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Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot invoering 
van normen voor de humane vangst van bepaalde diersoorten met behulp van vallen
(COM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2004)0532)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 175, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0100/2004),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1

Het Europees Parlement verwerpt het voorstel van de Commissie.

Motivering

Het Commissievoorstel is algemeen gezien bijzonder gebrekkig. Ook door middel van 
amendementen valt er moeilijk iets aan te verbeteren. Aangezien het voorstel onder het 
hoofdstuk milieubeleid van het EU-Verdrag valt, is de EU verplicht bij het wetgevingsvoorstel 
uit te gaan van de nieuwste stand van de wetenschap. Deze voorwaarde ontbreekt. Dergelijk 
onderzoek had al voor de publicatie van het voorstel moeten zijn uitgevoerd.

Amendement 2
Titel

Richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad tot invoering van normen voor de 

Richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad tot invoering van normen voor de 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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humane vangst van bepaalde diersoorten 
met behulp van vallen

vangst van bepaalde diersoorten met 
behulp van vallen
(Deze wijziging geldt voor de gehele tekst 
van de richtlijn, behalve waar uit de in 
1998 door de EU goedgekeurde 
overeenkomst wordt geciteerd; de 
goedkeuring van dit amendement maakt 
technische aanpassingen in de gehele tekst 
noodzakelijk.)

Motivering

De vangmethoden die in deze richtlijn worden genoemd moeten de dierenbescherming 
bevorderen en verbeteren, en onnodig lijden vermijden. De Commissie stelt in artikel 5, lid 2 en 
lid 3 voor dat een vangmethode met gebruikmaking van levendvallen en een letale vangmethode 
ook als "humaan" kunnen worden beschouwd wanneer een dier op vijf te lijden heeft van 
indicatoren als bijvoorbeeld: breuken, doorsnijding van pezen of gewrichtsbanden, ernstige 
beenvliesabrasie, ernstige externe en interne bloedingen; degeneratie van skeletale spieren, 
oogletsels, ruggenmergletsels, amputatie of dood. Wat de letale vangmethoden betreft, 
bestempelt het voorstel een vangmethode als humaan wanneer de doodstrijd van bepaalde 
diersoorten maximaal 300 seconden duurt.
Onder strikte voorwaarden kunnen vangstmethoden en vallen noodzakelijk en in bepaalde 
omstandigheden gerechtvaardigd zijn, maar er bestaat geen grond voor ze daarom als humaan 
te bestempelen.

Amendement 3
Overweging 10 bis (nieuw)

(10 bis) De beproeving van vallen moet 
beantwoorden aan de voorschriften van 
Richtlijn 86/609 van 24 november 1986 
inzake de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten betreffende de 
bescherming van dieren die voor 
experimentele en andere 
wetenschappelijke doeleinden worden 
gebruikt.

Motivering

Het voorstel moet overeenkomen met Richtlijn 86/609 inzake de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten betreffende de bescherming van 
dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt en deze 
richtlijn moet ook toegepast worden op dierproeven die in het kader van de onderhavige richtlijn 
worden uitgevoerd.

Amendement 4
Artikel 2, punt 5 bis (nieuw)

5 bis. "verdrinkingsvallen": onder het 
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wateroppervlak uitgezette vallen, zoals 
fuikvallen, waarin semi-aquatische 
zoogdieren door verdrinking gedood 
worden.

Motivering

Het is belangrijk dat een onderscheid wordt gemaakt tussen vallen die in het water en andere die 
op het land worden gebruikt. Het gebruik van verdrinkingsvallen zou algemeen verboden moeten 
worden omdat zij een zeer pijnlijke dood kunnen veroorzaken. Wanneer semi-aquatische 
zoogdieren verdrinken, duurt de doodstrijd vaak veel langer dan bij vallen op het land; bij 
sommige diersoorten kan de doodstrijd tot 15 minuten duren. Er bestaan alternatieven voor 
verdrinkingsvallen, waarbij de dieren aan de ingang van hun nest gevangen worden en daarbij 
normaliter geen ernstige verwondingen ondergaan. Er zijn ook alternatieve vangmethoden 
waarbij de dieren in verdrinkingsvallen op een "veilig platform" kunnen vluchten. Ondanks alles 
worden verdrinkingsvallen om economische redenen nog steeds gebruikt.

