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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a bizonyos állatfajok kíméletes csapdázási szabványainak bevezetéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2004)0532 – C6–0100/2004 – 2004/0183(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2004)0532)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 175. 
cikkének (1) bekezdésére , amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a 
Parlamenthez (C6-0100/2004),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A6–0000/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás: 1

Az Európai Parlament elutasítja a Bizottság javaslatát.

Indokolás

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 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 2
az irányelv címe

az Európai Parlament és a tanács irányelve 
bizonyos állatfajok kíméletes csapdázási 
szabványainak bevezetéséről

az Európai Parlament és a tanács irányelve 
bizonyos állatfajok csapdázási 
szabványainak bevezetéséről
(Ez a módosítás a jogalkotási szöveg 
egészére érvényes, kivéve azokat a 
helyeket, amelyek az EU által 1998-ban 
engedélyezett megállapodást idézik; a 
módosítás elfogadásával a szöveg 
egészében technikai kiigazításokra lesz 
szükség.)

Indokolás

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.

Módosítás: 3
(10a) preambulumbekezdés (új)

(10a) A csapdák vizsgálatának az 1986. 
november 24-i, a tagállamok kísérleti és 
egyéb tudományos célból felhasznált 
állatok védelméről szóló jogszabályi és 
közigazgatási rendelkezéseinek 
közelítésével kapcsolatos 86/609 irányelv 
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rendelkezéseivel összhangban kell 
történnie.

Indokolás

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.

Módosítás: 4
2. cikk, 5a) pont (új)

5a) A „fullasztócsapdák” olyan, a 
vízfelszín alatt rögzített csapdák, amelyek 
szemiakvatikus emlősöket pusztítanak el, 
ilyen például a varsacsapda.

Indokolás

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.

Módosítás: 5
4. cikk, (2) bekezdés

2. A tagállamok engedélyezhetik
területükön olyan csapdák alkalmazását, 
amelyeket harmadik országok minősítettek 
a kíméletes csapdázási szabványokkal 
összhangban. A tagállamoknak meg kell 
indokolniuk, ha ezt visszautasítják, és erről 
írásban értesíteniük kell a minősítést kiadó 
harmadik országot és a Bizottságot.

(2) A tagállamok területükön csak olyan 
csapdák alkalmazását engedélyezhetik, 
amelyeket harmadik országok minősítettek 
a csapdázási szabványokkal összhangban.

A tagállamok a 15. cikk alapján 
megtarthatják szigorúbb rendelkezéseiket, 
vagy hozhatnak szigorúbb 
rendelkezéseket. Ilyen rendelkezések 
alapján megtilthatják a valamely 
harmadik ország által minősített csapdák 
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alakalmazását. 
A tagállamoknak meg kell indokolniuk, ha 
ezt visszautasítják, és erről írásban 
értesíteniük kell a minősítést kiadó 
harmadik országot és a Bizottságot.

Indokolás

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.

Módosítás 6
5. cikk, (2) bekezdés

2. Egy befogó csapdázási módszer akkor 
tekinthető kíméletesnek, ha teljesülnek az 
alábbi feltételek:

(2) Egy befogó csapdázási módszer akkor 
megengedhető, ha teljesülnek az alábbi 
feltételek:

a) az ugyanahhoz a célfajhoz tartozó 
példányoknak a száma, amelyekből az 
adatokat nyerték, legalább 20;

a) az ugyanahhoz a célfajhoz tartozó 
példányoknak a száma, amelyekből az 
adatokat nyerték, legalább 6;

b) az (a) pontban hivatkozott állatok 
legalább 80%-a nem mutatja a II. melléklet 
2.2. pontjában felsorolt jelek egyikét sem..

b) az a) pontban hivatkozott állatok 
legalább 95%-a nem mutatja a II. melléklet 
2.2. pontjában felsorolt jelek egyikét sem.

Indokolás

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.

Módosítás: 7
5. cikk, (3) bekezdés

3. Egy elejtésre irányuló csapdázási 
módszer akkor tekinthető kíméletesnek, ha 
teljesülnek az alábbi feltételek:

(3) Egy elejtésre irányuló csapdázási 
módszer akkor megengedhető, ha 
teljesülnek az alábbi feltételek:

a) az ugyanahhoz a célfajhoz tartozó 
példányoknak a száma, amelyekből az 
adatokat nyerték, legalább 12;

a) az ugyanahhoz a célfajhoz tartozó 
példányoknak a száma, amelyekből az 
adatokat nyerték, legalább 6;

b) az (a) pontban hivatkozott állatok 
legalább 80%-a eszméletlen és érzéketlen a 
II. melléklet 3.2 pontjában meghatározott 

b) az a) pontban hivatkozott állatok 
legalább 95%-a eszméletlen és érzéketlen a 
II. melléklet 3.2 pontjában meghatározott 
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időkorláton belül, és elpusztulásukig ebben 
az állapotban maradnak.

időkorláton belül, és elpusztulásukig ebben 
az állapotban maradnak.

