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PR_COD_1am

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 forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6–
0000/2005),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

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

Ændringsforslag 1

Europa-Parlamentet forkaster Kommissionens forslag.

Begrundelse

Kommissionens forslag er alt i alt meget mangelfuldt. Derfor er det vanskeligt at opnå en 
forbedring ved hjælp af ændringer. 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.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 2
Direktivets overskrift

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om indførelse af standarder for 
human fældefangst for visse dyrearter

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om indførelse af standarder for 
fældefangst for visse dyrearter

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten))

Begrundelse

Fangstmetoderne i dette direktiv bør fremme og videreudvikle dyrebeskyttelsen og forebygge 
unødvendige lidelser. 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.

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

Ændringsforslag 3
Betragtning 10 a (ny)

(10a) Kontrol af fælder skal ske i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 86/609 af 24. november 1986 om 
indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om beskyttelse af dyr, der 
anvendes til forsøg og andre 
videnskabelige formål.

Begrundelse

Kommissionens forslag skal være i overensstemmelse med direktiv 86/609 af 24. november 
1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om 
beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål, og dette direktiv 
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skal også gælde for dyreforsøg, som gennemføres i forbindelse med dette direktiv.

Ændringsforslag 4
Artikel 2, stk. 5 a (nyt)

5. "Druknefælder", fælder som er 
fastgjort under vandoverfladen, f.eks. 
ruser, som drukner semi-aquatiske 
pattedyr.

Begrundelse

Det er vigtigt at skelne mellem fælder, som anvendes i vand eller på land. Anvendelse af 
druknefælder bør generelt forbydes, da de kan medføre en meget lidelsesfuld død. Når semi-
aquatiske pattedyr druknes under vand, varer dødskampen ofte meget længere end for fælder, 
som anvendes på land, for nogle dyrearters vedkommende op til 15 minutter. Der findes 
alternative metoder til druknefælder, hvor dyrene fanges ved indgangen til reden og som 
regel ikke får alvorlige kvæstelser. Desuden findes der også alternative metoder, hvor dyrene 
i vandfælder kan søge hen til en "sikker platform". Druknefælder anvendes imidlertid fortsat 
af økonomiske grunde.

Ændringsforslag 5
Artikel 4, stk. 2

2. Medlemsstaterne kan tillade, at fælder, 
der er certificeret i et tredjeland i 
overensstemmelse med standarderne for 
human fældefangst, kan anvendes på deres 
territorium. Medlemsstaterne skal 
begrunde eventuelle afslag herpå og 
skriftligt underrette det pågældende 
tredjeland og Kommissionen herom.

2. Medlemsstaterne kan kun tillade, at 
fælder, der er certificeret i et tredjeland i 
overensstemmelse med standarderne for 
fældefangst, kan anvendes på deres 
territorium.

Medlemsstaterne kan i henhold til artikel 
15 bibeholde eller udstede strengere be-
stemmelser. På grundlag af disse bestem-
melser kan de forbyde anvendelse af 
fælder, som er certificeret i et tredjeland.
Medlemsstaterne skal begrunde eventuelle 
afslag herpå og skriftligt underrette det 
pågældende tredjeland og Kommissionen 
herom.

Begrundelse

Direktivets bestemmelser gælder i alle medlemsstater og definerer mindstestandarder. EU har 
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med direktiv 3254/91 forbudt anvendelse af slagfælder og således fastlagt strengere 
standarder. Det skal derfor være tilladt uden problemer at anvende strengere standarder i 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 6
Artikel 5, stk. 2

2. En fastholdende fældefangstmetode 
anses for at være human, hvis følgende 
betingelser er opfyldt:

2. En fastholdende fældefangstmetode er 
tilladt, hvis følgende betingelser er opfyldt:

(a) antallet af individer af den samme mål-
art, hvorfra dataene er udledt, er mindst 20

(a) antallet af individer af den samme mål-
art, hvorfra dataene er udledt, er mindst 6

(b) mindst 80 % af de i litra a) omhandlede 
dyr udviser ingen af indikatorerne i punkt 
2.2 i bilag II.

