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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů ke schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 smlouvy o ES a v článku 7 
smlouvy o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro  schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se pro určité druhy 
živočichů zavádějí normy humánního lovu do pastí
(KOM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2004)0532)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 175 odst. 1 smlouvy o ES, v souladu s nimiž 
Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0100/2004),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejného zdraví a spotřebitelskou 
politiku (A6-0000/2005),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Evropský parlament návrh Komise zamítá.

Begründung

Der Kommissionsvorschlag ist insgesamt sehr mangelhaft. Daher ist es schwierig, durch 
Änderungen eine Verbesserung zu erreichen. Da der Kommissionsvorschlag unter das 
Kapitel Umweltpolitik im EU-Vertrag fällt, ist die EU verpflichtet den Gesetzesvorschlag auf 
die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu basieren. Diese Grundlage fehlt, derartige 
Untersuchungen hätten schon vor der Veröffentlichung des Vorschlages durchgeführt werden 
müssen.

  
1 Ještě nebyl zveřejněn v Úředním věstníku.
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 2
Titul směrnice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady, 
kterou se pro určité druhy živočichů 
zavádějí normy humánního lovu do pastí

Směrnice Evropského parlamentu a Rady, 
kterou se pro určité druhy živočichů 
zavádějí normy lovu do pastí

(Tato změna platí v celém legislativním 
textu, nikoli však v pasážích, ve kterých se 
citují úmluvy schválené EU v roce 1998;
přijetím pozměňovacího návrhu nastane 
nutnost technických úprav v celém textu.)

Begründung

Die Fangmethoden in dieser Richtlinie sollten den Tierschutz fördern und weiterentwickeln 
und unnötige Qualen vermeiden. Die Kommission schlägt in Artikel 5 Absatz 2 und 3 vor, 
dass eine bewegungseinschränkende bzw. tötende Fangmethode sogar dann als "human" gilt, 
wenn jedes fünfte Tier unter Indikatoren wie z.B. Knochenbrüche, Sehnen oder Ligamentrisse, 
stärkere Knochenhautverletzungen, ernsthaftere äußere und innere Blutungen, 
Skelettmuskelschädigungen, Schädigungen des Auges, Verletzungen des Rückenmarks, 
Amputation oder Tod leidet. Bei Tötungsfallen qualifiziert der Vorschlag eine Fangmethode 
als human, wenn gewisse Tierarten einem Todeskampf bis zu 300 Sekunden ausgesetzt sind.

Unter strengsten Voraussetzungen können Fangmethoden und Fallen nötig und durch gewisse 
Umstände gerechtfertigt sein, es besteht aber kein Grund, sie deswegen als human zu 
bezeichnen.

Pozměňovací návrh 3
Hledisko 10 a (nové)

(10 a) Testování pastí musí být prováděno 
v souladu s ustanoveními směrnice č. 
86/609 ze dne 24. listopadu 1986 
k přiblížení právních a správních předpisů 
členských států na ochranu zvířat 
užívaných pro pokusné účely a jiné 
vědecké účely.



PR\565537CS.doc 7/17 PE 357.779v01-00
Externí překlad

CS

Begründung

Der Kommissionsvorschlag muss in Einklang mit Richtlinie 86/609 zur Annäherung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten zum Schutz der für Versuche und 
andere wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere stehen und diese Richtlinie muss auch 
auf Tierversuche, die im Rahmen dieser Richtlinie durchgeführt werden, angewendet werden.

Pozměňovací návrh 4
Článek 2, č. 5 a (nový)

5a. "Topicí pasti" jsou pasti upevněné 
pod vodní hladinou, např. klecové pasti, 
ve kterých se utopí částečně vodní savci.

Begründung

Es ist wichtig, zwischen Fallen die im Wasser oder an Land verwendet werden, zu 
unterscheiden. Die Verwendung von Ertränkungsfallen sollte generell verboten werden, da 
sie zu einem sehr qualvollen Tod führen kann. Wenn semi-aquatische Säugetiere unter Wasser 
ertränkt werden, so dauert der Todeskampf oft viel länger als bei Fallen, die an Land 
verwendet werden, bei manchen Tierarten bis zu 15 Minuten. Es gibt alternative Methoden zu 
Ertränkungsfallen, bei denen die Tiere am Eingang des Nestes gefangen werden und dabei in 
der Regel keine schweren Verletzungen erleiden. Weiters gibt es auch Alternativmethoden, bei 
denen die Tiere in Wasserfallen auf eine "sichere Plattform" fliehen können. 
Ertränkungsfallen werden jedoch aus ökonomischen Gründen weiterhin angewendet.