Indokolás

Die Anzahl und das Leiden der Versuchstiere muss auf ein Minimum beschränkt werden. Das 
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.

Módosítás: 8
6. cikk, (1) bekezdés

1. Azzal a feltétellel, hogy nem 
alkalmazzák azokat olyan módon, amely 
aláásná ennek az irányelvnek a célját, az 
illetékes hatóságok eseti alapon eltéréseket 
biztosíthatnak a 4. cikk (1) bekezdésétől és 
az 5. cikktől, az alábbi célokból:

(1) Azzal a feltétellel, hogy nem 
alkalmazzák azokat olyan módon, amely 
aláásná ennek az irányelvnek a célját, az 
illetékes hatóságok eseti alapon eltéréseket 
biztosíthatnak a 4. cikk (1) bekezdésétől és 
az 5. cikktől, az alábbi célokból:

a) a közegészség és biztonság érdekében; a) a közegészség és biztonság érdekében;

b) a köz- és magántulajdon védelme; 
c) kutatás, oktatás, a populáció 
újranépesítése, visszatelepítés, tenyésztés 
vagy az állatok és növények védelme; 
d) hagyományos, fából készült csapdák 
alkalmazása, amely fontos az őslakos 
közösségek kulturális örökségének 
megőrzéséhez;
e) különleges csapda használata 
meghatározott fajok esetén vagy 
meghatározott környezeti körülmények 
között, ideiglenes alapon, az illetékes 
hatóság által meghatározott célszerű 
időtartamra, amíg folyik a kutatás a 
helyettesítő csapdák meghatározása 
céljából;

e) különleges csapda használata 
meghatározott fajok esetén vagy 
meghatározott környezeti körülmények 
között, ideiglenes alapon, az illetékes 
hatóság által meghatározott célszerű 
időtartamra, amíg folyik a kutatás a 
helyettesítő csapdák meghatározása 
céljából;

f) eseti alapon egyének számára annak 
engedélyezése, hogy olyan csapdákat 
szerkesszenek és használjanak, amelyek 
megfelelnek az illetékes hatóság által 
jóváhagyott terveknek.

Indokolás

Für diese Ausnahmeregelungen gibt es keine nachvollziehbare Begründung. Die gestrichenen 
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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.

Módosítás: 9
6. cikk, (3) bekezdés

3. Az illetékes hatóságnak értesítenie kell a 
Bizottságot bármilyen engedélyezett 
eltérésről, és az arra vonatkozó írásbeli 
indoklásról és feltételekről.

(3) Az illetékes hatóságnak évente
értesítenie kell a Bizottságot bármilyen 
engedélyezett eltérésről, és az arra 
vonatkozó írásbeli indoklásról és 
feltételekről.

Indokolás

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

Módosítás: 10
7. cikk, (1) bekezdés

1. Ha a csapdákat és azok csapdázási 
módszereit vizsgálták, és bemutatják azok 
megfelelését a kíméletes csapdázási 
szabványoknak, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az illetékes hatóság
minősítse az ilyen csapdákat.

(1) Ha a csapdákat és azok csapdázási 
módszereit vizsgálták, és bemutatják azok 
megfelelését az előírt csapdázási 
szabványoknak, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az illetékes hatóság 
minősítse az ilyen csapdákat.

Módosítás: 11
8. cikk

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
csapdázó vadászok megfelelő képzést 
kapjanak, vagy azzal egyenértékű 
gyakorlati tapasztalattal, hozzáértéssel és 
ismerettel rendelkezzenek, amely képesíti 
őket arra, hogy a kíméletes csapdázási 
szabványoknak megfelelően 
csapdázzanak..

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
csapdázó vadászok a 14. cikkben 
meghatározott feltételeknek megfelelő 
képzést kapjanak, amely képesíti őket arra, 
hogy a csapdázási szabványoknak 
megfelelően csapdázzanak.

Indokolás

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

Módosítás: 12
10. cikk

A tagállamoknak ösztönözni és bátorítani
kell azokat a kutatásokat, amelyek 
hozzájárulnak a kíméletes csapdázási 
szabványok valamint a csapdázott állatok 
kíméletének fokozásához a IV. melléklet 
rendelkezései szerint.