(b) mindst 95 % af de i litra a) omhandlede 
dyr udviser ingen af indikatorerne i punkt 
2.2 i bilag II.

Begrundelse

Antallet af forsøgsdyr og deres lidelser skal begrænses til et minimum. Det er ikke 
acceptabelt, at en fastholdende fældefangstmetode anses for tilladt, hvis hvert femte dyr, som 
går i denne fældetype, lider under de i bilag II nævnte indikatorer. Den accepterede 
procentsats må hæves til mindst 95 %.

Ændringsforslag 7
Artikel 5, stk. 3

3. En dræbende fældefangstmetode anses 
for at være human, hvis følgende 
betingelser er opfyldt:

3. En dræbende fældefangstmetode er 
tilladt, hvis følgende betingelser er opfyldt:

(a) antallet af individer af den samme 
målart, hvorfra dataene er udledt, er 
mindst 12

(a) antallet af individer af den samme 
målart, hvorfra dataene er udledt, er 
mindst 6

(b) mindst 80 % af de i litra a) omhandlede 
dyr er bevidstløse og følelsesløse inden for 
de i punkt 3.2 i bilag II fastsatte 
tidsgrænser og forbliver i denne tilstand 
indtil dødens indtræden.

(b) mindst 95 % af de i litra a) omhandlede 
dyr er bevidstløse og følelsesløse inden for 
de i punkt 3.2 i bilag II fastsatte 
tidsgrænser og forbliver i denne tilstand 
indtil dødens indtræden.

Begrundelse

Antallet af forsøgsdyr og deres lidelser skal begrænses til et minimum. Det bør på ingen måde 
tillades, at hvert femte dyr af en målart lider en grusom død. Også her skal procentsatsen 
hæves til mindst 95 %.
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Ændringsforslag 8
Artikel 6, stk. 1

1. De kompetente myndigheder kan på et 
sag til sag-grundlag meddele undtagelser 
fra forpligtelserne i artikel 4, stk. 1, og 
artikel 5, af nedenstående årsager, forudsat 
at de pågældende undtagelser ikke 
anvendes på en måde, der strider mod 
formålet med dette direktiv:

1. De kompetente myndigheder kan på et 
sag til sag-grundlag meddele undtagelser 
fra forpligtelserne i artikel 4, stk. 1, og 
artikel 5, af nedenstående årsager, forudsat 
at de pågældende undtagelser ikke 
anvendes på en måde, der strider mod 
formålet med dette direktiv:

(a) folkesundhed og sikkerhed (a) folkesundhed og sikkerhed

(b) beskyttelse af offentlig og privat 
ejendom
(c) forskning, uddannelse, genoprettelse 
af bestanden, genudsætning, avl eller 
beskyttelse af dyr og planter
(d) anvendelse af traditionelle fælder af 
træ, der er afgørende for bevaring af de 
indfødte samfunds kulturarv
(e) midlertidig anvendelse af en given 
fælde til visse arter eller under visse 
miljøforhold, inden for en rimelig frist som 
fastsat af de kompetente myndigheder, 
samtidig med at forskningen med henblik 
på udformning af alternative fælder 
videreføres

(e) midlertidig anvendelse af en given 
fælde til visse arter eller under visse 
miljøforhold, inden for en rimelig frist som 
fastsat af de kompetente myndigheder, 
samtidig med at forskningen med henblik 
på udformning af alternative fælder 
videreføres

(f) tilladelse til, at enkeltpersoner kan 
bygge og anvende fælder, som er i 
overensstemmelse med modeller, der er 
godkendt af de kompetente myndigheder.

Begrundelse

Der er ingen logisk begrundelse for disse undtagelser. De slettede undtagelser vedrører den 
nuværende anvendelse af fælder i Europa og ville dermed cementere status quo og ikke føre 
til nogen begrænsning af jagt med fælder.

Ændringsforslag 9
Artikel 6, stk. 3

3. Den kompetente myndighed underretter 
Kommissionen om eventuelle undtagelser, 
den har meddelt, den skriftlige begrundelse 
herfor og eventuelle tilknyttede betingelser.

3. Den kompetente myndighed underretter 
hvert år Kommissionen om eventuelle 
undtagelser, den har meddelt, den skriftlige 
begrundelse herfor og eventuelle 
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tilknyttede betingelser.