Pozměňovací návrh 5
Článek 4 odst. 2

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

2. Členské státy mohou na svém území 
povolit jen používání pastí schválených ve 
třetí zemi v souladu s normami lovu do 
pastí.

Členské státy mohou podle článku 15 
dodržovat nebo vydat přísnější ustanovení. 
Na základě těchto ustanovení mohou 
zakázat používání pastí, které jsou 
schváleny ve třetích státech. 
Členské státy uvedou důvody jakéhokoliv 
odmítnutí takového povolení a uvědomí 
písemně třetí zemi, kde byla daná past 
schválena, a Komisi.
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Begründung

Die Bestimmungen der Richtlinie sind in allen Mitgliedstaaten gültig und definieren 
Mindeststandards. Die Europäische Union hat durch die Richtlinie 3254/91 die Anwendung 
von Schlagfallen verboten und somit striktere Standards erlassen. Die Anwendung strengerer 
Standards in den Mitgliedstaaten muss daher problemlos erlaubt sein.

Pozměňovací návrh 6
Článek 5, odst. 2

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

2 Metoda lovu do živolovných pastí je 
přípustná, jestliže jsou splněny následující 
podmínky:

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

a) počet jedinců stejného cílového druhu, 
ze kterých jsou údaje získané, je alespoň 6,

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

b) alespoň 95 % zvířat uvedených v bodě 
a) nevykazuje žádný z ukazatelů 
uvedených v bodě 2.2 přílohy II. 

Begründung

Die Anzahl und das Leiden der Versuchstiere muss auf ein Minimum beschränkt werden. Es 
ist nicht akzeptabel, dass eine bewegungseinschränkende Fangmethode als zugelassen gilt, 
wenn jedes fünfte Tier, dass in den Fallentyp gerät, unter den in Anhang II genannten 
Indikatoren leidet. Der akzeptierte Prozentsatz muss auf wenigstens 95% angehoben werden.

Pozměňovací návrh 7
Článek 5 odst. 3

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

3. Metoda lovu do usmrcujících pastí bude
přípustná, jestliže jsou splněny následující 
podmínky:

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

a) počet jedinců stejného cílového druhu, 
ze kterých jsou údaje získané, je alespoň 6,

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

b) alespoň 95 % zvířat uvedených v bodě 
a) je v bezvědomí a znecitlivěno 
v časových limitech stanovených v bodě 
3.2 přílohy II a zůstává v tomto stavu až do 
smrti.

Begründung

Die Anzahl und das Leiden der Versuchstiere muss auf ein Minimum beschränkt werden. Das 
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akzeptierte grausame Sterben von jedem fünften Tier einer Zielart verdient in keiner Weise 
eine Zulassung. Auch hier ist die Anhebung des Prozentsatzes auf wenigstens 95% geboten.

Pozměňovací návrh 8
Článek 6 odst. 1

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

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

a) zájem veřejného zdraví a bezpečnosti, a) zájem veřejného zdraví a bezpečnosti,

b) ochrana veřejného a soukromého 
majetku,
c) výzkum, vzdělávání, obnovení populací, 
opětovné vysazení (reintrodukce), chov 
nebo ochrana fauny a flóry,
d) používání tradičních dřevěných pastí 
důležitých pro uchování kulturního 
dědictví domorodých společenství,
e) dočasné používání určité pasti pro určité 
druhy nebo pro určité podmínky prostředí 
po přiměřenou dobu vymezenou 
příslušnými orgány, zatímco pokračuje 
výzkum náhrady této pasti,

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

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

Begründung

Für diese Ausnahmeregelungen gibt es keine nachvollziehbare Begründung. Die gestrichenen 
Ausnahmen beziehen sich auf die derzeitigen Anwendungen von Fallen in Europa und würden 
demzufolge den Status Quo zementieren und keine Einschränkung der Fallenjagd nach sich 
ziehen.