Amendement 5
Artikel 4, lid 2

2. De lidstaten mogen op hun grondgebied 
het gebruik toestaan van vallen die in een 
derde land in overeenstemming met de 
normen voor humane vangst zijn 
gecertificeerd. De lidstaten maken de 
redenen voor een eventuele weigering om 
zulks te doen, bekend en stellen het derde 
land van certificering en de Commissie 
daarvan schriftelijk in kennis. 

2. De lidstaten mogen op hun grondgebied 
alleen het gebruik toestaan van vallen die 
in een derde land in overeenstemming met 
de vangstnormen zijn gecertificeerd. 

De lidstaten mogen overeenkomstig 
artikel 15 strengere bepalingen 
handhaven of invoeren. Op basis daarvan 
mogen zij het gebruik van vallen die in 
derde landen zijn gecertificeerd, 
verbieden.
De lidstaten maken de redenen voor een 
eventuele weigering om zulks te doen, 
bekend en stellen het derde land van 
certificering en de Commissie daarvan 
schriftelijk in kennis. 

Motivering

De bepalingen van de richtlijn gelden als minimumnormen en zijn van toepassing in alle 
lidstaten. De Europese Unie heeft bij Verordening (EEG) nr. 3254/91 het gebruik van 
wildklemmen verboden en de weg vrijgemaakt voor strengere normen. De lidstaten moeten 
bijgevolg het recht hebben in voorkomend geval strengere normen op te leggen.

Amendement 6
Artikel 5, lid 2

2. Een vangmethode met gebruikmaking 
van levendvallen wordt als humaan 
aangemerkt indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan: 

2. Een vangmethode met gebruikmaking 
van levendvallen is toegestaan indien aan 
de volgende voorwaarden is voldaan: 
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(a) de gegevens voor één en dezelfde 
doelsoort hebben betrekking op ten minste 
20 specimens; en

(a) de gegevens voor één en dezelfde 
doelsoort hebben betrekking op ten minste 
6 specimens; en

(b) ten minste 80% van de onder (a) 
bedoelde dieren vertoont géén van de in 
punt 2.2 van bijlage II genoemde 
indicatorverschijnselen.

(b) ten minste 95% van de onder (a) 
bedoelde dieren vertoont géén van de in 
punt 2.2 van bijlage II genoemde 
indicatorverschijnselen.

Motivering

Het aantal proefdieren en het lijden ervan moeten zoveel mogelijk beperkt worden. Het is 
onaanvaardbaar dat een vangmethode met levendvallen wordt toegelaten wanneer een van de 
vijf dieren die in de val terechtkomen de in bijlage II genoemde indicatorverschijnselen vertoont. 
Dat percentage moet tot minstens 95% worden opgetrokken.

Amendement 7
Artikel 5, lid 3

3. Een letale vangmethode wordt als 
humaan aangemerkt indien aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:

3. Een letale vangmethode is toegestaan 
indien aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:

(a) de gegevens voor één en dezelfde 
doelsoort hebben betrekking op ten minste 
12 specimens; en

(a) de gegevens voor één en dezelfde 
doelsoort hebben betrekking op ten minste 
6 specimens; en

(b) ten minste 80% van de onder (a) 
bedoelde dieren wordt bewusteloos en 
gevoelloos binnen de in punt 3.2 van 
bijlage II vastgestelde tijdslimiet en blijft 
in deze toestand tot de dood optreedt.

(b) ten minste 95% van de onder (a) 
bedoelde dieren wordt bewusteloos en 
gevoelloos binnen de in punt 3.2 van 
bijlage II vastgestelde tijdslimiet en blijft 
in deze toestand tot de dood optreedt.

Motivering

Het aantal proefdieren en het lijden ervan moeten zoveel mogelijk beperkt worden. Het 
aanvaarden dat een van de vijf dieren die in de val terechtkomen sterft sluit elke toelating uit. 
Ook hier moet het percentage tot minstens 95% worden opgetrokken.

