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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
  większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej 
wprowadzenia norm odłowu humanitarnego dla niektórych gatunków zwierząt
(COM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2004)0532)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt 
został przedstawiony przez Komisję (C6-0100/2004),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0000/2005),

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Parlament Europejski odrzuca propozycję 
Komisji.

Uzasadnienie

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 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 2
Tytuł dyrektywy

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady wprowadzająca normy odłowu 
humanitarnego dla niektórych gatunków 
zwierząt.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady wprowadzająca normy odłowu dla 
niektórych gatunków zwierząt.

(Niniejsza zmiana obowiązuje w całym 
tekście legislacyjnym poza miejscami, w 
których cytowane są porozumienia przyjęte 
przez UE w roku 1998; przyjęcie poprawki 
sprawia, iż konieczne stają się zmiany 
techniczne w całym tekście.)

Uzasadnienie

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.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 10 a (nowy)

(10 a) Badanie potrzasków musi się 
odbywać zgodnie z postanowieniami 
dyrektywy 86/609 z dnia 24 listopada 1986 
r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych i administracyjnych Państw 
Członkowskich dotyczących ochrony 
zwierząt wykorzystywanych do celów 
doświadczalnych i innych celów 
naukowych.

Uzasadnienie

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.
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Poprawka 4
Artykuł 2 pkt 5 a (nowy)

5a. „potrzaski powodujące śmierć przez 
utopienie” oznaczają potrzaski 
zamocowane pod powierzchnią wody, np. 
więcierze, które powodują śmierć ssaków 
ziemno-wodnych przez utopienie.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 5
Artykuł 4 ustęp 2

Państwa Członkowskie mogą zezwolić na 
swoich terytoriach na używanie 
potrzasków certyfikowanych w państwie 
trzecim zgodnie z normami odłowu 
humanitarnego. Państwa Członkowskie 
podają przyczyny ewentualnej odmowy 
oraz zawiadamiają o certyfikacji w formie 
pisemnej państwo trzecie oraz Komisję.

Państwa Członkowskie mogą zezwolić na 
swoich terytoriach na używanie wyłącznie
potrzasków certyfikowanych w państwie 
trzecim zgodnie z normami odłowu.

Państwa Członkowskie mogą zgodnie z 
art. 15 utrzymać lub wprowadzić bardziej 
zaostrzone przepisy. Na podstawie tych 
przepisów mogą zakazać stosowania 
potrzasków certyfikowanych w państwie 
trzecim.
Państwa Członkowskie podają przyczyny 
ewentualnej odmowy oraz zawiadamiają o 
certyfikacji w formie pisemnej państwo 
trzecie oraz Komisję.
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Uzasadnienie

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.

Poprawka 6
Artykuł 5 ustęp 2

2. Metoda odławiania przeznaczona do 
unieruchamiania zwierząt uznana jest za 
humanitarną, jeżeli spełnione są 
następujące warunki: 
a) liczba okazów tego samego gatunku 
docelowego, z którego pochodzą dane, 
wynosi co najmniej 20;

b) co najmniej 80 % zwierząt określonych 
w lit. a) nie wykazuje wskaźników 
wymienionych w pkt. 2.2 załącznika II.

2. Metoda odławiania przeznaczona do 
unieruchamiania zwierząt jest dozwolona, 
jeżeli spełnione są następujące warunki: 

a) liczba okazów tego samego gatunku 
docelowego, z którego pochodzą dane, 
wynosi co najmniej 6;

b) co najmniej 95 % zwierząt określonych 
w lit. a) nie wykazuje wskaźników 
wymienionych w pkt. 2.2 załącznika II.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 7
Artykuł 5 ustęp 3

3. Metoda odławiania przeznaczona do 
zabijania zwierząt jest uznana za 
humanitarną, jeżeli spełnione są 
następujące warunki:

a) liczba okazów tego samego gatunku 
docelowego, z którego pochodzą dane, 
wynosi co najmniej 12;
b) co najmniej 80 % zwierząt określonych 
w lit. a) straciło świadomość i przytomność 
w granicach czasowych określonych w pkt. 
3.2 załącznika II oraz pozostajew tym 
stanie do śmierci.

3. Metoda odławiania przeznaczona do 
zabijania zwierząt jest dozwolona, jeżeli 
spełnione są następujące warunki:
a) liczba okazów tego samego gatunku 
docelowego, z którego pochodzą dane, 
wynosi co najmniej 6;

b) co najmniej 95 % zwierząt określonych 
w lit. a) straciło świadomość i przytomność 
w granicach czasowych określonych w pkt. 
3.2 załącznika II oraz pozostajew tym 
stanie do śmierci.
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Uzasadnienie

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.

