aby z wyników badania wynikały jasne 
przyczyny nieudzielenia lub wydania zezwolenia dla potrzasków. Można przyjąć, iż metoda 
odławiania przeznaczona do unieruchamiania zwierząt jest trwała, jeżeli 85% zwierząt, które 
wpadają w potrzask danego rodzaju, nie wykazuje wskaźników określonych w załączniku II.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 59
Artykuł 5 ustęp 3

3. Metoda odławiania przeznaczona do 
zabijania zwierząt jest uznana za 
humanitarną, jeżeli spełnione są 
następujące warunki:

3. Metoda odławiania przeznaczona do 
zabijania zwierząt jest uznana za trwałą, 
jeżeli spełnione są następujące warunki:

(a) liczba okazów tego samego gatunku 
docelowego, z którego pochodzą dane, 

(a) liczba okazów tego samego gatunku 
docelowego, z którego pochodzą dane, 
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wynosi co najmniej 12; wynosi co najmniej 10;
(b) co najmniej 80 % zwierząt określonych 
w lit. a) straciło świadomość i przytomność 
w granicach czasowych określonych w pkt. 
3.2 załącznika II oraz pozostaje w tym stanie 
do śmierci.

(b) co najmniej 85 % zwierząt określonych 
w lit. a) straciło świadomość i przytomność 
w granicach czasowych określonych w pkt. 
3.2 załącznika II oraz pozostaje w tym stanie 
do śmierci.

Or. de

Uzasadnienie

Liczba zwierząt wykorzystywanych do doświadczeń powinna być ograniczona do minimum. 
Należy jednak zapewnić taki poziom pewności, aby z wyników badania wynikały jasne 
przyczyny nieudzielenia lub wydania zezwolenia dla potrzasków. Można przyjąć, iż metoda 
odławiania przeznaczona do unieruchamiania zwierząt jest trwała, jeżeli 85% zwierząt, które 
wpadają w potrzask danego rodzaju, nie wykazuje wskaźników określonych w załączniku II.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 60
Artykuł 6

Derogacje Adresaci
1. Derogacje od zobowiązań zawartych w 
art. 4 ust. 1 oraz w art. 5 mogą być 
udzielane przez właściwe organy 
indywidualnie w poszczególnych 
przypadkach dla następujących celów, pod 
warunkiem że nie są one stosowane w 
sposób podważający cel niniejszej 
dyrektywy:

Niniejsze rozporządzenie skierowane jest do 
Państw Członkowskich.

a) interesy zdrowia publicznego i 
bezpieczeństwa;
b) ochrona własności publicznej i 
prywatnej;
c) badania, edukacja, ponowne 
zaludnianie, ponowne wprowadzanie, 
hodowla lub ochrona fauny i flory;
d) używanie tradycyjnych drewnianych 
potrzasków kluczowych dla zachowania 
dziedzictwa kulturowego społeczności 
lokalnych;
e) tymczasowe używanie poszczególnych 
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potrzasków dla specjalnych gatunków lub 
przy spełnieniu określonych warunków 
środowiskowych przez uzasadniony okres 
czasu określony przez właściwe organy, w 
trakcie oczekiwania na wyniki badań nad 
potrzaskami zastępczymi;
f) zezwalanie indywidualnym osobom w 
poszczególnych przypadkach na budowanie 
i używanie potrzasków, które są zgodne z 
projektami zatwierdzonymi przez właściwe 
organy.
2. Derogacji udzielonej zgodnie z ust. 1 
towarzyszy pisemne uzasadnienie oraz 
wszelkie warunki mające do niej 
zastosowanie.
3. Właściwe organy powiadamiają Komisję 
o wszelkich udzielonych derogacjach oraz 
pisemnym uzasadnieniu i warunkach z 
nimi związanych.

Or. de

Uzasadnienie

Uregulowania odnoszące się do derogacji (dotychczasowy art. 6) zostają skreślone. Artykuł 6 
(dotychczasowy art. 18) określa adresatów rozporządzenia.

Przedłożony projekt dyrektywy zawiera wszystkie działania uwzględnione w umowach. W celu 
uproszczenia i szybszego przeniesienia Państwa Członkowskie mogą zlecić bezpośrednie 
przeniesienie. W tym celu konieczne jest jednak rozporządzenie, w którym upoważnia się 
Państwa Członkowskie do zrobienia tego. Powinno być również jasne, iż przeniesienie jest 
dokonywane we współpracy i przy informowaniu Komisji. W ten sposób Państwa 
Członkowskie mogą przenieść umowy bezpośrednio, dopasowując uregulowania do swoich 
szczególnych wymogów.

Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules Maaten, Jan 
Mulder, Dorette Corbey

Poprawka 61
Artykuł 6 ustęp 1

1. Derogacje od zobowiązań zawartych w 
art. 4 ust. 1 oraz w art. 5 mogą być udzielane 
przez właściwe organy indywidualnie w 
poszczególnych przypadkach dla 

1. Derogacje od zobowiązań zawartych w 
art. 4 ust. 1 oraz w art. 5 mogą być udzielane 
przez właściwe organy indywidualnie w 
poszczególnych przypadkach dla
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następujących celów, pod warunkiem że nie
są one stosowane w sposób podważający cel 
niniejszej dyrektywy:

następujących celów, pod warunkiem że, o 
ile to możliwe, są stosowane takie rodzaje 
potrzasków, które są najmniej nieprzyjazne 
zwierzętom:

a) interesy zdrowia publicznego i 
bezpieczeństwa;

a) interesy zdrowia publicznego i 
bezpieczeństwa;

b) ochrona własności publicznej i prywatnej; b) ochrona własności publicznej i prywatnej;
c) badania, edukacja, ponowne zaludnianie, 
ponowne wprowadzanie, hodowla lub 
ochrona fauny i flory;

c) badania, edukacja, ponowne zaludnianie, 
ponowne wprowadzanie, hodowla lub 
ochrona fauny i flory;

d) używanie tradycyjnych drewnianych 
potrzasków kluczowych dla zachowania 
dziedzictwa kulturowego społeczności 
lokalnych;
e) tymczasowe używanie poszczególnych 
potrzasków dla specjalnych gatunków lub 
przy spełnieniu określonych warunków 
środowiskowych przez uzasadniony okres 
czasu określony przez właściwe organy, w 
trakcie oczekiwania na wyniki badań nad 
potrzaskami zastępczymi;

d) tymczasowe używanie poszczególnych 
potrzasków dla specjalnych gatunków lub 
przy spełnieniu określonych warunków 
środowiskowych przez uzasadniony okres 
czasu określony przez właściwe organy, w 
trakcie oczekiwania na wyniki badań nad 
potrzaskami zastępczymi.

f) zezwalanie indywidualnym osobom w 
poszczególnych przypadkach na budowanie 
i używanie potrzasków, które są zgodne z 
projektami zatwierdzonymi przez właściwe 
organy.

Or. nl

Uzasadnienie

Powody do zastosowania derogacji od art. 4 ust. 1 oraz art. 5 mogą być tak poważne, iż może 
zaistnieć konieczność rozważenia zastosowania środków mniej przyjaznych zwierzętom lub 
nawet dalszego stosowania środków niemieszczących się w normach (np. stosowanie 
potrzasków podwodnych przy zwalczaniu piżmoszczurów w regionach, w których powodują 
one znaczne szkody). Celem pobocznym każdej formy zwalczania jest i będzie wybór takiej 
kombinacji środków, które pozwolą w rozsądny sposób osiągnąć rezultaty, powodując 
jednocześnie jak najmniej cierpień dla zwierząt.