Amendement 8
Artikel 6, lid 1

1. Op voorwaarde dat zij niet op zodanige 
wijze worden toegepast dat het doel van 
deze richtlijn daardoor wordt ondermijnd, 
mogen de bevoegde autoriteiten per geval 
afwijkingen van de voorschriften van 
artikel 4, lid 1, en artikel 5 toestaan om de 
volgende redenen:

1. Op voorwaarde dat zij niet op zodanige 
wijze worden toegepast dat het doel van 
deze richtlijn daardoor wordt ondermijnd, 
mogen de bevoegde autoriteiten per geval 
afwijkingen van de voorschriften van 
artikel 4, lid 1, en artikel 5 toestaan om de 
volgende redenen:

(a) in het belang van de volksgezondheid 
en de veiligheid; 

(a) in het belang van de volksgezondheid 
en de veiligheid; 

(b) ter bescherming van openbare en 
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particuliere eigendommen; 
(c) ter fine van onderzoek, educatie, 
aanvulling van de wildstand, 
herintroductie, fok of de bescherming van 
fauna en flora; 
(d) voor het gebruik van traditionele 
houten vallen die essentieel zijn voor de 
instandhouding van het cultureel erfgoed 
van inheemse gemeenschappen;
(e) voor het tijdelijk gebruik van een 
specifieke val voor specifieke soorten of in 
specifieke milieuomstandigheden 
gedurende een door de bevoegde 
autoriteiten vast te stellen redelijke termijn, 
gedurende welke onderzoek plaatsvindt 
teneinde in vervangende vallen te voorzien;

(e) voor het tijdelijk gebruik van een 
specifieke val voor specifieke soorten of in 
specifieke milieuomstandigheden 
gedurende een door de bevoegde 
autoriteiten vast te stellen redelijke termijn, 
gedurende welke onderzoek plaatsvindt 
teneinde in vervangende vallen te voorzien;

(f) teneinde aan individuele personen per 
geval toelating te verlenen om vallen te 
bouwen en te gebruiken die in 
overeenstemming zijn met een door de 
bevoegde autoriteiten goedgekeurd 
ontwerp.

Motivering

Voor deze uitzonderingen bestaat geen duidelijke reden. De geschrapte uitzonderingen hebben 
betrekking op het vroegere gebruik van vallen in Europa; ze handhaven zou neerkomen op een 
status quo en geen beperking van de jacht met vallen mogelijk maken.

Amendement 9
Artikel 6, lid 3

3. De bevoegde autoriteit stelt de 
Commissie in kennis van alle toegestane 
afwijkingen en van de desbetreffende 
schriftelijke motiveringen en voorwaarden.

3. De bevoegde autoriteit stelt de 
Commissie jaarlijks in kennis van alle 
toegestane afwijkingen en van de 
desbetreffende schriftelijke motiveringen 
en voorwaarden.

Motivering

Om de Commissie een zo volledig mogelijk beeld te bieden van alle door de lidstaten toegestane 
uitzonderingen moet een termijn worden vastgesteld. 

Amendement 10
Artikel 7, lid 1

1. Wanneer vallen en de bijbehorende 
vangmethoden zijn beproefd en de 
conformiteit daarvan met de normen voor 
humane vangst is aangetoond, zien de 

1. Wanneer vallen en de bijbehorende 
vangmethoden zijn beproefd en de 
conformiteit daarvan met de 
voorgeschreven vangstnormen is 
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lidstaten erop toe dat de bevoegde 
autoriteiten deze vallen certificeren.

aangetoond, zien de lidstaten erop toe dat 
de bevoegde autoriteiten deze vallen 
certificeren.

Amendement 11
Artikel 8

De lidstaten zien erop toe dat de 
vallenzetters een specifieke opleiding 
krijgen of over een gelijkwaardige 
praktijkervaring, competentie en kennis 
beschikken waardoor zij gekwalificeerd 
zijn om vallen te gebruiken 
overeenkomstig de normen voor humane 
vangst.

De lidstaten zien erop toe dat de 
vallenzetters een opleiding krijgen die 
beantwoordt aan de in artikel 14 
vastgestelde criteria waardoor zij 
gekwalificeerd zijn om vallen te gebruiken 
overeenkomstig de vangstnormen.

Motivering

Alle vallenzetters moeten een eenvormige opleiding krijgen en de criteria moeten 
gemeenschappelijk worden vastgesteld.

Amendement 12
Artikel 10

De lidstaten bevorderen en stimuleren 
onderzoek dat bijdraagt tot de verbetering 
van de normen voor humane vangst en 
van het welzijn van in vallen gevangen 
dieren, overeenkomstig het bepaalde in 
bijlage IV. 