A Bizottság és a tagállamok ösztönzik és 
bátorítják azokat a kutatásokat, amelyek 
hozzájárulnak a csapdázási szabványok, 
mindenekelőtt az alternatív módszerek 
javításához. Továbbá szorgalmazniuk kell 
a csapdák élő állatok alkalmazása nélküli 
vizsgálatát.
Az elkerülhetetlen állatkísérletek esetében 
a tagállamok kísérleti és tudományos 
célból felhasznált állatok védelméről szóló 
jogszabályi és közigazgatási 
rendelkezéseinek közelítésével kapcsolatos 
86/609 irányelv alkalmazandó.

Indokolás

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

Módosítás: 13
4. cikk, (1) bekezdés, ca)pont (új)

ca) a csapdaállítók képzése a 8. cikk 
szerint

Indokolás

Einheitliche Kriterien für die Ausbildung von Fallenstellern müssen festgelegt werden.

Módosítás: 14
14. cikk, (2) bekezdés

2. Amennyiben a 98/142/EK és 98/487/EK 
határozatban hivatkozott megállapodás és 
elfogadott jegyzőkönyvek mellékletei 
módosulnak, a Bizottság a 13. cikk (2) 
bekezdésében hivatkozott eljárással 
összhangban, annak megfelelően 
módosítja ennek az irányelvnek a 

(2) A Bizottság 2009. január 1-jéig 
előterjeszti az I. melléklet módosítására 
irányuló javaslatát. Ennek a javaslatnak 
figyelembe kell vennie a legújabb 
tudományos ismereteket, valamint az 
Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 
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mellékleteit. jelentését.

Indokolás

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.

Módosítás: 15
II. Melléklet 1.2 pont

Annak a kiértékelésében, hogy egy 
csapdázási módszer kíméletes-e vagy nem, 
az elfogott állat kíméletét kell értékelni.

Valamely csapdázási módszer 
engedélyezéséhez az elfogott állat 
kíméletét kell értékelni.

Módosítás 16
II. Melléklet 1.3 pont

Az állatok kíméletét annak a mértékével 
lehet jelezni, hogy milyen könnyen vagy 
nehezen birkóznak meg a környezettel, 
vagy milyen mértékben nem képesek 
megbirkózni környezetükkel. Mivel az 
állatok változó módszerekkel szoktak 
megpróbálni megbirkózni környezetükkel, 
számos intézkedést kell alkalmazni, amikor 
kíméletüket értékelik.

Az állatok kíméletét annak a mértékével 
lehet jelezni, hogy milyen könnyen vagy 
nehezen birkóznak meg a környezettel, 
vagy milyen mértékben nem képesek 
megbirkózni környezetükkel. Mivel az 
állatok változó módszerekkel szoktak 
megpróbálni megbirkózni környezetükkel, 
számos intézkedést kell alkalmazni, amikor 
kíméletüket értékelik.

A csapdázott állatok kíméletének jelei 
magukban foglalják a fiziológiai jeleket, a 
sérülést és a viselkedést. Mivel néhány 
ilyen jelet eddig még nem tanulmányoztak 
számos faj esetében, további tudományos 
tanulmányok szükségesek az e szabványok 
szerinti megfelelő küszöbértékek 
meghatározásához..

A csapdázott állatok kíméletének jelei 
magukban foglalják a fiziológiai jeleket, a 
sérülést és a viselkedést. Mivel néhány 
ilyen jelet eddig még nem tanulmányoztak 
számos faj esetében, további tudományos 
tanulmányok szükségesek az e szabványok 
szerinti megfelelő küszöbértékek 
meghatározásához..

Bár a kímélet nagymértékben 
különbözhet, a „kíméletes” kifejezés csak 
azokra a csapdázási módszerekre 
használatos, ahol az érintett állatok 
kímélete elfogadható szinten marad, bár 
ismeretes, hogy bizonyos helyzetekben az 



PR\565537HU.doc 13/18 PE 357.779v01-00

HU

elejtésre szolgáló csapdáknál van egy 
olyan rövid időszak, amely során az 
állatok kímélete gyenge lehet.
A csapdák minősítésére szolgáló 
szabványokban kialakított küszöbértékek 
magukban foglalják a következőket:

A csapdák minősítésére szolgáló 
szabványokban kialakított küszöbértékek 
magukban foglalják a következőket:

a) befogó csapdák esetében: azoknak a 
jeleknek a szintje, amelyeken túl a 
csapdázott állatok kímélete gyengének 
tekinthető; és

a) befogó csapdák esetében: azoknak a 
jeleknek a szintje, amelyeken túl a 
csapdázott állatok kímélete gyengének 
tekinthető; és

b) elejtésre szolgáló csapdák esetében: az 
eszméletvesztésig és érzéketlenségig tartó 
idő és ennek az állapotnak a fennmaradása 
az állat elpusztulásáig.

b) elejtésre szolgáló csapdák esetében: az 
eszméletvesztésig és érzéketlenségig tartó 
idő és ennek az állapotnak a fennmaradása 
az állat elpusztulásáig.