Begrundelse

Der skal fastsættes en tidsramme for at give Kommissionen mulighed for at foretage en 
omfattende analyse af undtagelserne i alle medlemsstater.

Ændringsforslag 10
Artikel 7, stk. 1

1. Når fælder og de hertil knyttede 
fangstmetoder er blevet afprøvet og det er 
påvist, at de er i overensstemmelse med de 
humane standarder for fældefangst, sørger 
medlemsstaterne for, at den kompetente 
myndighed certificerer de pågældende 
fælder.

1. Når fælder og de hertil knyttede 
fangstmetoder er blevet afprøvet og det er 
påvist, at de er i overensstemmelse med de 
foreskrevne standarder for fældefangst, 
sørger medlemsstaterne for, at den 
kompetente myndighed certificerer de 
pågældende fælder.

Ændringsforslag 11
Artikel 8

Medlemsstaterne sørger for, at jægere 
modtager særlig oplæring i at fange dyr i 
overensstemmelse med standarderne for 
human fældefangst, eller at de har 
tilsvarende praktisk erfaring, kompetence 
og viden.

Medlemsstaterne sørger for, at jægere 
modtager oplæring i at fange dyr i 
overensstemmelse med standarderne for 
fældefangst i overensstemmelse med de i 
henhold til artikel 14 fastsatte kriterier.

Begrundelse

Alle jægere bør have en ensartet oplæring, og kriterierne bør fastsættes fælles.

Ændringsforslag 12
Artikel 10

Medlemsstaterne fremmer forskning med 
sigte på at forbedre standarderne for 
human fældefangst og de fangne dyrs 
velfærd i overensstemmelse med 
bestemmelserne i bilag IV.

Kommissionen og medlemsstaterne 
fremmer forskning med sigte på at forbedre 
standarderne for fældefangst, især af 
alternative metoder. Desuden skal de 
fremme prøvning af fælder uden 
anvendelse af levende dyr.
I forbindelse med uundgåelige dyreforsøg 
skal direktiv 86/609 af 24. november 1986 
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om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om beskyttelse af dyr, der 
anvendes til forsøg og andre 
videnskabelige formål anvendes.

Begrundelse

Forbedring af standarderne for fældefangst bør fremmes, men uden unødvendige og ekstra 
dyreforsøg. Direktiv 86/609 skal anvendes i fuldt omfang.

Ændringsforslag 13
Artikel 14, stk. 1, litra c a (nyt)

ca) oplæring af jægere i henhold til 
artikel 8

Begrundelse

Der skal fastsættes fælles kriterier for oplæring af jægere.

Ændringsforslag 14
Artikel 14, stk. 2

2. Ændres bilagene til Aftalen og de 
godkendte protokollater som omhandlet i 
afgørelse 98/142/EF og 98/487/EF, 
ændrer Kommissionen bilagene til dette 
direktiv i overensstemmelse hermed efter 
proceduren i artikel 13, stk. 2.

2. Kommissionen stiller senest den 1. 
januar 2009 forslag om ændring af bilag 
I. Dette forslag skal være baseret på de 
nyeste videnskabelige resultater og på en 
rapport fra Det Europæiske Agentur for 
Fødevaresikkerhed.

Begrundelse

Mange af dyrearterne på listen er fredet i hele EU og må ikke jages. 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. Desuden er det ikke acceptabelt, at 
bilagene ændres efter den i artikel 13 fastsatte metode uden at inddrage Europa-Parlamentet, 
blot fordi aftalen ændres.

Ændringsforslag 15
Bilag II, nr. 1.2
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Ved vurderingen af, om en 
fældefangstmetode er human, skal det 
fangne dyrs velfærd vurderes.

Ved godkendelse af en fældefangstmetode 
skal det fangne dyrs velfærd vurderes.

Ændringsforslag 16
Bilag II, nr. 1.3

Dyrevelfærd kan beregnes ved måling af, i 
hvilken udstrækning dyret har let ved eller 
svært ved at klare sig i omgivelserne, og i 
hvilken udstrækning det ikke klarer sig. Da 
forskellige dyr bruger forskellige metoder 
til at klare sig i deres omgivelser, bør der 
anvendes forskellige mål til vurdering af 
dyrenes velfærd.