De Commissie en de lidstaten bevorderen 
en stimuleren onderzoek dat bijdraagt tot 
de verbetering van de vangstnormen, in 
het bijzonder van alternatieve 
vangmethoden. Voorts moeten zij de 
beproeving van vallen waarbij geen 
gebruik wordt gemaakt van levende dieren 
bevorderen.
Wanneer dierproeven onvermijdelijk zijn, 
is Richtlijn 86/609 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten betreffende de bescherming van 
dieren die voor experimentele en andere 
wetenschappelijke doeleinden worden 
gebruikt volledig van toepassing.

Motivering

Onderzoek dat bijdraagt aan de verbetering van de vangstnormen moet worden bevorderd, 
echter zonder onnodige en bijkomende dierproeven. Richtlijn 86/609 moet hierbij volledig 
worden toegepast.

Amendement 13
Artikel 14, lid 1, letter c) bis (nieuw)
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c bis) de opleiding van vallenzetters 
overeenkomstig artikel 8.

Motivering

Gemeenschappelijke criteria zijn nodig voor de opleiding van vallenzetters.

Amendement 14
Artikel 14, lid 2

2. Als de bijlagen bij de Overeenkomst en 
de goedgekeurde notulen bedoeld in de 
Besluiten 98/142/EG en 98/487/EG 
worden gewijzigd, wijzigt de Commissie 
volgens de in artikel 13, lid 2, bedoelde 
procedure de bijlagen van deze richtlijn 
dienovereenkomstig. 

2. Voor 1 januari 2009 dient de 
Commissie een voorstel in tot wijziging 
van bijlage I. Dit voorstel moet gebaseerd 
zijn op de laatste stand van de 
wetenschappelijke kennis en op een 
verslag van de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid.

Motivering

Veel van de in de bijlage genoemde diersoorten zijn in de hele EU beschermd. Er mag niet op 
worden gejaagd. De lijst van bijlage I berust echter op geen wetenschappelijke grondslag. 
Daarom moet de Commissie voor een wetenschappelijke grondslag zorgen en op basis daarvan 
een nieuwe bijlage I voorstellen. Voorts is het onaanvaardbaar dat de bijlagen volgens de 
procedure van artikel 13 en zonder het Parlement erbij te betrekken gewijzigd worden, alleen 
omdat de overeenkomst gewijzigd wordt.

Amendement 15
Bijlage II, punt 1.2

Bij de beoordeling of een vangmethode 
als dan niet humaan is, dient het welzijn 
van het gevangen dier te worden 
geëvalueerd.

Met het oog op de toelating van een 
vangmethode dient het welzijn van het 
gevangen dier te worden geëvalueerd.

Amendement 16
Bijlage II, punt 1.3

Als maatstaf voor het welzijn van dieren 
kunnen indicatoren worden gebruikt van 
het gemak of de moeite waarmee zij 
weerstand bieden aan omgevingsstress en
de mate waarin zij er al dan niet in slagen 
die weerstand te bieden. Aangezien dieren 
op verschillende manieren weerstand 
trachten te bieden aan omgevingsstress, 
dient bij de beoordeling van hun welzijn 
een reeks parameters te worden gebruikt.

Als maatstaf voor het welzijn van dieren 
kunnen indicatoren worden gebruikt van 
het gemak of de moeite waarmee zij 
weerstand bieden aan omgevingsstress en 
de mate waarin zij er al dan niet in slagen 
die weerstand te bieden. Aangezien dieren 
op verschillende manieren weerstand 
trachten te bieden aan omgevingsstress, 
dient bij de beoordeling van hun welzijn 
een reeks parameters te worden gebruikt.

De indicatoren van het welzijn van dieren 
in vallen hebben onder meer betrekking op 
fysiologie, letsels en gedrag. Aangezien 

De indicatoren van het welzijn van dieren 
in vallen hebben onder meer betrekking op 
fysiologie, letsels en gedrag. Aangezien 
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sommige van deze indicatoren voor een 
aantal soorten niet zijn onderzocht, is nader 
wetenschappelijk onderzoek nodig om in 
het kader van de normen passende 
drempelwaarden vast te stellen.

sommige van deze indicatoren voor een 
aantal soorten niet zijn onderzocht, is nader 
wetenschappelijk onderzoek nodig om in 
het kader van de normen passende 
drempelwaarden vast te stellen.