Odłów zwierząt do celów prowadzenia badań, ponownego wprowadzania czy dla ochrony 
flory i fauny (co przewiduje wiele umów międzynarodowych w celu ochrony różnorodności 
gatunkowej) itp., dotyczy zwykle ograniczonej liczby zwierząt. Wady potrzasków mniej 
przyjaznych zwierzętom (które zwykle, ale nie zawsze pozostawiają zwierzęta przy życiu) 
mogą zostać ograniczone do odpowiedniego poziomu, jeżeli prowadzi się intensywną 
kontrolę, czas przebywania w potrzasku jest ograniczony, itp. Środki techniczne, które to 
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umożliwiają, są obecnie również dostępne. Właściwe władze powinny zawrzeć odpowiednie 
wymogi w udzielanym przez siebie zezwoleniu. Jeżeli w związku z jedną z wymienionych 
derogacji konieczne jest zabicie zwierzęcia, należy wybrać taki sposób jego uśmiercenia, 
który odpowiada niniejszej dyrektywie, chyba że taki środek nie istnieje.

Poprawkę złożyli Lena Ek, Christofer Fjellner

Poprawka 62
Artykuł 6 ustęp 1 litera b)

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. sv

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 63
Artykuł 6 ustęp 1 litera d)

d) używanie tradycyjnych drewnianych 
potrzasków kluczowych dla zachowania 
dziedzictwa kulturowego społeczności 
lokalnych;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Brak zrozumiałego uzasadnienia dla derogacji określonej w lit. d).

Poprawkę złożyli Lena Ek, Christofer Fjellner

Poprawka 64
Artykuł 6 ustęp 1 litera e)

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. sv
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Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 65
Artykuł 6 ustęp 1 litera f)

f) zezwalanie indywidualnym osobom w 
poszczególnych przypadkach na budowanie 
i używanie potrzasków, które są zgodne z 
projektami zatwierdzonymi przez właściwe 
organy.

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Należy w każdym przypadku dążyć do stosowania wyłącznie takich potrzasków, które zostały 
sprawdzone i uzyskały zezwolenie od władz. Udzielenie zezwolenia na potrzaski zbudowane 
przez indywidualne osoby mogłoby prowadzić do stosowania bardzo zróżnicowanych 
potrzasków, co uniemożliwiłoby kontrolę ich zakładania.

Poprawkę złożyła Hélène Goudin

Poprawka 66
Artykuł 6 ustęp 1 litera f)

f) zezwalanie indywidualnym osobom w 
poszczególnych przypadkach na budowanie 
i używanie potrzasków, które są zgodne z 
projektami zatwierdzonymi przez właściwe 
organy.

f) zezwalanie indywidualnym osobom na 
budowanie i używanie potrzasków, które są 
zgodne z projektami zatwierdzonymi przez 
właściwe organy.

Or. sv

Uzasadnienie

Nie ma znaczenia, czy potrzask został zbudowany przez indywidualną osobę, czy też przez 
przedsiębiorstwo. Ważne jest, aby prototyp potrzasku został skontrolowany i uzyskał 
zezwolenie właściwych władz. W UE ciągle stosuje się potrzaski zbudowane samodzielnie. 
Jeżeli zezwolenia miałyby być udzielane dla każdego przypadku oddzielnie, oznaczałoby to 
znaczne obciążenie biurokratyczne i byłoby praktycznie niemożliwe.
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Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules Maaten, Jan 
Mulder, Dorette Corbey

Poprawka 67
Artykuł 6 ustęp 1 a (nowy)

1a. Derogacje od zobowiązań zawartych w 
art. 4 ust. 1 oraz w art. 5 mogą być, w 
odniesieniu do odłowu zwierząt do 
własnego użytku, udzielane przez właściwe 
organy indywidualnie w poszczególnych 
przypadkach dla następujących celów, pod 
warunkiem, że nie są one stosowane w 
sposób podważający cel niniejszej 
dyrektywy:
a) tymczasowe używanie poszczególnych 
potrzasków dla specjalnych gatunków lub 
przy spełnieniu określonych warunków 
środowiskowych przez uzasadniony okres 
czasu określony przez właściwe organy, w 
trakcie oczekiwania na wyniki badań nad 
potrzaskami zastępczymi;
b) używanie tradycyjnych drewnianych 
potrzasków kluczowych dla zachowania 
dziedzictwa kulturowego społeczności 
lokalnych;
c) zezwalanie indywidualnym osobom w 
poszczególnych przypadkach na budowanie 
i używanie potrzasków, które są zgodne z 
projektami zatwierdzonymi przez właściwe 
organy.

Or. nl

Uzasadnienie

Uzasadnienia dla derogacji, określone w tym przypadku, odpowiadają uzasadnieniom 
zaproponowanym przez Komisję. Proponuje się powyższe sformułowanie, ponieważ odłów 
zwierząt może być prowadzony w celach komercyjnych, wprowadzenie poprawki nie jest 
uzasadnione interesem publicznym.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 68
Artykuł 7
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Artykuł 7 skreślony
Certyfikacja

1. Jeżeli potrzaski i metody ich używania 
zostały przebadane i wykazują zgodność z 
normami odłowu humanitarnego, Państwa 
Członkowskie zapewniają certyfikację 
takich potrzasków przez właściwe organy.
2. Państwa Członkowskie zapewniają, iż 
standardowy dokument certyfikacji zostanie 
dostarczony w odniesieniu do wszystkich 
potrzasków, na których używanie 
zezwolono na podstawie art. 4 ust. 1.
3. Bez uszczerbku dla krajowych zakazów 
dotyczących używania potrzasków 
standardowy dokument certyfikacji 
dostarczony przez właściwe organy innego 
Państwa Członkowskiego zgodnie z 
niniejszą dyrektywą jest uznany jako ważny 
certyfikat w pozostałych Państwach 
Członkowskich.
4. Właściwe organy wskazują, w 
odniesieniu do stosownego standardowego 
dokumentu certyfikującego, wszelkie 
specjalne warunki i ograniczenia dotyczące 
używania potrzasków.
5. Przed certyfikacją potrzasku właściwe 
organy zapewniają, iż podmiot lub organ 
odpowiedzialny za badanie zastosuje 
przepisy techniczne dotyczące badania 
metod używania potrzasków określonych w 
załączniku III oraz przekaże właściwym 
organom sprawozdanie zgodnie z pkt. 1.6 
tego załącznika.

Or. de

Uzasadnienie

Uregulowania odnoszące się do certyfikacji (dotychczasowy art. 7) zostają skreślone.

Przedłożony projekt dyrektywy zawiera wszystkie działania uwzględnione w umowach. W celu 
uproszczenia i szybszego przeniesienia Państwa Członkowskie mogą zlecić bezpośrednie 
przeniesienie. W tym celu konieczne jest jednak rozporządzenie, w którym upoważnia się 
Państwa Członkowskie do zrobienia tego. Powinno być również jasne, iż przeniesienie jest 
dokonywane we współpracy i przy informowaniu Komisji. W ten sposób Państwa 
Członkowskie mogą przenieść umowy bezpośrednio, dopasowując uregulowania do swoich 
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szczególnych wymogów.