Dyrevelfærd kan beregnes ved måling af, i 
hvilken udstrækning dyret har let ved eller 
svært ved at klare sig i omgivelserne, og i 
hvilken udstrækning det ikke klarer sig. Da 
forskellige dyr bruger forskellige metoder 
til at klare sig i deres omgivelser, bør der 
anvendes forskellige mål til vurdering af 
dyrenes velfærd.

Velfærdsindikatorer for dyr, der er fanget i 
fælder, omfatter fysiologi, kvæstelser og 
adfærd. Da nogle af disse indikatorer ikke 
er blevet undersøgt for en række arters 
vedkommende, vil det være nødvendigt at 
gennemføre yderligere videnskabelige 
undersøgelser for efter omstændighederne 
at opstille tærskelværdier som led i disse 
standarder.

Velfærdsindikatorer for dyr, der er fanget i 
fælder, omfatter fysiologi, kvæstelser og 
adfærd. Da nogle af disse indikatorer ikke 
er blevet undersøgt for en række arters 
vedkommende, vil det være nødvendigt at 
gennemføre yderligere videnskabelige 
undersøgelser for efter omstændighederne 
at opstille tærskelværdier som led i disse 
standarder.

Velfærd er et vidt begreb, men udtrykket 
»human« anvendes kun for 
fældefangstmetoder, der bevarer de 
pågældende dyrs velfærd på et acceptabelt 
niveau; det erkendes dog, at der med 
dræbende fælder i visse situationer vil 
være et kort tidsrum, hvor 
velfærdsniveauet kan være ringe.
De tærskelværdier, der er fastsat i 
standarderne for certificering af fælder, 
omfatter:

De tærskelværdier, der er fastsat i 
standarderne for certificering af fælder, 
omfatter:

(a) for fastholdende fælder: det 
indikatorniveau, ud over hvilket de fangne 
dyrs velfærd anses for ringe

(a) for fastholdende fælder: det 
indikatorniveau, ud over hvilket de fangne 
dyrs velfærd anses for ringe

(b) for dræbende fælder: den tid der går, 
indtil bevidstløshed og følelsesløshed 
indtræder, og bevarelse af denne tilstand 
indtil dyrets død.

(b) for dræbende fælder: den tid der går, 
indtil bevidstløshed og følelsesløshed 
indtræder, og bevarelse af denne tilstand 
indtil dyrets død.



(Ekstern oversættelse)

PR\565537DA.doc 13/17 PE 357.779v01-00

DA

Ændringsforslag 17
Bilag II, nr. 2.2

Følgende adfærdsmæssige indikatorer 
anses for at være indikatorer for ringe 
velfærd hos vilde dyr, der er fanget i fælde:

Følgende adfærdsmæssige indikatorer 
anses for at være indikatorer for ringe 
velfærd hos vilde dyr, der er fanget i fælde:

(a) dyret bider sig selv på en måde, der 
medfører svære kvæstelser (selv-
mutilation)

(a) dyret bider sig selv på en måde, der 
medfører svære kvæstelser (selv-
mutilation)

(b) usædvanlig ubevægelighed og 
passivitet.

(b) usædvanlig ubevægelighed og 
passivitet.

ba) forhøjet puls, ændringer i hormon- og 
enzymbalancen

Følgende kvæstelser anses for at være 
indikatorer for ringe velfærd hos vilde dyr, 
der er fanget i fælde:

Følgende kvæstelser anses for at være 
indikatorer for ringe velfærd hos vilde dyr, 
der er fanget i fælde:

(a) knoglebrud (a) knoglebrud

(b) ledskred nær carpus eller tarsus (b) ledskred nær carpus eller tarsus
(c) løsrivelse af sene eller ledbånd (c) løsrivelse af sene eller ledbånd

(d) alvorlig knoglehindeafskrabning (d) knoglehindeafskrabning
(e) alvorlig ydre blødning eller blødning i 
indre hulrum