Hoewel welzijn een rekbaar begrip is, 
wordt de term "humaan" uitsluitend 
gebruikt voor vangmethoden waarbij het 
welzijn van de betrokken dieren op een 
voldoende niveau wordt gehandhaafd, 
hoewel wordt erkend dat zich in het geval 
van letale vallen in bepaalde situaties een 
korte periode van verminderd welzijn kan 
voordoen.
De krachtens de normen vastgestelde 
drempelwaarden voor de certificering van 
vallen omvatten:

De krachtens de normen vastgestelde 
drempelwaarden voor de certificering van 
vallen omvatten:

(a) voor levendvallen: het niveau van de 
indicatoren waaronder het welzijn van de 
gevangen dieren als ontoereikend wordt 
beschouwd; en

(a) voor levendvallen: het niveau van de 
indicatoren waaronder het welzijn van de 
gevangen dieren als ontoereikend wordt 
beschouwd; en

(b) voor letale vallen: de tijd die nodig is 
voor het bereiken van een toestand van 
bewusteloosheid en gevoelloosheid en de 
handhaving van deze toestand tot het dier 
sterft.

(b) voor letale vallen: de tijd die nodig is 
voor het bereiken van een toestand van 
bewusteloosheid en gevoelloosheid en de 
handhaving van deze toestand tot het dier 
sterft.

Amendement 17
Bijlage II, punt 2.2

De erkende gedragsindicatoren van 
ontoereikend welzijn bij gevangen wilde 
dieren zijn:
(a) op het eigen lichaam gericht bijtgedrag 
dat resulteert in ernstige verwondingen 
(zelfverminking); 
(b) meer dan normale bewegingloosheid en 
apathie.

De erkende gedragsindicatoren van 
ontoereikend welzijn bij gevangen wilde 
dieren zijn:
(a) op het eigen lichaam gericht bijtgedrag 
dat resulteert in ernstige verwondingen 
(zelfverminking); 
(b) meer dan normale bewegingloosheid en 
apathie.
(b bis) verhoogde hartslag, veranderingen 
in de hormonen- en enzymenhuishouding.

De volgende letseltypes zijn erkende 
indicatoren van ontoereikend welzijn van 
gevangen wilde dieren:
(a) breuken;
(b) ontwrichtingen proximaal ten opzichte 
van de hand- of voetwortel; 
(c) doorsnijding van pezen of 

De volgende letseltypes zijn erkende 
indicatoren van ontoereikend welzijn van 
gevangen wilde dieren:
(a) breuken;
(b) ontwrichtingen proximaal ten opzichte 
van de hand- of voetwortel; 
(c) doorsnijding van pezen of 
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gewrichtsbanden; 
(d) ernstige beenvliesabrasie; 
(e) ernstige externe bloedingen; 
bloedingen in de lichaamsholten; 
(f) ernstige degeneratie van skeletale 
spieren; 
(g) bloedeloosheid (ischemie) van een 
lidmaat; 
(h) breuk van een blijvende tand waardoor 
de tandpulp bloot komt te liggen; 
(i) oogletsels met inbegrip van scheuren in 
het hoornvlies; 
(j) ruggenmergletsels; 
(k) ernstige letsels aan inwendige organen; 
(l) degeneratie van de hartspier; 
(m) amputatie;
(n) dood.

gewrichtsbanden; 
(d) beenvliesabrasie; 
(e) externe bloedingen; bloedingen in de 
lichaamsholten; 
(f) degeneratie van skeletale spieren; 

(g) bloedeloosheid (ischemie) van een 
lidmaat; 
(h) breuk van een blijvende tand waardoor 
de tandpulp bloot komt te liggen; 
(i) oogletsels met inbegrip van scheuren in 
het hoornvlies; 
(j) ruggenmergletsels; 
(k) letsels aan inwendige organen; 
(l) degeneratie van de hartspier; 
(m) amputatie;
(n) dood.

Motivering

Begrippen zoals bijvoorbeeld "ernstig" zijn te subjectief en zijn bijgevolg in de praktijk geen 
garantie voor gemeenschappelijke normen.

Amendement 18
Bijlage II, punt 3.2

Voorstel van de Commissie

Tijdslimiet voor het verdwijnen van de 
cornea- en de ooglidreflex

Diersoort

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

Martes martes
300 seconden * Alle andere in bijlage I van deze richtlijn 

genoemde diersoorten

Amendement van het Parlement

Tijdslimiet voor het verdwijnen van de 
cornea- en de ooglidreflex

Diersoort

30 seconden Alle in bijlage I van deze richtlijn 
genoemde diersoorten

Motivering

De doodstrijd van een dier in een letale val mag niet langer dan 30 seconden duren.