Poprawkę złożyli Lena Ek, Christofer Fjellner

Poprawka 69
Artykuł 7

1. Jeżeli potrzaski i metody ich używania 
zostały przebadane i wykazują zgodność z 
normami odłowu humanitarnego, Państwa 
Członkowskie zapewniają certyfikację 
takich potrzasków przez właściwe organy.

1. Jeżeli potrzaski i metody ich używania 
zostały poddane badaniu, o ile to możliwe z 
wykorzystaniem symulacji komputerowej, i 
wykazują zgodność z normami odłowu 
humanitarnego, Państwa Członkowskie 
zapewniają certyfikację takich potrzasków 
przez właściwe organy.

2. Państwa Członkowskie zapewniają, iż 
standardowy dokument certyfikacji zostanie 
dostarczony w odniesieniu do wszystkich 
potrzasków, na których używanie zezwolono 
na podstawie art. 4 ust. 1.

2. Państwa Członkowskie zapewniają, iż 
standardowy dokument certyfikacji zostanie 
dostarczony w odniesieniu do wszystkich 
potrzasków, na których używanie zezwolono 
na podstawie art. 4 ust. 1.

3. Bez uszczerbku dla krajowych zakazów 
dotyczących używania potrzasków 
standardowy dokument certyfikacji 
dostarczony przez właściwe organy innego 
Państwa Członkowskiego zgodnie z 
niniejszą dyrektywą jest uznany jako ważny 
certyfikat w pozostałych Państwach 
Członkowskich.

3. Bez uszczerbku dla krajowych zakazów 
dotyczących używania potrzasków 
standardowy dokument certyfikacji
dostarczony przez właściwe organy innego 
Państwa Członkowskiego zgodnie z 
niniejszą dyrektywą jest uznany jako ważny 
certyfikat w pozostałych Państwach 
Członkowskich.

4. Właściwe organy wskazują, w odniesieniu 
do stosownego standardowego dokumentu 
certyfikującego, wszelkie specjalne warunki 
i ograniczenia dotyczące używania 
potrzasków.

4. Właściwe organy wskazują, w odniesieniu 
do stosownego standardowego dokumentu 
certyfikującego, wszelkie specjalne warunki 
i ograniczenia dotyczące używania 
potrzasków.

5. Przed certyfikacją potrzasku właściwe 
organy zapewniają, iż podmiot lub organ 
odpowiedzialny za badanie zastosuje 
przepisy techniczne dotyczące badania 
metod używania potrzasków określonych w 
załączniku III oraz przekaże właściwym 
organom sprawozdanie zgodnie z pkt. 1.6 
tego załącznika.

5. Przed certyfikacją potrzasku właściwe 
organy zapewniają, iż podmiot lub organ 
odpowiedzialny za badanie zastosuje 
przepisy techniczne dotyczące badania 
metod używania potrzasków określonych w 
załączniku III oraz przekaże właściwym 
organom sprawozdanie zgodnie z pkt. 1.6 
tego załącznika. Badania terenowe mogą 
stanowić podstawę udzielenia zezwolenia 
jedynie w takich przypadkach, dla których 
przy pozostałych parametrach brak 
gruntownych badań.
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5a. Metody odłowu, które zostały już 
uprzednio zbadane i uzyskały zezwolenie w 
Państwach Członkowskich, powinny być 
poddane wyłącznie testom praktycznym w 
celu udowodnienia, iż spełniają 
postanowienia odnoszące się do odłowu 
humanitarnego.

Or. sv

Uzasadnienie

Zwiększone zastosowanie symulacji komputerowych zmniejszy liczbę zwierząt 
wykorzystywanych do doświadczeń.

Takie parametry jak stres lub zachowanie mogą w znacznej mierze być uznane za przedmiot 
badań podstawowych specyficzny dla danego gatunku i w mniejszym stopniu mają związek z 
rodzajem badanych potrzasków. Także okres do utraty przytomności jest parametrem 
podstawowych badań, który uzależniony jest od gatunku zwierzęcia, miejsca, w które zostanie 
zadane uderzenie oraz jego intensywności. Szczegółowa obdukcja materiału z badania 
terenowego umożliwia zatem ocenę, czy potrzask może uzyskać zezwolenie jako spełniający 
wymogi niniejszej dyrektywy.

W Szwecji od 1984 r. przeprowadza się badania i udziela zezwoleń na budowę potrzasków. 
Istnieje zatem bogaty zasób wiedzy dotyczącej podstawowych warunków zgodnego z 
przepisami działania potrzasków; ze względu na wykorzystanie zwierząt doświadczalnych 
dodatkowe badanie terenowe wydaje się wystarczające dla podjęcia decyzji w sprawie 
ewentualnego udzielenia zezwolenia dla danej metody odłowu.

Poprawkę złożyły Åsa Westlund, Riitta Myller

Poprawka 70
Artykuł 7

1. Jeżeli potrzaski i metody ich używania 
zostały przebadane i wykazują zgodność z 
normami odłowu humanitarnego, Państwa 
Członkowskie zapewniają certyfikację 
takich potrzasków przez właściwe organy.

1. Jeżeli potrzaski i metody ich używania 
zostały poddane badaniu, o ile to możliwe z 
wykorzystaniem symulacji komputerowych, 
i wykazują zgodność z normami odłowu 
humanitarnego, Państwa Członkowskie 
zapewniają certyfikację takich potrzasków 
przez właściwe organy.

2. Państwa Członkowskie zapewniają, iż 
standardowy dokument certyfikacji zostanie 
dostarczony w odniesieniu do wszystkich 
potrzasków, na których używanie zezwolono 

2. Państwa Członkowskie zapewniają, iż 
standardowy dokument certyfikacji zostanie 
dostarczony w odniesieniu do wszystkich 
potrzasków, na których używanie zezwolono 
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na podstawie art. 4 ust. 1. na podstawie art. 4 ust. 1.
3. Bez uszczerbku dla krajowych zakazów 
dotyczących używania potrzasków 
standardowy dokument certyfikacji 
dostarczony przez właściwe organy innego 
Państwa Członkowskiego zgodnie z 
niniejszą dyrektywą jest uznany jako ważny 
certyfikat w pozostałych Państwach 
Członkowskich.

3. Bez uszczerbku dla krajowych zakazów 
dotyczących używania potrzasków 
standardowy dokument certyfikacji 
dostarczony przez właściwe organy innego 
Państwa Członkowskiego zgodnie z 
niniejszą dyrektywą jest uznany jako ważny 
certyfikat w pozostałych Państwach 
Członkowskich.

4. Właściwe organy wskazują, w odniesieniu 
do stosownego standardowego dokumentu 
certyfikującego, wszelkie specjalne warunki 
i ograniczenia dotyczące używania 
potrzasków.

4. Właściwe organy wskazują, w odniesieniu 
do stosownego standardowego dokumentu 
certyfikującego, wszelkie specjalne warunki 
i ograniczenia dotyczące używania 
potrzasków.

5. Przed certyfikacją potrzasku właściwe 
organy zapewniają, iż podmiot lub organ 
odpowiedzialny za badanie zastosuje 
przepisy techniczne dotyczące badania 
metod używania potrzasków określonych w 
załączniku III oraz przekaże właściwym 
organom sprawozdanie zgodnie z pkt. 1.6 
tego załącznika.

5. Przed certyfikacją potrzasku właściwe 
organy zapewniają, iż podmiot lub organ 
odpowiedzialny za badanie zastosuje 
przepisy techniczne dotyczące badania 
metod używania potrzasków określonych w 
załączniku III oraz przekaże właściwym 
organom sprawozdanie zgodnie z pkt. 1.6 
tego załącznika.