(e) ydre blødning eller blødning i indre 
hulrum

(f) alvorlig beskadigelse af skeletmuskel (f) beskadigelse af skeletmuskel

(g) iskæmi i lem (g) iskæmi i lem
(h) brud på blivende tand med blotlæggelse 
af tandhulen

(h) brud på blivende tand med blotlæggelse 
af tandhulen

(i) beskadigelse af øje, herunder 
sønderrivelse af hornhinde

(i) beskadigelse af øje, herunder 
sønderrivelse af hornhinde

(j) beskadigelse af rygmarv (j) beskadigelse af rygmarv

(k) alvorlig beskadigelse af indre organ (k) beskadigelse af indre organ
(l) beskadigelse af hjertemuskulatur (l) beskadigelse af hjertemuskulatur

(m) amputation (m) amputation
(n) død. (n) død.

Begrundelse

Begrebet "alvorlig" er for subjektivt og kan derfor ikke sikre fælles standarder i praksis.

Ændringsforslag 18
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Bilag II, nr. 3.2

Kommissions forslag

Tidsgrænse for tab af hornhinde- og 
øjenlågsreflekser

Art

45 sekunder Mustela erminea

120 sekunder Martes americana, Martes 
zibellina, Martes martes

300 sekunder * Alle andre arter i bilag I

Ændringsforslag

Tidsgrænse for tab af hornhinde- og 
øjenlågsreflekser

Art

30 sekunder Alle andre arter i bilag I

Begrundelse

Et dyrs dødskamp i en dræbende fangstfælde bør ikke vare mere end 30 sekunder.

Ændringsforslag 19
Bilag II, nr. 3.2 a (nyt)

3.2a. Druknefælder
Det er forbudt at anvende druknefælder 
til fangst af vildtlevende pattedyr med 
henblik på udnyttelse og regulering af 
vildtbestanden, bekæmpelse af skadedyr 
eller udvinding af pels, skind eller kød.

Begrundelse

Anvendelse af druknefælder bør generelt forbydes, da de kan medføre en meget lidelsesfuld 
død. Når semi-aquatiske pattedyr druknes under vand, varer dødskampen ofte meget længere 
end for fælder, som anvendes på land, for nogle dyrearters vedkommende op til 15 minutter.
Der findes alternative metoder til druknefælder, hvor dyrene fanges ved indgangen til reden 
og som regel ikke får alvorlige kvæstelser. Desuden findes der også alternative metoder, hvor 
dyrene i vandfælder kan søge hen til en "sikker platform". Druknefælder anvendes imidlertid 
fortsat af økonomiske grunde.
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Ændringsforslag 20
Bilag III, nr. 1.1, afsnit 5

Ved afprøvning i marken skal fælderne 
kontrolleres hver dag.

Ved afprøvning i marken skal fælderne 
observeres under hele forsøget og være 
forsynet med en mekanisme, som straks 
melder, når et dyr er blevet fanget.

Begrundelse

Hyppigheden af kontrollen af fælderne har direkte betydning for dyrenes velfærd. I 
overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 86/609, som foreskriver, at dyrenes lidelser 
under dyreforsøg skal minimeres, skal der foreskrives en konstant overvågning af fælderne og 
de mekanismer, som melder, at et dyr er blevet fanget.

Ændringsforslag 21
Bilag III, nr. 1.4, afsnit 2

Forud for afprøvning holdes dyrene under 
passende forhold og forsynes med 
tilstrækkeligt foder og vand. Dyrene må 
ikke holdes under forhold, som i sig selv 
kan medføre ringe velfærd.

Forud for afprøvning holdes dyrene i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 86/609 under passende forhold.

Begrundelse

Beskyttelse af forsøgsdyr, som anvendes til videnskabelige formål, reguleres i direktiv 86/609, 
som kan anvendes her.
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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 
dels at forkaste Kommissionens forslag, dels ændringer. Hensigten med ændringerne er at 
opnå den bedst mulige forbedring af forslaget.

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. Ændringer

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 
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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 
og Rusland, og disse metoder betegnes også som humane.

Undgåelse af dyreforsøg

Videnskabelig prøvning af fælder skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 
86/609 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 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.

  
1 Rusland var på dette tidspunkt endnu ikke medlem af WTO.