Amendement 19
Bijlage II, punt 3.2. bis (nieuw)
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3.2. Verdrinkingsvallen
Het gebruik van verdrinkingsvallen voor 
de vangst van wilde zoogdiersoorten met 
het oog op wildbeheer, de bestrijding van 
plaagorganismen of het verkrijgen van 
pelzen, huiden of vlees is verboden.

Motivering

Er moet een algemeen verbod komen op het gebruik van verdrinkingsvallen omdat ze een zeer 
pijnlijke doodstrijd kunnen veroorzaken. Vaak duurt de doodstrijd van semi-aquatische 
zoogdieren die onder het wateroppervlak verdronken worden veel langer dan wanneer zij in 
vallen op het land terechtkomen, bij sommige diersoorten zelfs tot 15 minuten. Er bestaan 
alternatieve vangmethoden waarbij de dieren aan de ingang van hun nest worden gevangen en 
in de regel daarbij geen ernstig letsel oplopen. Er bestaan ook alternatieve methoden waarbij de 
in het water gevangen dieren op een "veilig platform" kunnen vluchten. Verdrinkingsvallen 
worden echter om economische redenen nog steeds gebruikt.

Amendement 20
Bijlage III, punt 1.1, alinea 5

In het geval van proeven in het vrije veld 
moeten de vallen dagelijks worden 
gecontroleerd.

In het geval van proeven in het vrije veld 
moeten de vallen tijdens de hele duur van 
de proef geobserveerd worden en uitgerust 
worden met een mechanisme dat de 
vangst van een dier onmiddellijk meldt.

Motivering

De frequentie van de controles heeft een directe invloed op het welzijn van de dieren. Mede gelet 
op Richtlijn 86/609, die als doel heeft het lijden van dieren bij dierproeven te verminderen, 
moeten de vallen en de mechanismen die de vangst melden constant worden gecontroleerd.

Amendement 21
Bijlage III, punt 1.4, alinea 2

Vóór de proef moeten de dieren in 
passende omstandigheden worden 
gehuisvest en moeten hun voldoende 
voedsel en water worden verstrekt. De 
dieren mogen niet op zodanige wijze 
worden gehuisvest dat hun welzijn 
daardoor reeds negatief wordt beïnvloed.

Vóór de proef moeten de dieren 
overeenkomstig het bepaalde in Richtlijn 
86/609 in passende omstandigheden 
worden gehuisvest.

Motivering

De bescherming van proefdieren die voor wetenschappelijke doeleinden gevangen worden 
gehouden wordt geregeld door Richtlijn 86/609. Bijgevolg is deze hier van toepassing.
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TOELICHTING

Op zich is het streefdoel om op Europees niveau gemeenschappelijke vangstnormen in te voeren 
voor de jacht met behulp van vallen ten zeerste toe te juichen. Het voorstel van de Commissie 
vertoont echter zoveel lacunes dat het moeilijk is de tekst door middel van wijzigingen te 
verbeteren. Daarom stelt de rapporteur enerzijds voor het Commissievoorstel te verwerpen en 
stelt zij anderzijds een aantal amendementen voor die erop zijn gericht het voorstel zoveel 
mogelijk te verbeteren.

1. Verwerping van het voorstel van de Commissie

Aangezien het voorstel van de Commissie onder het hoofdstuk milieubeleid van het EU-Verdrag 
valt, is de EU verplicht voor het wetgevingsvoorstel uit te gaan van de laatste stand van de 
wetenschappelijke kennis. Deze grondslag ontbreekt. Dergelijke onderzoeken hadden al voor de 
indiening van het voorstel uitgevoerd moeten worden.

2. Amendementen

Schrapping van het begrip "humaan"

Onder bepaalde voorwaarden kunnen vangmethoden en vallen noodzakelijk en in sommige 
omstandigheden gerechtvaardigd zijn. Dit is echter geen reden om ze als "humaan" te 
bestempelen.