5a. Metody odłowu, które zostały już 
uprzednio zbadane i uzyskały zezwolenie w 
Państwach Członkowskich, powinny być 
poddane wyłącznie badaniom terenowym w 
celu udowodnienia, iż spełniają 
postanowienia odnoszące się do odłowu 
humanitarnego.

Or. sv

Uzasadnienie

Zwiększone zastosowanie symulacji komputerowych zmniejszy liczbę zwierząt 
wykorzystywanych do badań.

W Szwecji od 1984 r. przeprowadza się badania i udziela zezwoleń na budowę potrzasków. 
Istnieje zatem bogaty zasób wiedzy dotyczącej podstawowych warunków zgodnego z 
przepisami działania potrzasków; ze względu na wykorzystanie zwierząt doświadczalnych 
dodatkowe badanie terenowe wydaje się wystarczające do podjęcia decyzji w sprawie 
ewentualnego udzielenia zezwolenia dla danej metody odłowu.
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Poprawkę złożyła Hélène Goudin

Poprawka 71
Artykuł 7 ustęp 1

1. Jeżeli potrzaski i metody ich używania 
zostały przebadane i wykazują zgodność z 
normami odłowu humanitarnego, Państwa 
Członkowskie zapewniają certyfikację 
takich potrzasków przez właściwe organy.

1. Jeżeli potrzaski i metody ich używania 
zostały przebadane i wykazują zgodność z 
normami odłowu humanitarnego, Państwa 
Członkowskie zapewniają certyfikację 
takich potrzasków przez właściwe organy.
Nie czyni się rozróżnienia między 
potrzaskami zbudowanymi zgodnie z 
prototypem wykonanymi samodzielnie, a 
produkowanymi przemysłowo.

Or. sv

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z wcześniej zgłoszonymi poprawkami.

Poprawkę złożyła Hélène Goudin

Poprawka 72
Artykuł 7 ustęp 5 a (nowy)

5a. Jeżeli określony rodzaj lub model 
potrzasku został sprawdzony i uzyskał 
zezwolenie właściwych władz krajowych, 
takie zezwolenie uzyskują również wszystkie 
samodzielnie zbudowane potrzaski o tej 
samej konstrukcji, pod warunkiem, iż są 
one zgodne z wymogami i specyfikacją 
modelu, który uzyskał zezwolenie.

Or. sv

Uzasadnienie

Istotny jest sposób konstrukcji potrzasku, a nie to, czy został on wyprodukowany 
przemysłowo, czy też zbudowany przez osobę indywidualną.
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Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 73
Artykuł 8

Artykuł 8 skreślony
Osoby zakładające potrzaski

Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
osoby zakładające potrzaski otrzymały 
specjalne przeszkolenie lub aby posiadały 
równoważne doświadczenie praktyczne, 
kompetencje i wiedzę kwalifikującą ich do 
odławiania zwierząt zgodnie z normami 
odłowu humanitarnego.

Or. de

Uzasadnienie

Uregulowanie odnoszące się do osób zakładających potrzaski (dotychczasowy art. 8) zostaje 
skreślone.

Przedłożony projekt dyrektywy zawiera wszystkie działania uwzględnione w umowach. W celu 
uproszczenia i szybszego przeniesienia Państwa Członkowskie mogą zlecić bezpośrednie 
przeniesienie. W tym celu konieczne jest jednak rozporządzenie, w którym upoważnia się 
Państwa Członkowskie do zrobienia tego. Powinno być również jasne, iż przeniesienie jest 
dokonywane we współpracy i przy informowaniu Komisji. W ten sposób Państwa 
Członkowskie mogą przenieść umowy bezpośrednio, dopasowując uregulowania do swoich 
szczególnych wymogów.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 74
Artykuł 8

Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
osoby zakładające potrzaski otrzymały 
specjalne przeszkolenie lub aby posiadały 
równoważne doświadczenie praktyczne, 
kompetencje i wiedzę kwalifikującą ich do 
odławiania zwierząt zgodnie z normami 
odłowu humanitarnego.

Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
osoby zakładające potrzaski otrzymały 
specjalne przeszkolenie.

Or. de
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Uzasadnienie

Należy zapewnić podobny zakres przeszkolenia osób zakładających potrzaski, jak w 
odniesieniu do myśliwych w celu wyeliminowania błędnych zachowań oraz skłonności do 
dręczenia zwierząt.

Poprawkę złożyła Hélène Goudin

Poprawka 75
Artykuł 8

Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
osoby zakładające potrzaski otrzymały 
specjalne przeszkolenie lub aby posiadały 
równoważne doświadczenie praktyczne, 
kompetencje i wiedzę kwalifikującą ich do 
odławiania zwierząt zgodnie z normami 
odłowu humanitarnego.

Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
osoby zakładające potrzaski otrzymały 
specjalne przeszkolenie lub aby posiadały 
równoważne doświadczenie praktyczne, 
kompetencje i wiedzę kwalifikującą ich do 
odławiania zwierząt zgodnie z normami 
odłowu humanitarnego. To przeszkolenie 
nie jest ujednolicone na poziomie UE.

Or. sv

Uzasadnienie

Doprecyzowanie jest dokonywane z uwagi na zasadę pomocniczości. Różnice klimatyczne, 
stan gatunkowy oraz warunki polowania różnią się pomiędzy poszczególnymi krajami. 
Wprowadzenie ujednoliconych szkoleń na poziomie UE nie byłoby ani efektywne, ani celowe.

Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 76
Artykuł 8

Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
osoby zakładające potrzaski otrzymały 
specjalne przeszkolenie lub aby posiadały 
równoważne doświadczenie praktyczne, 
kompetencje i wiedzę kwalifikującą ich do 
odławiania zwierząt zgodnie z normami 
odłowu humanitarnego.

Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
osoby zakładające potrzaski otrzymały 
odpowiednie przeszkolenie – o ile to 
możliwe we współpracy z organizacjami 
myśliwych lub osób zakładających potrzaski 
– lub aby posiadały równoważne 
doświadczenie praktyczne, kompetencje i 
wiedzę kwalifikującą ich do odławiania 
zwierząt zgodnie z celami niniejszej 
dyrektywy.

Or. en
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Uzasadnienie

Mając na uwadze dążenie do zmniejszenia biurokracji, zdecydowanie korzystniejsze dla 
Państw Członkowskich byłoby wykorzystanie wiedzy fachowej i istniejących struktur 
organizacji reprezentujących myśliwych i osoby zakładające potrzaski w celu przeszkolenia 
osób zakładających pułapki.

Poprawkę złożyły Åsa Westlund, Riitta Myller

Poprawka 77
Artykuł 8

Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
osoby zakładające potrzaski otrzymały 
specjalne przeszkolenie lub aby posiadały 
równoważne doświadczenie praktyczne, 
kompetencje i wiedzę kwalifikującą ich do 
odławiania zwierząt zgodnie z normami 
odłowu humanitarnego.

Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
osoby zakładające potrzaski otrzymały 
odpowiednie przeszkolenie lub aby 
posiadały równoważne doświadczenie 
praktyczne, kompetencje i wiedzę 
kwalifikującą ich do odławiania zwierząt 
zgodnie z celem niniejszej dyrektywy.