Poprawka 8
Artykuł 6 ustęp 1

1. Derogacje od zobowiązań zawartych w 
art. 4 ust. 1 oraz w art. 5 mogą być 
udzielane przez właściwe organy 
indywidualnie w poszczególnych 
przypadkach dla następujących celów, pod 
warunkiem że nie są one stosowane w 
sposób podważający cel niniejszej 
dyrektywy:

a) interesy zdrowia publicznego i 
bezpieczeństwa;

b) ochrona własności publicznej i 
prywatnej;

c) badania, edukacja, ponowne 
zaludnianie, ponowne wprowadzanie, 
hodowla lub ochrona fauny i flory;

d) używanie tradycyjnych drewnianych 
potrzasków kluczowych dla zachowania 
dziedzictwa kulturowego społeczności 
lokalnych;

e) tymczasowe używanie poszczególnych 
potrzasków dla specjalnych gatunków lub 
przy spełnieniu określonych warunków 
środowiskowych przez uzasadniony okres 
czasu określony przez właściwe organy, w 
trakcie oczekiwania na wyniki badań nad 
potrzaskami zastępczymi;

f) zezwalanie indywidualnym osobom w 
poszczególnych przypadkach na 
budowanie i używanie potrzasków, które 
są zgodne z projektami zatwierdzonymi 
przez właściwe organy.

1. Derogacje od zobowiązań zawartych w 
art. 4 ust. 1 oraz w art. 5 mogą być 
udzielane przez właściwe organy
indywidualnie w poszczególnych 
przypadkach dla następujących celów, pod 
warunkiem że nie są one stosowane w 
sposób podważający cel niniejszej 
dyrektywy:

a) interesy zdrowia publicznego i 
bezpieczeństwa;

e) tymczasowe używanie poszczególnych 
potrzasków dla specjalnych gatunków lub 
przy spełnieniu określonych warunków 
środowiskowych przez uzasadniony okres 
czasu określony przez właściwe organy, w 
trakcie oczekiwania na wyniki badań nad 
potrzaskami zastępczymi;
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Uzasadnienie

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.

Poprawka 9
Artykuł 6 ustęp 3

3. Właściwe organy powiadamiają Komisję 
o wszelkich udzielonych derogacjach oraz 
pisemnym uzasadnieniu i warunkach z 
nimi związanych.

3. Właściwe organy powiadamiają Komisję 
raz w roku o wszelkich udzielonych 
derogacjach oraz pisemnym uzasadnieniu i 
warunkach z nimi związanych.

Uzasadnienie

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

Poprawka 10
Artykuł 7 ustęp 1

1. Jeżeli potrzaski i metody ich używania 
zostały przebadane i wykazują zgodność z 
normami odłowu humanitarnego, Państwa 
Członkowskie zapewniają certyfikację 
takich potrzasków przez właściwe organy.

1. Jeżeli potrzaski i metody ich używania 
zostały przebadane i wykazują zgodność z 
ustanowionymi normami odłowu, Państwa 
Członkowskie zapewniają certyfikację 
takich potrzasków przez właściwe organy.

Poprawka 11
Artykuł 8

Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
osoby zakładające potrzaski otrzymały 
specjalne przeszkolenie lub aby posiadały 
równoważne doświadczenie praktyczne, 
kompetencje i wiedzę kwalifikującą je do 
odławiania zwierząt zgodnie z normami 
odłowu humanitarnego.

Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
osoby zakładające potrzaski otrzymały 
przeszkolenie zgodnie z kryteriami 
ustalonymi w art. 14 kwalifikujące je do 
odławiania zwierząt zgodnie z normami 
odłowu.

Uzasadnienie

Alle Fallensteller sollten eine einheitliche Ausbildung erhalten und die Kriterien sollten 
einheitlich festgelegt werden.
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Poprawka 12
Artykuł 10

Państwa Członkowskie promują i 
zachęcają do badań przyczyniających się 
do poprawy norm odłowu humanitarnego
oraz do humanitarnego traktowania 
zwierząt złapanych w potrzask zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w załączniku 
IV.

Komisja i Państwa Członkowskie promują 
i zachęcają do badań przyczyniających się 
do poprawy norm odłowu, przede 
wszystkim metod alternatywnych. Ponadto 
muszą działać na rzecz badania 
potrzasków bez udziału żyjących zwierząt.

W przypadku nieuniknionych 
doświadczeń na zwierzętach należy w 
pełni stosować dyrektywę 86/609 w 
sprawie zbliżenia przepisów ustawowych i 
administracyjnych Państw Członkowskich 
dotyczących ochrony zwierząt 
wykorzystywanych do celów 
doświadczalnych i innych celów 
naukowych.

Uzasadnienie

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

Poprawka 13
Artykuł 14 ustęp 1 litera c a) (nowa)

ca) przeszkolenie osób zakładających 
potrzaski zgodnie z art. 8.

Uzasadnienie

Einheitliche Kriterien für die Ausbildung von Fallenstellern müssen festgelegt werden.

Poprawka 14
Artykuł 14 ustęp 2

2. Jeżeli załączniki do Umowy i 
uzgodniony protokół, o których mowa w 
decyzji 98/142/WE i 98/487/WE, zostaną 
zmienione, Komisja dokonuje 
odpowiednich zmian w załącznikach do 
niniejszej dyrektywy zgodnie z procedurą 
określoną w art. 13 ust. 2.