Pozměňovací návrh 9
Článek 6 odst. 3

3. Příslušný orgán uvědomí Komisi o 
jakékoliv přiznané odchylce a o jejím 
písemném zdůvodnění a podmínkách, které 

3. Příslušný orgán uvědomí Komisi 
každoročně o jakékoliv přiznané odchylce 
a o jejím písemném zdůvodnění a 
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se na ni vztahují. podmínkách, které se na ni vztahují. 

Begründung

Um der Kommission eine umfassende Analyse der Ausnahmen in allen Mitgliedstaaten zu 
ermöglichen, ist ein vorgegebener Zeitrahmen unerlässlich.

Pozměňovací návrh 10
Článek 7 odstavec 1

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

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

Pozměňovací návrh 11
Článek 8

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

Členské státy zajistí, aby lovci prošli 
školením podle kritérií stanovených podle 
článku 14, na jejichž základě jsou 
způsobilí lovit v souladu s normami lovu 
do pastí.

Begründung

Alle Fallensteller sollten eine einheitliche Ausbildung erhalten und die Kriterien sollten 
einheitlich festgelegt werden.

Pozměňovací návrh 12
Článek 10

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

Komise a členské státy budou podporovat a 
podněcovat výzkum přispívající ke 
zlepšení norem lovu do pastí,především 
alternativní metody. Dále musí 
podněcovat testování pastí bez použití 
živých zvířat.
Při nevyhnutelných pokusech na 
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zvířatech je nutno v plném rozsahu použít 
směrnici č. 86/609 k přiblížení právních a 
správních předpisů členských států na 
ochranu zvířat používaných k pokusům a 
k jiným vědeckým účelům.

Begründung

Die Verbesserung der Fangnormen sollte gefördert werden, jedoch ohne unnötige und 
zusätzliche Tierversuche. Richtlinie 86/609 ist voll anzuwenden.

Pozměňovací návrh 13
Článek 14 odst. 1 písm. c a (nové)

ca) školení lovců podle článku 8.

Begründung

Einheitliche Kriterien für die Ausbildung von Fallenstellern müssen festgelegt werden.

Pozměňovací návrh 14
Článek 14 odst. 2

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

2. Komise předloží do 1. ledna 2009 návrh 
změny přílohy I. Tento návrh musí 
vycházet z nejnovějších vědeckých 
poznatků a ze zprávy Evropské agentury 
pro bezpečnost potravin.

Begründung

Viele der in der Liste angeführten Tierarten sind EU weit geschützt und dürfen nicht gejagt 
werden. Die Artenliste in Anhang I beruht auf keiner wissenschaftlichen Grundlage. Daher 
muss die Kommission eine solche Grundlage schaffen und darauf basierend einen neuen 
Anhang I vorlegen. Weiters ist es nicht akzeptabel, dass die Anhänge nach dem Verfahren 
nach Artikel 13 und ohne jede Einbeziehung des Europäischen Parlaments geändert werden, 
nur weil das Übereinkommen geändert wird.

Pozměňovací návrh 15
Příloha II bod 1.2

Při posuzování, zda metoda lovu do pastí Pro povolení metody lovu do pastí musí 
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je či není humánní, musí být hodnocena 
pohoda zvířete uloveného do pasti.

být hodnocena pohoda zvířete uloveného 
do pasti.

Pozměňovací návrh 16
Příloha II bod 1.3

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

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

Mezi ukazatele pohody zvířat ulovených 
do pasti patří fyziologie, zranění a chování. 
Vzhledem k tomu, že některé z těchto 
ukazatelů nebyly dosud zkoumány u řady 
druhů, budou pro případné stanovení 
prahových hodnot těchto norem nutné další 
vědecké studie.

Mezi ukazatele pohody zvířat ulovených 
do pasti patří fyziologie, zranění a chování. 
Vzhledem k tomu, že některé z těchto
ukazatelů nebyly dosud zkoumány u řady 
druhů, budou pro případné stanovení 
prahových hodnot těchto norem nutné další 
vědecké studie.