Or. sv

Uzasadnienie

Celem przeszkolenia jest zapewnienie, iż osoba zakładająca potrzaski dysponuje wiedzą 
umożliwiającą spełnienie celów niniejszej dyrektywy, a nie wiedzą zgodną z postanowieniami, 
ponieważ odnoszą się one do kontroli potrzasków.

Poprawkę złożyli Lena Ek, Christofer Fjellner

Poprawka 78
Artykuł 8

Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
osoby zakładające potrzaski otrzymały 
specjalne przeszkolenie lub aby posiadały 
równoważne doświadczenie praktyczne, 
kompetencje i wiedzę kwalifikującą ich do 
odławiania zwierząt zgodnie z normami 
odłowu humanitarnego.

Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
osoby zakładające potrzaski otrzymały 
odpowiednie przeszkolenie lub aby 
posiadały równoważne doświadczenie 
praktyczne, kompetencje i wiedzę 
kwalifikującą ich do odławiania zwierząt 
zgodnie z celem niniejszej dyrektywy.

Or. sv
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Uzasadnienie

Celem przeszkolenia jest zapewnienie, iż osoba zakładająca potrzaski dysponuje wiedzą 
umożliwiającą spełnienie celów niniejszej dyrektywy, a nie wiedzą zgodną z postanowieniami, 
ponieważ odnoszą się one do kontroli potrzasków.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 79
Artykuł 9

Artykuł 9 skreślony
Producenci

Państwa Członkowskie wymagają od 
producentów, aby oznaczali certyfikowane 
potrzaski i przekazywali instrukcje ich 
odpowiedniego zakładania, bezpiecznego 
działania i utrzymania.

Or. de

Uzasadnienie

Uregulowanie odnoszące się do producentów (dotychczasowy art. 9) zostaje skreślone.

Przedłożony projekt dyrektywy zawiera wszystkie działania uwzględnione w umowach. W celu 
uproszczenia i szybszego przeniesienia Państwa Członkowskie mogą zlecić bezpośrednie 
przeniesienie. W tym celu konieczne jest jednak rozporządzenie, w którym upoważnia się 
Państwa Członkowskie do zrobienia tego. Powinno być również jasne, iż przeniesienie jest 
dokonywane we współpracy i przy informowaniu Komisji. W ten sposób Państwa 
Członkowskie mogą przenieść umowy bezpośrednio, dopasowując uregulowania do swoich 
szczególnych wymogów.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 80
Artykuł 10

Artykuł 10 skreślony
Działalność badawcza

Państwa Członkowskie promują i zachęcają 
do badań przyczyniających się do poprawy 
norm odłowu humanitarnego oraz do 
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humanitarnego traktowania zwierząt 
złapanych w potrzask zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w załączniku 
IV.

Or. de

Uzasadnienie

Uregulowanie odnoszące się do działalności badawczej (dotychczasowy art. 10) zostaje 
skreślone.

Przedłożony projekt dyrektywy zawiera wszystkie działania uwzględnione w umowach. W celu 
uproszczenia i szybszego przeniesienia Państwa Członkowskie mogą zlecić bezpośrednie 
przeniesienie. W tym celu konieczne jest jednak rozporządzenie, w którym upoważnia się 
Państwa Członkowskie do zrobienia tego. Powinno być również jasne, iż przeniesienie jest 
dokonywane we współpracy i przy informowaniu Komisji. W ten sposób Państwa 
Członkowskie mogą przenieść umowy bezpośrednio, dopasowując uregulowania do swoich 
szczególnych wymogów.

Poprawkę złożyła Hélène Goudin

Poprawka 81
Artykuł 10

Działalność badawcza skreślony
Państwa Członkowskie promują i zachęcają 
do badań przyczyniających się do poprawy 
norm odłowu humanitarnego oraz do 
humanitarnego traktowania zwierząt 
złapanych w potrzask zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w załączniku 
IV.

Or. sv

Uzasadnienie

Państwa Członkowskie powinny samodzielnie decydować o tym, jakie rodzaje badań 
wspierają.



PE 360.168v02-00 40/55 AM\575548PL.doc

PL

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 82
Artykuł 10

Państwa Członkowskie promują i zachęcają 
do badań przyczyniających się do poprawy 
norm odłowu humanitarnego oraz do 
humanitarnego traktowania zwierząt 
złapanych w potrzask zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w załączniku 
IV.

Komisja i Państwa Członkowskie promują i 
zachęcają do badań przyczyniających się do 
poprawy norm odłowu trwałego oraz do 
humanitarnego traktowania zwierząt 
złapanych w potrzask zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w załączniku 
IV. Ponadto powinny one wspierać kontrolę 
potrzasków bez wykorzystywania żywych 
zwierząt.
Przy koniecznych doświadczeniach na 
zwierzętach w pełnym zakresie stosuje się 
odpowiednie postanowienia dyrektywy 
86/609/EWG.

Or. de

Uzasadnienie

Należy wspierać poprawę norm odłowu, jednakże bez niepotrzebnych i dodatkowych 
doświadczeń na zwierzętach. Odpowiednie postanowienia dyrektywy 86/609, odnoszące się 
do dzikich zwierząt, powinny być stosowane w pełnym zakresie.

Poprawkę złożył Sergio Berlato

Poprawka 83
Artykuł 10

Państwa Członkowskie promują i zachęcają 
do badań przyczyniających się do poprawy 
norm odłowu humanitarnego oraz do
humanitarnego traktowania zwierząt 
złapanych w potrzask zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w załączniku 
IV.

Państwa Członkowskie promują i zachęcają 
do badań przyczyniających się do 
humanitarnego traktowania zwierząt 
złapanych w potrzask zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w załączniku 
IV.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem takich badań prowadzonych na poziomie krajowym nie jest „poprawa” norm odłowu 
humanitarnego, które są z definicji międzynarodowe, lecz w o wiele większym stopniu –
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przyczynienie się w inny sposób do poprawy dobrostanu odłowionych zwierząt.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 84
Artykuł 11

Artykuł 11 skreślony
Kary

Państwa Członkowskie ustanawiają zasady 
dotyczące kar stosowanych w przypadku 
naruszeń przepisów krajowych przyjętych 
na podstawie niniejszej dyrektywy oraz 
podejmują wszelkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia ich wykonania. Ustanowione 
kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające. Państwa Członkowskie 
przekazują Komisji teksty tych przepisów 
najpóźniej do dnia określonego w art. 16 
ust. 1 oraz powiadamiają ją bez zwłoki o 
wszelkich kolejnych poprawkach mających 
wpływ na treść wspomnianych przepisów.

Or. de

Uzasadnienie

Uregulowanie odnoszące się do kar (dotychczasowy art. 11) zostaje skreślone.