Módosítás: 17
II. Melléklet 2.2 pont

A vadon élő csapdázott állatok gyenge 
kíméletének mutatóiként elismert 
viselkedési mutatók az alábbiak:

A vadon élő csapdázott állatok gyenge 
kíméletének mutatóiként elismert 
viselkedési mutatók az alábbiak:

a) önharapás, amely súlyos sérüléshez 
vezet (öncsonkítás);

a) önharapás, amely súlyos sérüléshez 
vezet (öncsonkítás);

b) kiterjedt mozgásképtelenség és 
reagálásra való képtelenség.

b) kiterjedt mozgásképtelenség és 
reagálásra való képtelenség.

b a) erős szívdobogás, a hormon- és az 
enzimháztartás megváltozása

A csapdázott vadon élő állatok gyenge 
kíméletének mutatóiként elismert 
vizsgálatok (sérülések) az alábbiak:

A csapdázott vadon élő állatok gyenge 
kíméletének mutatóiként elismert 
vizsgálatok (sérülések) az alábbiak:

a) törés; a) törés;
b) izületi ficam a kéztő vagy a csüd 

közelében;
b) izületi ficam a kéztő vagy a csüd 

közelében;
c) ín vagy szalag leválása; c) ín vagy szalag leválása;

d) nagyobb mértékű 
csonthártyasérülés; 

d) csonthártyasérülés; 

e) komoly külső vérzés vagy vérzés a 
testüregekben;

e) külső vérzés vagy vérzés a 
testüregekben;
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f) nagyobb mértékű vázizom 
degeneráció; 

f) vázizom degeneráció; 

g) végtag ischaemia; g) végtag ischaemia;
h) állandó fog törése oly módon, hogy 

a fogbél-üreg szabaddá válik;
h) állandó fog törése oly módon, hogy 

a fogbél-üreg szabaddá válik;
i) szemsérülés, beleértve a 

szaruhártya leválást;
i) szemsérülés, beleértve a 

szaruhártya leválást;
j) gerincvelő sérülés; j) gerincvelő sérülés; 

k) súlyos belső szervi sérülés; k) belső szervi sérülés; 
l) szívizom degeneráció; l) szívizom degeneráció; 

m) amputáció; m) amputáció; 
n) halál. n) halál.

Indokolás

Die Begriffe "ernsthafter", "stärker" und "größer" sind zu subjektiv und können daher in der 
Praxis keine einheitlichen Standards gewährleisten.

Módosítás: 18
II. Melléklet 3.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

A szaruhártya- és szemhéjreflexek 
elvesztéséig tartó időkorlát

Fajok

45 másodperc Hermelin

120 másodperc Amerikai nyest, coboly, nyuszt

300 másodperc * Minden az ennek az irányelvnek I. 
mellékletében felsorolt egyéb faj

A Parlament módosításai

A szaruhártya- és szemhéjreflexek 
elvesztéséig tartó időkorlát

Fajok

30 másodperc Minden az ennek az irányelvnek I. 
mellékletében felsorolt egyéb faj
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Indokolás

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

Módosítás: 19
II. Melléklet 3.2a) pont (új)

3.2a) Fullasztócsapdák
Tilos a fullasztócsapdák alkalmazása 
vadon élő emlősöknél, ha a befogás célja 
a vadpopuláció-gazdálkodás és -megőrzés, 
kártevőirtás és prém, bőr vagy hús 
nyerése.

Indokolás

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.

Módosítás: 20
III. Melléklet 1.1 pont, 5 bekezdés

Ezeknél a terepen végzett vizsgálatoknál a 
csapdákat naponta ellenőrizni kell.

Ezeknél a terepen végzett vizsgálatoknál a 
csapdákat a vizsgálat egész ideje alatt meg 
kell figyelni és olyan mechanizmussal kell 
ellátni, amely rögtön jelzi az állat 
elfogását.

Indokolás

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.
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Módosítás: 21
III. Melléklet 1.4 pont, 2 bekezdés

A csapdák vizsgálatát megelőzően az 
állatokat megfelelő körülmények között 
kell tartani, és megfelelő élelemmel és 
vízzel kell ellátni. Az állatok nem 
tarthatók olyan módon, amelyek 
önmagukban rossz közérzetet okozhatnak.

A csapdák vizsgálatát megelőzően az 
állatokat a 86/609 irányelv 
rendelkezéseivel összhangban, megfelelő 
körülmények között kell tartani.

Indokolás

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

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 Russland war zu diesem Zeitpunkt noch nicht Mitglied der WTO.