Ačkoliv pohoda je široký pojem, termín 
„humánní“ je používán jen pro takové 
metody lovu do pastí, kdy je pohoda těchto 
zvířat udržována na dostatečné úrovni, 
i když se připouští, že v jistých situacích u 
usmrcujících pastí existuje krátké časové 
období, během něhož může být úroveň 
pohody nízká.
Prahové hodnoty stanovené v normách pro 
schvalování pastí zahrnují:

Prahové hodnoty stanovené v normách pro 
schvalování pastí zahrnují:

a) u pastí živolovných: úroveň ukazatelů, 
při které je pohoda zvířat chycených do 
pasti pokládána za nedostatečnou, a 

a) u pastí živolovných: úroveň ukazatelů, 
při které je pohoda zvířat chycených do 
pasti pokládána za nedostatečnou, a 

b) u usmrcujících pastí: doba do 
bezvědomí a necitlivosti zvířete a doba 
trvání tohoto stavu až do smrti zvířete.

b) u usmrcujících pastí: doba do 
bezvědomí a necitlivosti zvířete a doba 
trvání tohoto stavu až do smrti zvířete.

Pozměňovací návrh 17
Příloha II bod 2.2

Ukazatele chování, definované jako Ukazatele chování, definované jako 
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ukazatele nedostatečné pohody zvířat 
ulovených do pasti, jsou:

ukazatele nedostatečné pohody zvířat 
ulovených do pasti, jsou:

a) kousání sebe sama, vedoucí k vážnému 
zranění (sebemrzačení),

a) kousání sebe sama, vedoucí k vážnému 
zranění (sebemrzačení),

b) nadměrná nepohyblivost a absence 
reagování.

b) nadměrná nepohyblivost a absence 
reagování.

b a) zvýšený tlukot srdce, změny 
hormonální hladiny a hladiny 
enzymů.

Za ukazatele nedostatečné pohody zvířat 
ulovených do pasti jsou považována 
následující zranění:

Za ukazatele nedostatečné pohody zvířat 
ulovených do pasti jsou považována
následující zranění:

a) zlomenina, a) zlomenina,
b) vykloubeniny proximální k 

zápěstnímu nebo hlezennímu 
kloubu,

b) vykloubeniny proximální k 
zápěstnímu nebo hlezennímu 
kloubu,

c) poškození šlachy nebo vazivového 
úponu,

c) poškození šlachy nebo vazivového 
úponu,

d) vážné porušení okostice, d) porušení okostice,
e) silné povrchové krvácení nebo 

krvácení od vnitřní dutiny,
e) povrchové krvácení nebo krvácení 

od vnitřní dutiny,
f) vážná degenerace kosterního 

svalstva,
f) degenerace kosterního svalstva,

g) nedokrvenost končetin, g) nedokrvenost končetin,

h) zlomenina trvalého zubu odhalující 
zubní dřeň,

h) zlomenina trvalého zubu odhalující 
zubní dřeň,

i) poranění oka včetně roztržení 
rohovky,

i) poranění oka včetně roztržení 
rohovky,

j) poranění míchy, j) poranění míchy,
k) těžké poškození vnitřních orgánů, k) poškození vnitřních orgánů,

l) degenerace srdečního svalu, l) degenerace srdečního svalu,
m) amputace, m) amputace,

n) smrt. n) smrt.

Begründung

Die Begriffe "ernsthafter", "stärker" und "größer" sind zu subjektiv und können daher in der 
Praxis keine einheitlichen Standards gewährleisten.
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Pozměňovací návrh 18
Příloha II bod 3.2

Návrh Komise

Časový limit pro ztrátu reflexů 
rohovky a očních víček 

Druh

45 vteřin Mustela erminea

120 vteřin Martes americana, Martes 
zibellina, Martes martes

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

Změny navrhované Parlamentem

Časový limit pro ztrátu reflexů 
rohovky a očních víček

Art

30 vteřin Všechny druhy uvedené v příloze I 
této směrnice

Begründung

Der Todeskampf eines Tieres in einer Tötungsfalle sollte nicht länger als 30 Sekunden 
betragen.

Pozměňovací návrh 19
Příloha II bod 3.2 a (nový)

3.2a Topicí pasti
Používání topicích pastí k lovu volně 
žijících savců pro účely hospodaření 
s volně žijícími živočichy, včetně regulace 
škůdců, získávání kožešin, kůže nebo 
masa je zakázáno.