Przedłożony projekt dyrektywy zawiera wszystkie działania uwzględnione w umowach. W celu 
uproszczenia i szybszego przeniesienia Państwa Członkowskie mogą zlecić bezpośrednie 
przeniesienie. W tym celu konieczne jest jednak rozporządzenie, w którym upoważnia się 
Państwa Członkowskie do zrobienia tego. Powinno być również jasne, iż przeniesienie jest 
dokonywane we współpracy i przy informowaniu Komisji. W ten sposób Państwa 
Członkowskie mogą przenieść umowy bezpośrednio, dopasowując uregulowania do swoich 
szczególnych wymogów.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 85
Artykuł 12

Artykuł 12 skreślony
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Przekazywanie informacji
1. Państwa Członkowskie i Komisja 
przekazują sobie nawzajem informacje 
konieczne do wykonania niniejszej 
dyrektywy.
2. Państwa Członkowskie zapewnią 
podjęcie koniecznych kroków w celu 
uświadomienia społeczeństwu działań 
przyjętych na podstawie niniejszej 
dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

Uregulowanie odnoszące się do przekazywania informacji (dotychczasowy art. 12) zostało 
przeniesione do art. 3.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 86
Artykuł 13

Artykuł 13 skreślony
Komitet

1. Komisję wspomaga komitet powołany na 
mocy art. 18 rozporządzenia Rady (WE) nr 
338/97 (zwany dalej „komitetem”).
2. Jeżeli dokonano odniesienia do 
niniejszego ustępu, zastosowanie ma art. 5 i 
7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem 
przepisów art. 8 tej decyzji.
Okres określony w art. 5 ust. 6 decyzji 
1999/468/WE wynosi dwa miesiące.
3. Komitet przyjmuje swój regulamin 
wewnętrzny.

Or. de

Uzasadnienie

Uregulowanie odnoszące się do Komitetu (dotychczasowy art. 13) zostaje skreślone.
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Przedłożony projekt dyrektywy zawiera wszystkie działania uwzględnione w umowach. W celu 
uproszczenia i szybszego przeniesienia Państwa Członkowskie mogą zlecić bezpośrednie 
przeniesienie. W tym celu konieczne jest jednak rozporządzenie, w którym upoważnia się 
Państwa Członkowskie do zrobienia tego. Powinno być również jasne, iż przeniesienie jest 
dokonywane we współpracy i przy informowaniu Komisji. W ten sposób Państwa 
Członkowskie mogą przenieść umowy bezpośrednio, dopasowując uregulowania do swoich 
szczególnych wymogów.

Poprawkę złożyli Lena Ek, Christofer Fjellner

Poprawka 87
Artykuł 13 ustęp 1

1. Komisję wspomaga komitet powołany na 
mocy art. 18 rozporządzenia Rady (WE) nr 
338/97 (zwany dalej „komitetem”).

1. Komisję wspomaga komitet, w skład 
którego wchodzą osoby dysponujące wiedzą 
fachową w dziedzinie polowania za pomocą 
potrzasków oraz naturalnego zachowania 
dzikich zwierząt, (zwany dalej 
„komitetem”).

Or. sv

Uzasadnienie

Artykuł rozporządzenia (WE) nr 338/97, do którego odnosi się niniejszy przepis, nie jest w tej 
sprawie właściwy. O komitecie CITES nie można powiedzieć, iż w dysponuje właściwymi 
kompetencjami w zakresie regulowanym niniejszą dyrektywą.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 88
Artykuł 14

Artykuł 14 skreślony
Środki wykonawcze i zmiany

1. Stanowiąc zgodnie z procedurą 
określoną w art. 13 ust. 2, Komisja określa 
ujednolicone warunki i kryteria dotyczące 
następujących elementów:
a) zawiadomienia, o których mowa w art. 4 
ust. 2 i 6 ust. 1;
b) przekazywanie informacji określonych w 
art. 12;
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c) sporządzenie standardowego dokumentu 
certyfikującego dla celów art. 7.
Komisja przyjmuje, tam gdzie to konieczne i 
zgodnie z procedurą określoną w art. 13 
ust. 2, dodatkowe środki wykonawcze.
2. Jeżeli załączniki do Umowy i uzgodniony 
protokół, o których mowa w decyzji 
98/142/WE i 98/487/WE, zostaną 
zmienione, Komisja dokonuje 
odpowiednich zmian w załącznikach do 
niniejszej dyrektywy zgodnie z procedurą 
określoną w art. 13 ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Uregulowanie odnoszące się do środków wykonawczych i zmian (dotychczasowy art. 14) 
zostaje skreślone.

Przedłożony projekt dyrektywy zawiera wszystkie działania uwzględnione w umowach. W celu 
uproszczenia i szybszego przeniesienia Państwa Członkowskie mogą zlecić bezpośrednie 
przeniesienie. W tym celu konieczne jest jednak rozporządzenie, w którym upoważnia się 
Państwa Członkowskie do zrobienia tego. Powinno być również jasne, iż przeniesienie jest 
dokonywane we współpracy i przy informowaniu Komisji. W ten sposób Państwa 
Członkowskie mogą przenieść umowy bezpośrednio, dopasowując uregulowania do swoich 
szczególnych wymogów.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 89
Artykuł 14 ustęp 1 litera c a (nowa)

ca) minimalne standardy przeszkolenia 
osób zakładających potrzaski, o którym 
mowa w art. 8.

Or. de

Uzasadnienie

Należy określić minimalne standardy przeszkolenia osób zakładających potrzaski. Standardy 
te zostaną następnie dopasowane przez wszystkie Państwa Członkowskie do panujących w 
nich warunków.
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Poprawkę złożył Sergio Berlato

Poprawka 90
Artykuł 14 ustęp 2

2. Jeżeli załączniki do Umowy i uzgodniony 
protokół, o których mowa w decyzji 
98/142/WE i 98/487/WE, zostaną 
zmienione, Komisja dokonuje odpowiednich 
zmian w załącznikach do niniejszej 
dyrektywy zgodnie z procedurą określoną w 
art. 13 ust. 2.

2. Jeżeli załączniki do Umowy i uzgodniony 
protokół, o których mowa w decyzji 
98/142/WE i 98/487/WE, zostaną 
zmienione, Komisja dokonuje odpowiednich 
zmian w załącznikach do niniejszej 
dyrektywy zgodnie z procedurą 
współdecyzji.

Or. fr

Uzasadnienie

Jeżeli zaistnieje potrzeba korekty załączników do niniejszej dyrektywy, powinna być ona 
dokonana w przejrzysty sposób we współpracy z instytucjami wspólnotowymi, a nie w 
„procedurze komitologii”. Z tego względu właściwą procedurą jest procedura współdecyzji.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 91
Artykuł 14 ustęp 2

2. Jeżeli załączniki do Umowy i uzgodniony 
protokół, o których mowa w decyzji 
98/142/WE i 98/487/WE, zostaną 
zmienione, Komisja dokonuje odpowiednich 
zmian w załącznikach do niniejszej 
dyrektywy zgodnie z procedurą określoną w 
art. 13 ust. 2.

2. Jeżeli załączniki do Umowy i uzgodniony 
protokół, o których mowa w decyzji 
98/142/WE i 98/487/WE, zostaną 
zmienione, Komisja dokonuje odpowiednich 
zmian w załącznikach do niniejszej
dyrektywy zgodnie z procedurą określoną w 
art. 13 ust. 2. Po dwóch latach Komisja 
Europejska składa Parlamentowi 
Europejskiemu sprawozdanie dotyczące 
stanu przeniesienia umów przez Państwa 
Członkowskie.

Or. de

Uzasadnienie

Parlament Europejski powinien mieć możliwość uzyskania informacji o jakości przeniesienia 
umów przez Państwa Członkowskie.
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Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 92
Artykuł 15

Artykuł 15 skreślony
Związek z prawem krajowym

Państwa Członkowskie mogą utrzymać lub 
wprowadzić bardziej zaostrzone przepisy 
odnoszące się do ochrony zwierząt i 
gatunków zwierząt określonych w 
załączniku I, niż przewidziane przez 
umowy. Informują one Komisję o wszelkich 
takich środkach.

Or. de

Uzasadnienie

Uregulowania odnoszące się do związku z prawem krajowym (dotychczasowy art. 15) zostały 
przeniesione do art. 2.