In de leden 2 en 3 van artikel 5 stelt de Commissie voor dat levendvallen en letale vallen zelfs 
dan als "humane" vangmethoden kunnen worden aangemerkt wanneer 20% van de gevangen 
dieren de volgende indicatorverschijnselen vertoont: breuken, doorsnijding van pezen of 
gewrichtsbanden, ernstige beenvliesabrasie, ernstige externe en interne bloedingen, degeneratie 
van skeletale spieren, oogletsels, ruggenmergletsels, amputatie en dood. Wat letale vallen betreft, 
wordt in het voorstel een vangmethode nog als humaan aangemerkt wanneer de doodstrijd van 
bepaalde diersoorten tot 300 seconden duurt.

Het gebruik van de term "humaan" stoelt op artikel 3, lid 1, van Richtlijn 3254/91, die teruggaat 
op een resolutie van het Europees Parlement van 1989. In deze richtlijn wordt het gebruik van 
wildklemmen in de gehele Europese Unie per 1 januari 1995 verboden en wordt een 
invoerverbod uitgevaardigd voor huiden van dertien diersoorten uit landen waar deze vallen niet 
verboden zijn of die internationale overeenkomsten betreffende humane vangstnormen niet 
hebben omgezet.

In 1996 publiceerde een groep deskundigen van de Europese Commissie, waaraan ook 
Canadezen en Amerikanen deelnamen, een verslag waarin een aantal voorstellen ter verbetering 
van de vangmethoden werd geformuleerd.

De vallenzetters hebben dit verslag echter krachtdadig van de hand gewezen. Daarna werden de 
onderhandelingen op politiek niveau, dus zonder deskundigen, tussen de Europese Unie, de VS, 
Canada en Rusland voortgezet.

De overeenkomst die in 1996 tot stand kwam bevatte geen enkel van de door de Europese 
deskundigen ingediende verbeteringsvoorstellen. Ook vallen waarin gevangen dieren een 
doodstrijd van vijf minuten doorstaan, werden als humaan aangemerkt.
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De overeenkomst inzake internationaal geldende humane vangstnormen, waar het 
Commissievoorstel op is gestoeld, kwam er alleen omdat de Europese Commissie een 
economische oorlog met de VS en Canada wilde vermijden1.

De vangstnormen van de overeenkomst komen grosso modo overeen met de vangstmethoden die 
aangewend worden door de Amerikaanse, Canadese en Russische vallenzetters, methoden die 
ook als humaan worden aangemerkt.

Vermijden van dierproeven

Het wetenschappelijk beproeven van vallen moet geschieden overeenkomstig Richtlijn 86/609 
inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten betreffende de bescherming van dieren die voor experimentele en andere 
wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Doordat in het voorstel het gebruik van 
dierproeven wordt voorgeschreven, valt het binnen de werkingssfeer van deze richtlijn.

Volgens de richtlijn zijn dierproeven niet toegelaten wanneer het gestelde doel ook verwezenlijkt 
kan worden door een wetenschappelijk bevredigend, aanvaardbaar en uitvoerbaar alternatief 
waar geen levende dieren bij te pas komen. Op geen enkele plaats wordt in het voorstel verwezen 
naar dergelijke alternatieve beproevingsmethoden. In geen enkele bepaling staat dat gebruik 
moet worden gemaakt van een eventueel beschikbaar alternatief.

Voorts omvat artikel 22, lid 1 en lid 3 van Richtlijn 86/609 bepalingen met het oog op het 
vermijden van onnodige herhalingen van proeven en het wederzijds erkennen van de 
bevindingen van proeven. Ook dat aspect ontbreekt in het voorstel.

Opleiding van vallenzetters

Artikel 8 van het voorstel voorziet weliswaar in een specifieke opleiding van vallenzetters maar 
gaat niet in detail. Europese gemeenschappelijke normen veronderstellen echter 
gemeenschappelijke criteria. Voorts hanteert het Commissievoorstel begrippen als 
"gelijkwaardige praktijkervaring, competentie en kennis" zonder deze echter nauwkeurig te 
onschrijven. 

Afwijkingen

De afwijkingen die zijn geregeld in artikel 6 van het Commissievoorstel moeten streng en 
restrictief zijn en mogen het voorstel niet ondermijnen.

Bijlage I

De lijst van diersoorten stoelt op geen enkele wetenschappelijke grondslag. Daarom moet de 
Commissie eerst voor een wetenschappelijke grondslag zorgen en op basis daarvan een nieuwe 
bijlage I voorstellen.

  
1 Rusland was op dat moment nog geen lid van de wereldhandelsorganisatie.