Begründung

Die Verwendung von Ertränkungsfallen sollte generell verboten werden, da sie zu einem sehr 
qualvollen Tod führen kann. Wenn semi-aquatische Säugetiere unter Wasser ertränkt werden, 
so dauert der Todeskampf oft viel länger als bei Fallen, die an Land verwendet werden, bei 
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manchen Tierarten bis zu 15 Minuten. Es gibt alternative Methoden zu Ertränkungsfallen, bei 
denen die Tiere am Eingang des Nestes gefangen werden und dabei in der Regel keine 
schweren Verletzungen erleiden. Weiters gibt es auch Alternativmethoden, bei denen die Tiere 
in Wasserfallen auf eine "sichere Plattform" fliehen können. Ertränkungsfallen werden jedoch 
aus ökonomischen Gründen weiterhin angewendet.

Pozměňovací návrh 20
Příloha III bod 1.1 odst. 5

Při testování pastí v terénu musí být pasti 
denně kontrolovány.

Při testování pastí v terénu musí být pasti 
po celou dobu trvání pokusu sledovány a 
musí být vybaveny mechanismem, který 
okamžitě ohlásí, že byl živočich chycen.

Begründung

Die Häufigkeit der Kontrollen der Fallen hat einen direkten Einfluss auf das Wohlergehen der 
Tiere. Unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Richtlinie 86/609, welche die 
Minimierung des Leidens der Tiere im Tierversuchs vorschreibt, soll eine konstante 
Überprüfung der Fallen und Mechanismen, die Gefangennahme der Tiere melden, 
vorgeschrieben sein.

Pozměňovací návrh21
Příloha III bod 1.4 odst. 2

Před testováním pastí musí být zvířata 
držena ve vhodných podmínkách a 
zásobena dostatečným množstvím potravy 
a vody. Zvířata nesmí být držena v 
podmínkách, které by samy narušovaly 
pohodu zvířat.

Před testováním pastí musí být zvířata 
držena ve vhodných podmínkách v souladu 
s ustanoveními směrnice č. 86/609.

Begründung

Der Schutz von Versuchstieren zu wissenschaftlichen Zwecken wird durch die Richtlinie 
86/609 geregelt und diese ist hier anwendbar.
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BEGRÜNDUNG

Die Bestrebung, auf europäischer Ebene einheitliche Fangnormen bei der Fallenjagd 
einzuführen ist sehr begrüßenswert. Der Kommissionsvorschlag ist insgesamt jedoch sehr 
mangelhaft, wodurch es schwierig ist, durch Änderungen eine Verbesserung zu erreichen. 
Aus diesem Grund schlägt die Berichterstatterin sowohl eine Ablehnung des 
Kommissionsvorschlages als auch Änderungen vor. Diese Änderungen zielen auf eine 
größtmögliche Verbesserung des Vorschlages ab.

1. Ablehnung des Kommissionsvorschlages

Da der Kommissionsvorschlag unter das Kapitel Umweltpolitik im EU-Vertrag fällt, ist die 
EU verpflichtet den Gesetzesvorschlag auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu 
basieren. Diese Grundlage fehlt, derartige Untersuchungen hätten schon vor der 
Veröffentlichung des Vorschlages durchgeführt werden müssen. 

2. Änderungen

Streichung des Begriffes "human"

Unter gewissen Voraussetzungen können Fangmethoden und Fallen nötig und durch gewisse 
Umstände gerechtfertigt sein, es besteht aber kein Grund, sie deswegen als human zu 
bezeichnen.

Die Kommission schlägt in Artikel 5, Absatz 2 und 3 vor, dass eine 
bewegungseinschränkende bzw. tötende Fangmethode sogar dann als "human" gilt, wenn 
jedes fünfte Tier unter Indikatoren wie z.B. Knochenbrüche, Sehnen oder Ligamentrisse, 
stärkere Knochenhautverletzungen, ernsthaftere äußere und innere Blutungen, 
Skelettmuskelschädigungen, Schädigungen des Auges, Verletzungen des Rückenmarks, 
Amputation oder Tod leidet. Bei Tötungsfallen qualifiziert der Vorschlag eine Fangmethode 
als human, wenn gewisse Tierarten einem Todeskampf bis zu 300 Sekunden ausgesetzt sind.