Poprawkę złożył Sergio Berlato

Poprawka 93
Artykuł 15

Państwa Członkowskie mogą utrzymać lub 
wprowadzić bardziej zaostrzone przepisy 
odnoszące się do ochrony zwierząt i
gatunków zwierząt określonych w 
załączniku I, niż przewidziane przez umowy. 
Informują one Komisję o wszelkich takich 
środkach.

Państwa Członkowskie mogą utrzymać lub 
wprowadzić bardziej zaostrzone przepisy 
odnoszące się do ochrony gatunków 
zwierząt określonych w załączniku I, niż 
przewidziane przez umowy. Informują one 
Komisję o wszelkich takich środkach.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem niniejszej dyrektywy nie jest ochrona gatunków dzikich zwierząt, lecz ustanowienie 
norm odłowu humanitarnego takich gatunków zwierząt.
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Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 94
Artykuł 16

Artykuł 16 skreślony
Przeniesienie

1. Państwa Członkowskie przyjmują i 
publikują, najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2005 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
Członkowskie niezwłocznie przekazują 
Komisji teksty tych przepisów wraz z tabelą 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.
Państwa Członkowskie stosują wspomniane 
przepisy od dnia 1 stycznia 2006 r.
Przepisy przyjęte przez Państwa 
Członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez Państwa Członkowskie.
2. Państwa Członkowskie przekazują 
Komisji teksty podstawowych przepisów 
prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach 
objętych niniejszą dyrektywą.

Or. de

Uzasadnienie

Uregulowania odnoszące się do przeniesienia (dotychczasowy art. 16) zostały przeniesione 
do art. 4.

Poprawkę złożyła Hélène Goudin

Poprawka 95
Artykuł 16 ustęp 1

1. Państwa Członkowskie przyjmują i 
publikują, najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2005 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i 

1. Państwa Członkowskie przyjmują i 
publikują, najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2005 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i 
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administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
Członkowskie niezwłocznie przekazują 
Komisji teksty tych przepisów wraz z tabelą 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.

administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
Członkowskie niezwłocznie przekazują 
Komisji teksty tych przepisów wraz z tabelą 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.

Państwa Członkowskie stosują wspomniane 
przepisy od dnia 1 stycznia 2006 r.

Państwa Członkowskie stosują wspomniane 
przepisy po upływie dwóch lat od wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy.

Przepisy przyjęte przez Państwa 
Członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez Państwa Członkowskie.

Przepisy przyjęte przez Państwa 
Członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez Państwa Członkowskie.

Or. sv

Uzasadnienie

Dwa lata są odpowiednim okresem dla przeniesienia niniejszej dyrektywy do krajowego 
porządku prawnego.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 96
Artykuł 17

Artykuł 17 skreślony
Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jej opublikowania w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Uregulowania odnoszące się do wejścia w życie (dotychczasowy art. 17) zostały przeniesione 
do art. 5.
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Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 97
Artykuł 18

Artykuł 18 skreślony
Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do 
Państw Członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

Uregulowania odnoszące się do adresatów (dotychczasowy art. 18) zostały przeniesione do 
art. 6.

Poprawkę złożyli Lena Ek, Christofer Fjellner

Poprawka 98
Załącznik II punkt 1.3 akapit pierwszy

Humanitarne traktowanie zwierząt można 
wskazać za pomocą środków określających 
stopień łatwości lub trudności w ich 
radzeniu sobie w środowisku oraz stopień 
niemożności radzenia sobie w środowisku. 
Ponieważ zwierzęta różnią się co do metod, 
jakie stosują, aby próbować radzić sobie w 
środowisku, należy zastosować zakres 
środków przy ocenie ich dobrostanu.

Humanitarne traktowanie zwierząt można 
wskazać za pomocą środków określających 
stopień łatwości lub trudności w ich 
radzeniu sobie w środowisku oraz stopień 
niemożności radzenia sobie w środowisku. 
Ponieważ zwierzęta różnią się co do metod, 
jakie stosują, aby próbować radzić sobie w 
środowisku, należy zastosować zakres 
środków przy ocenie ich dobrostanu. W 
określonych przypadkach mogą one zostać 
zastąpione przez obdukcję lub obserwację w 
trakcie badań w terenie.

Or. sv

Uzasadnienie

Do czasu uzyskania wyników z badań podstawowych, dla wykonania których konieczne są 
znaczne środki finansowe, podstawą oceny metody odłowu ze względu na dobrostan zwierząt 
powinny być wskaźniki zachowania, które można otrzymać podczas wyjmowania odłowionego 
zwierzęcia z potrzasku, oraz wskaźniki urazów, które można otrzymać podczas obdukcji 
materiału uzyskanego w trakcie badań w terenie. Testy powinny być przeprowadzane zgodnie 
z normą ISO 10990-5.
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Poprawkę złożyli Lena Ek, Christofer Fjellner

Poprawka 99
Załącznik II punkt 2.1 akapit drugi

Parametry muszą obejmować wskaźniki 
zachowania i urazów wymienione w pkt. 2.2 
niniejszego załącznika II.

Parametry muszą obejmować wskaźniki 
zachowania i urazów wymienione w pkt. 2.2 
niniejszego załącznika II. W określonych 
warunkach mogą one zostać uzyskane 
przez obdukcję lub obserwację w trakcie 
badań w terenie.

Or. sv

Uzasadnienie

Do czasu uzyskania wyników z badań podstawowych, dla wykonania których konieczne są 
znaczne środki finansowe, podstawą oceny metody odłowu ze względu na dobrostan zwierząt 
powinny być wskaźniki zachowania, które można otrzymać podczas wyjmowania odłowionego 
zwierzęcia z potrzasku, oraz wskaźniki urazów, które można otrzymać podczas obdukcji 
materiału uzyskanego w trakcie badań w terenie. Testy powinny być przeprowadzane zgodnie 
z normą ISO 10990-5.

Poprawkę złożyła Hélène Goudin

Poprawka 100
Załącznik II punkt 2.1 akapit drugi

Parametry muszą obejmować wskaźniki 
zachowania i urazów wymienione w pkt. 2.2 
niniejszego załącznika II.

Parametry muszą obejmować wskaźniki 
zachowania i urazów wymienione w pkt. 2.2 
niniejszego załącznika II. W określonych 
warunkach mogą one zostać uzyskane 
podczas obdukcji.

Or. sv

Poprawkę złożyła Hélène Goudin

Poprawka 101
Załącznik II punkt 3.1

Musi zostać ustalony czas wystąpienia utraty 
świadomości i nieprzytomności 

Musi zostać ustalony czas wystąpienia utraty 
świadomości i nieprzytomności 
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spowodowany techniką zabijania oraz 
należy dokonać sprawdzenia zachowania 
tego stanu do śmierci (tj. do chwili, kiedy 
nieodwracalnie ustała akcja serca).

spowodowany techniką zabijania oraz 
należy dokonać sprawdzenia zachowania 
tego stanu do śmierci (tj. do chwili, kiedy 
nieodwracalnie ustała akcja serca).

Należy monitorować nieświadomość i 
nieprzytomność, sprawdzając odruchy 
rogówek i powiek lub wszelkie inne 
naukowo udowodnione odpowiednie 
parametry zastępcze.

Należy monitorować nieświadomość i 
nieprzytomność, sprawdzając odruchy 
rogówek i powiek lub wszelkie inne 
naukowo udowodnione odpowiednie 
parametry zastępcze.

