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Error! Unknown switch argument.

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af standarder for 
human fældefangst for visse dyrearter
(KOM(2004)0532 – C6–0100/2004 – 2004/0183(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2004)0532)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
EF-traktatens artikel 175, stk. 1, (C6-0100/2004),

− der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6–
0304/2005),

1. forkaster Kommissionens forslag;

2. anmoder Rådet om ikke at fastlægge en fælles holdning og opfordrer Kommissionen til at 
tage sit forslag tilbage;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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BEGRUNDELSE

Bestræbelserne for at indføre fælles fangststandarder for fældefangst på europæisk niveau må 
hilses velkommen. Kommissionens forslag er imidlertid alt i alt meget mangelfuldt, og det er 
derfor vanskeligt at opnå en forbedring ved hjælp af ændringer. Derfor foreslår ordføreren at 
forkaste Kommissionens forslag.

1. Forkastelse af Kommissionens forslag

Da Kommissionens forslag hører under kapitlet miljøpolitik i EU-traktaten, er EU forpligtet 
til at basere lovforslaget på de nyeste videnskabelige resultater. Dette grundlag mangler, idet 
sådanne undersøgelser skulle have været gennemført før offentliggørelsen af forslaget.

2. De vigtigste mangler ved Kommissionens forslag

Slettelse af begrebet "human"

Under visse betingelser kan fangstmetoder og fælder være nødvendige og retfærdiggjort af 
særlige forhold, men der er ingen grund til af den grund at betegne dem som humane.

Kommissionen foreslår i artikel 5, stk. 2 og 3, at en fastholdende eller dræbende 
fældefangstmetode sågar anses for "human", hvis hvert femte dyr lider under indikatorer som 
f.eks. knoglebrud, løsrivelse af sene- eller ledbånd, alvorlig knoglehindeafskrabning, alvorlig 
ydre og indre blødning, alvorlig beskadigelse af skeletmuskel, beskadigelse af øje, 
beskadigelse af rygmarv, amputation eller død. For dræbende fældefangstmetoder betegner 
forslaget en fældefangstmetode som human, hvis visse dyrearter udsættes for en dødskamp på 
op til 300 sekunder.

Anvendelsen af ordet "human" bygger på artikel 3, stk. 1, i direktiv 3254/91, som blev udstedt 
på grundlag af en beslutning fra Europa-Parlamentet i 1989. Dette direktiv indeholder et 
forbud mod rævesakse i EU fra 1. januar 1995 og et importforbud for pelse fra 13 oplistede 
dyrearter fra lande, som ikke forbyder disse fælder eller ikke gennemfører internationale 
aftaler om humane fangstmetoder.

I 1996 offentliggjorde en ekspertgruppe under Kommissionen, med deltagelse fra Canada og 
USA, en rapport, som indeholdt en række forslag til forbedring af fangstmetoderne.

Denne rapport blev imidlertid kraftigt afvist af jægerne. Derefter fortsatte forhandlingerne 
mellem EU, USA, Canada og Rusland på politisk niveau uden inddragelse af eksperterne.

Den resulterende aftale, som kom på plads i 1996, indeholdt ikke længere nogen af de 
forbedringer, som de europæiske eksperter havde foreslået. Også fælder, hvor de fangne dyr 
gennemlider en dødskamp af fem minutters varighed, blev anset som humane.

Aftalen om internationale standarder for human fældefangst, som dette direktivforslag bygger 
på, kom kun i stand, fordi Kommissionen ville undgå en handelsstrid med USA og Canada. 1

Standarderne i aftalen indeholder primært de metoder, som anvendes af jægere i USA, Canada 
  

1 Rusland var på dette tidspunkt endnu ikke medlem af WTO.
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og Rusland, og disse metoder betegnes også som humane.

Undgåelse af dyreforsøg

Videnskabelig prøvning af fælder skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 
86/6097EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål.
Med den foreskrevne anvendelse af dyreforsøg falder dette forslag ind under 
anvendelsesområdet for dette direktiv.

I henhold til dette direktiv må et forsøg ikke udføres, hvis der findes et tilfredsstillende, 
forsvarligt og praktikabelt alternativ til at nå det tilstræbte mål, hvor der ikke skal anvendes 
dyr. Forslaget nævner intetsteds undersøgelse af sådanne alternativer. Der er ingen 
bestemmelse, som sikrer, at en eventuelt eksisterende alternativ metode skal anvendes.

Desuden indeholder direktiv 86/609/EØF i artikel 22, stk. 1 og 2, bestemmelser, som skal 
sikre, at unødvendige dobbeltforsøg undgås, og at der sker en gensidig anerkendelse af 
resultaterne af gennemførte forsøg. Heller ikke dette er med i forslaget.

Oplæring af jægerne

Artikel 8 i forslaget regulerer den særlige oplæring af jægerne uden dog at definere dette 
nærmere. Hvis der skal opnås fælles europæiske standarder, er det nødvendigt at fastsætte 
fælles kriterier. Desuden anvendes der i Kommissionens forslag begreber som "tilsvarende 
praktisk erfaring, kompetence og viden" uden nogen nærmere definition.

Undtagelser

Undtagelsesbestemmelserne i forslagets artikel 6 skal være strenge og restriktive og må ikke 
undergrave forslaget.