Der Gebrauch des Wortes „human“ basiert auf Artikel 3, Absatz 1 der Richtlinie 3254/91, die 
aufgrund einer Entschließung des Europäischen Parlaments 1989 erlassen wurde. Diese 
Richtlinie beinhaltet ein Verbot von Tellereisen in der Europäischen Union ab 1. Januar 1995 
und ein Importverbot für Felle von dreizehn aufgelisteter Tierarten aus Ländern, die diese 
Fallen nicht verbieten, beziehungsweise internationale Vereinbarungen für humane 
Fangnormen nicht umsetzten.

Im Jahre 1996 publizierte eine Expertengruppe der Europäischen Kommission, unter 
Teilnahme Kanadas und den Vereinigten Staaten einen Bericht, der eine Reihe von 
Vorschlägen zur Verbesserung der Fangmethoden enthielt.

Dieser Bericht wurde von den Fallenstellern jedoch vehement abgelehnt. Daraufhin wurden 
die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union, den USA, Kanada und Russland auf 
politischer Ebene, ohne Einbeziehung der Experten, fortgesetzt.

Der ausgehandelte Vertrag, der im Jahre 1996 zustande kam, enthielt nunmehr keine von den 
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europäischen Experten vorgeschlagenen Verbesserungen. Auch Fallen, in denen gefangene 
Tiere einen fünfminütigen Todeskampf erleiden, wurden als human eingestuft.

Das Übereinkommen über internationale humane Fangnormen, auf welchem dieser 
Richtlinienvorschlag basiert, kam nur zu Stande, weil die Europäische Kommission einen 
Wirtschaftsstreit mit den USA und Kanada vermeiden wollte. 1

Die Fangnormen des Übereinkommens beinhalten im wesentlichen jene Methoden, die von 
Fallenstellern in den USA, Kanada und Russland verwendet werden und diese Methoden 
werden auch als human bezeichnet.

Vermeidung von Tierversuchen

Die wissenschaftliche Testung von Fallen hat in Einklang mit den Bestimmungen der 
Richtlinie 86/609 zur Annäherung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten zum Schutz der für Versuche und andere wissenschaftliche Zwecke 
verwendeten Tiere zu erfolgen. Durch die vorgeschriebene Anwendung von Tierversuchen 
fällt dieser Vorschlag in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie. 

Nach dieser Richtlinie darf ein Versuch nicht vorgenommen werden, wenn zur Erreichung des 
angestrebten Ergebnisses eine wissenschaftlich zufriedenstellende, vertretbare und praktikable 
Alternative zur Verfügung steht, bei der kein Tier verwendet werden muss. Der Vorschlag 
erwähnt an keiner Stelle die Prüfung solcher Alternativen. Es gibt keine Bestimmung, die 
sicherstellt dass eine eventuell verfügbare Alternativmethode zur Anwendung kommen muss.

Weiters beinhaltet die Richtlinie 86/609 in Artikel 22, Absatz 1 und 2 Bestimmungen, um 
unnötige Doppelversuche zu vermeiden sowie die gegenseitige Anerkennung der Ergebnisse 
durchgeführter Versuche. Auch dies ist im Vorschlag nicht enthalten.

Ausbildung der Fallensteller

Artikel 8 des Vorschlages regelt die besondere Ausbildung der Fallensteller ohne diese jedoch 
genauer zu definieren. Um einheitliche europäische Standards zu erreichen, ist die Festlegung 
von einheitlichen Kriterien unerlässlich. Weiters werden im Kommissionsvorschlag Begriffe 
wie "gleichwertige praktische Erfahrungen, Kompetenzen und Fachkenntnisse" ohne 
genauere Definition verwendet.

Ausnahmen

Die Ausnahmeregelungen in Artikel 6 des Vorschlages müssen streng und restriktiv sein und 
dürfen den Vorschlag nicht untergraben.

Anhang I

Die Artenliste in Anhang I beruht auf keiner wissenschaftlichen Grundlage. Daher muss die 
Kommission eine solche Grundlage schaffen und darauf basierend einen neuen Anhang I 
vorlegen.

  
1 Rusko nebylo k tomuto okamžiku ještě členem WTO.