`W przypadkach gdy dalsze badania są 
konieczne do ustalenia, czy dana metoda 
odławiania spełnia normy, można wykonać 
dodatkowo pomiary elektroencefalogramu 
(EEG), sprowokowanej reakcji wzrokowej 
(VER), a także sprowokowanej reakcji na 
dźwięk (SER).

W przypadkach gdy dalsze badania są 
konieczne do ustalenia, czy dana metoda 
odławiania spełnia normy, można wykonać 
dodatkowo pomiary elektroencefalogramu 
(EEG), sprowokowanej reakcji wzrokowej 
(VER), a także sprowokowanej reakcji na 
dźwięk (SER).

W określonych przypadkach badania w 
terenie mogą zostać zastąpione przez 
badania w zagrodach, zgodnie z normą ISO 
10990-4. Czas wystąpienia utraty 
świadomości jest uzależniony od gatunku 
zwierzęcia, intensywności uderzenia oraz 
miejsca jego zadania.

Or. sv

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jan Mulder, Johannes Blokland, 
Dorette Corbey

Poprawka 102
Załącznik II punkt 3.2 przypis

* to ograniczenie czasowe zostanie 
przeanalizowane w celu przystosowania
wymagania dotyczącego ograniczeń 
czasowych do poszczególnych gatunków, z 
zamiarem obniżenia 300-sekundowego 
ograniczenia czasowego do 180 sekund, a 
także w celu określenia ram czasowych 
dotyczących wdrożenia.

* to ograniczenie czasowe zostanie 
przeanalizowane w celu podniesienia
wymagania dotyczącego ograniczeń 
czasowych do poszczególnych gatunków, o 
ile pojawią się odpowiednie alternatywne 
metody odłowu.

Or. nl
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Uzasadnienie

Niniejszy przypis nie tylko wspiera dalsze badania w odniesieniu do wymagań dotyczących 
ograniczeń czasowych, ale także określa, co powinno być wynikiem takich badań 
(podniesienie wymagań dotyczących ograniczeń czasowych do 180 sekund). To nie wydaje się 
właściwe.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 103
Załącznik II punkt 3.2

Tekst proponowany przez Komisję

Ograniczenie czasowe do utraty odruchu 
rogówek i powiek

Gatunek

45 sekund Mustela erminea
120 sekund Martes americana, Martes zibellina, Martes 

martes
300 sekund * Wszystkie inne gatunki wymienione w 

załączniku I do niniejszej dyrektywy

Poprawki Parlamentu

Ograniczenie czasowe do utraty odruchu 
rogówek i powiek

Gatunek

30 sekund Mustela erminea
120 sekund Martes americana, Martes zibellina, Martes 

martes
240 sekund * Wszystkie inne gatunki wymienione w 

załączniku I do niniejszej dyrektywy

Or. de

Uzasadnienie

Proponowane ograniczenie czasowe powinno być dostosowane do fizjologii, anatomii i 
zachowania danego gatunku.
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Poprawkę złożył Horst Scähnellhardt

Poprawka 104
Załącznik II punkt 3.2 a (nowy)

3.2a. Potrzaski powodujące utonięcie mogą 
być założone wyłącznie po uzyskaniu 
zezwolenia od właściwych władz oraz w 
przypadkach:
a) zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa 
publicznego;
b) zagrożenia własności prywatnej i 
publicznej.

Or. de

Uzasadnienie

Ten rodzaj potrzasku jest niezwykle istotny dla efektywnej kontroli piżmoszczurów. 
Szczególnie rozległe skutki działania tego potrzasku w odniesieniu do infrastruktury ochrony 
przeciwpowodziowej oraz zaopatrzenia w wodę stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa 
publicznego,, zdrowia oraz własności.. W 70% przypadków śmierć w klatce następuje nie w 
wyniku utonięcia, ale wskutek nagłej – spowodowanej przez zwierzę – zmiany wymiany 
materii (samoogłuszenie).

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 105
Załącznik II punkt 3.2 a (nowy)

3.2a. Potrzaski podwodne
Zabrania się zakładania potrzasków 
podwodnych dla odłowu dzikich ssaków w 
celu zarządzania dziką fauną, oraz 
uzyskiwania futra, skóry i mięsa.

Or. nl

Uzasadnienie

Stosowanie potrzasków podwodnych powinno być zabronione w możliwie największym 
stopniu, jednakże dla szkodników czyni się wyjątek.
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Poprawkę złożyła Hélène Goudin

Poprawka 106
Załącznik III Punkt 1.1 akapit pierwszy

Badania muszą być wykonywane zgodnie z 
końcowymi protokołami z badań.

Badania muszą być wykonywane zgodnie z 
końcowymi protokołami z badań. W 
określonych przypadkach mogą one zostać 
zastąpione obdukcją materiału 
pochodzącego z badań w terenie.

Or. sv

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 107
Załącznik III punkt 1.1 akapit piąty

W przypadku badań w terenie potrzaski 
mają być sprawdzane codziennie.

W przypadku badań w terenie potrzaski 
mają być sprawdzane codziennie i 
wyposażone w mechanizm informujący 
natychmiast o odłowieniu zwierzęcia.

Or. de

Uzasadnienie

Uwzględniając postanowienia dyrektywy 86/609, która zakłada minimalizację cierpień 
zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych, należy zapewnić instalację 
mechanizmów, które informują o odłowieniu zwierzęcia.

Poprawkę złożyła Hélène Goudin

Poprawka 108
Załącznik III punkt 1.1 akapit szósty

Skuteczność potrzasków przeznaczonych do 
zabijania, mających na celu doprowadzenie 
stanowiącego cel zwierzęcia do stanu utraty 
przytomności i zabicie, musi zostać 
przebadana na zwierzętach będących w 
stanie świadomości i poruszających się, za 
pomocą pomiarów laboratoryjnych lub w 
terenie ogrodzonym oraz pomiarów 
terenowych. Należy dokonać oceny 

Skuteczność potrzasków przeznaczonych do 
zabijania, mających na celu doprowadzenie 
stanowiącego cel zwierzęcia do stanu utraty 
przytomności i zabicie, musi zostać
przebadana na zwierzętach będących w 
stanie świadomości i poruszających się, za 
pomocą pomiarów laboratoryjnych lub w 
terenie ogrodzonym oraz pomiarów 
terenowych. W możliwie szerokim zakresie 
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zdolności potrzasku do uderzenia 
docelowego zwierzęcia w kluczowych 
lokalizacjach.

należy wykorzystać symulacje 
komputerowe.

Or. sv

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 109
Załącznik III punkt 1.1 akapit dziewiąty

Jeżeli to stosowne, można sprawdzić szerszy 
zakres działań podczas badania potrzasków.
Badanie w terenie może obejmować badania 
skutków odławiania zarówno dla gatunków 
docelowych, jak i niedocelowych.

Jeżeli to stosowne, można sprawdzić szerszy 
zakres działań podczas badania potrzasków. 
Badanie w terenie powinno obejmować 
badania skutków odławiania zarówno dla 
gatunków docelowych, jak i niedocelowych.

Or. de

Uzasadnienie

Badania w terenie są prowadzone w znacznej mierze w celu zbadania wpływu na gatunki 
docelowe. Jednakże w celu uniknięcia niepożądanego dręczenia zwierząt konieczne jest 
zbadanie wpływu na inne gatunki.