Bilag I

Artslisten i bilag I er ikke baseret på et videnskabeligt grundlag. Derfor skal Kommissionen 
sørge for et sådant grundlag og fremlægge et nyt bilag I på dette grundlag.
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UDTALELSE FRA RETSUDVALGET OM DET FORESLÅEDE RETSGRUNDLAG

Retsudvalget
Formanden

Karl-Heinz Florenz
Formand for
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
BRUXELLES

Om: Retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
indførelse af standarder for human fældefangst for visse dyrearter 
(KOM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))1

Med skrivelse af 6. oktober 2005 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om 
holdbarheden og relevansen af retsgrundlaget for Kommissionens ovennævnte forslag, jf. 
forretningsordenens artikel 35, stk. 3.

Udvalget gik derpå over til at behandle dette spørgsmål på samme møde på grundlag af et 
mundtligt indlæg fra udvalgets ordfører om retsakters retsgrundlag, López Istúriz White.

Ifølge Domstolen er valget af hjemmel for en retsakt ikke et subjektivt valg, men "skal 
foretages på grundlag af objektive forhold, som Domstolen kan efterprøve"2, bl.a. den 
pågældende retsakts formål og indhold3. Det er desuden en retsakts hovedformål, der skal 
være den afgørende faktor.4

Der er ingen tvivl om, at direktivet primært - og faktisk så godt som udelukkende - omhandler
visse vilde dyrearters velfærd. Det kan i denne forbindelse bemærkes, at det er fastsat i 
præamblen, at direktivet ikke indskrænker Rådets forordning (EØF) nr. 3254/91 af 4. 
november 1991 om forbud mod anvendelse af rævesakse i Fællesskabet og indførsel til 
Fællesskabet af skind af og varer fremstillet på basis af visse vilde dyrearter med oprindelse i 
lande, der anvender rævesakse eller fangstmetoder, der ikke opfylder de internationale 
standarder for human fældefangst5. Denne forordning har hjemmel i EF-traktatens artikel 133 
og 175, hvilket antyder, at fællesskabslovgivningen i det mindste i 1991 betragtede vilde dyrs 
velfærd som et miljøpolitisk anliggende. Denne forordning er kun blevet anfægtet én gang, og 
retshjemlen blev ikke draget i tvivl6. 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 Sag 45/86 Kommissionen mod Rådet [1987] Sml. 1439, præmis 11.
3 Sag C-300/89 Kommissionen mod Rådet [1991] Sml. I-287, præmis 10.
4 Sag C-377/98 Nederlandene mod Parlamentet og Rådet [2001] Sml. I-7079, præmis 27, jf. sag C-155/91 
Kommissionen mod Rådet [1993] Sml. I-939, præmis19-21.
5 EFT L 308 af 9.11.1991, s. 1.
6 Kendelse afsagt af Præsidenten for Retten i Første Instans den 12.2.1996 in sag T-228/95 R Lehrfreund Ltd 
mod Rådet og Kommissionen [1996] Sml. II-111.
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Desuden er det fastsat i betragtning 3, at internationalt vedtagne standarder for human 
fældefangst vil "forbedre de fangne dyrs velfærd og dermed bidrage til beskyttelsen af vilde 
dyrearter både i og uden for Fællesskabet. Et tilstrækkeligt velfærdsniveau for vilde dyr, der 
fanges i fælder med henblik på forvaltning af vildtbestanden og i bevaringsøjemed, vil kunne 
bidrage til opfyldelsen af Fællesskabets miljøpolitiske målsætninger. Herigennem vil 
Fællesskabet bidrage til en fornuftig og rationel udnyttelse af naturressourcerne og fremme 
foranstaltninger på internationalt plan til løsning af globale miljøproblemer." 
Dette er en klar henvisning til miljøpolitikken, som i EF-traktatens artikel 3, litra l, er nævnt 
som et af Fællesskabets virkefelter ("en miljøpolitik"). 
I direktivforslagets artikel 1 henviser der endvidere til "forvaltning af vildtbestanden, 
bekæmpelse af skadedyr, indfangning af pattedyr i bevaringsøjemed" og i artikel 6 til 
"genoprettelse af bestanden, genudsætning, avl eller beskyttelse af dyr og planter", hvilket
også er aspekter af miljøpolitikken.
Hovedvægten i direktivforslaget ligger på miljøpolitikken, og artikel 175, stk. 1, er derfor det 
eneste relevante retsgrundlag. I henhold til denne bestemmelse kan medlemsstaterne også 
vedtage strengere beskyttelsesforanstaltninger med hjemmel i artikel 176, forudsat disse 
foranstaltninger er forenelige med traktaten, hvilket er i overensstemmelse med 
direktivforslagets formål. 

Ud fra disse betragtninger vedtog Retsudvalget således på mødet den 6. oktober 2005 
enstemmigt1 at indstille, at EF-traktatens artikel 175, stk. 1, bibeholdes som det eneste 
retsgrundlag.

Med venlig hilsen

Giuseppe Gargani

  
1 Til stede under afstemningen var: Giuseppe Gargani (formand), Antonio López-Istúriz White (rådgivende 
ordfører), Maria Berger, Bert Doorn, Nicole Fontaine (for Piia-Noora Kauppi), Jean-Paul Gauzès (for Rainer 
Wieland), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega (for Antonio Masip 
Hidalgo), Aloyzas Sakalas og Jaroslav Zvěřina.
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