2. Komisja przedłoży do dnia 1 stycznia 
2009 r. propozycję zmiany załącznika I. 
Propozycja ta musi się opierać na 
najnowszym stanie wiedzy naukowej oraz 
na sprawozdaniu Europejskiej Agencji 
Bezpieczeństwa Żywności.
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Uzasadnienie

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.

Poprawka 15
Załącznik II punkt 1.2

Dokonując oceny tego, czy metoda 
odławiania jest humanitarna, należy 
ocenić stopień humanitarnego traktowania 
zwierzęcia złapanego w potrzask.

W celu dopuszczenia metody odławiania
należy ocenić stopień humanitarnego 
traktowania zwierzęcia złapanego w 
potrzask.

Poprawka 16
Załącznik II punkt 1.3

Humanitarne traktowanie zwierząt można 
wskazać za pomocą środków określających 
stopień łatwości lub trudności w ich 
radzeniu sobie w środowisku oraz stopień 
niemożności radzenia sobie w środowisku. 
Ponieważ zwierzęta różnią się co do 
metod, jakie stosują, aby próbować radzić 
sobie w środowisku, należy zastosować 
zakres środków przy ocenie ich 
dobrostanu.

Wskaźniki humanitarnego traktowania 
odławianych zwierząt obejmują fizjologię, 
urazy i zachowanie. Ponieważ niektóre z 
tych wskaźników nie zostały jeszcze 
przebadane dla wielu gatunków, dalsze 
badania naukowe będą konieczne do 
ustalenia progów w ramach wspomnianych 
norm, w zależności od sytuacji.

Chociaż sposoby humanitarnego 
traktowania mogą się znacząco różnić, 
pojęcie „humanitarny” jest używane 
wyłącznie do tych metod używania 
potrzasków, w przypadku których 
humanitarne traktowanie rozpatrywanych 
zwierząt utrzymywane jest na 

Humanitarne traktowanie zwierząt można 
wskazać za pomocą środków określających 
stopień łatwości lub trudności w ich 
radzeniu sobie w środowisku oraz stopień 
niemożności radzenia sobie w środowisku. 
Ponieważ zwierzęta różnią się co do 
metod, jakie stosują, aby próbować radzić 
sobie w środowisku, należy zastosować 
zakres środków przy ocenie ich 
dobrostanu.

Wskaźniki humanitarnego traktowania 
odławianych zwierząt obejmują fizjologię, 
urazy i zachowanie. Ponieważ niektóre z 
tych wskaźników nie zostały jeszcze 
przebadane dla wielu gatunków, dalsze 
badania naukowe będą konieczne do 
ustalenia progów w ramach wspomnianych 
norm, w zależności od sytuacji.
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wystarczającym poziomie, chociaż uznaje 
się, że w niektórych sytuacjach 
związanych z potrzaskami przeznaczonymi 
do zabijania będzie istniał krótki okres, w 
którym poziom humanitarnego 
traktowania może być niski.
Progi ustanowione w normach dotyczących 
certyfikacji potrzasków obejmują:
a) w przypadku potrzasków 
przeznaczonych do unieruchamiania 
zwierząt: poziom wskaźników, po którego 
przekroczeniu humanitarne traktowanie 
odławianych zwierząt uznane jest za słabe; 
oraz
b) w przypadku potrzasków 
przeznaczonych do zabijania: czas do 
uzyskania stanu nieświadomości i utraty 
przytomności oraz utrzymanie tego stanu 
do śmierci zwierzęcia.

Progi ustanowione w normach dotyczących 
certyfikacji potrzasków obejmują:

a) w przypadku potrzasków 
przeznaczonych do unieruchamiania 
zwierząt: poziom wskaźników, po którego 
przekroczeniu humanitarne traktowanie 
odławianych zwierząt uznane jest za słabe; 
oraz

b) w przypadku potrzasków 
przeznaczonych do zabijania: czas do 
uzyskania stanu nieświadomości i utraty 
przytomności oraz utrzymanie tego stanu 
do śmierci zwierzęcia.

Poprawka 17
Załącznik II punkt 2.2

Wskaźniki behawioralne uznane jako 
wskaźniki słabego humanitarnego 
traktowania podczas odławiania dzikich 
zwierząt są następujące:

a) gryzienie własnych części ciała 
prowadzące do poważnych urazów 
(samookaleczenie); 
b) nadmierna nieruchomość i brak reakcji.

Informacje (obrażenia) uznane za 
wskaźniki słabego humanitarnego 
traktowania odławianych dzikich zwierząt 
są następujące:

a) złamanie; 
b) zwichnięcie stawu w pobliżu napięstka 
lub stępa; 
c) zerwanie ścięgna lub więzadła; 

Wskaźniki behawioralne uznane jako 
wskaźniki słabego humanitarnego 
traktowania podczas odławiania dzikich 
zwierząt są następujące:

a) gryzienie własnych części ciała 
prowadzące do poważnych urazów 
(samookaleczenie); 
b) nadmierna nieruchomość i brak reakcji;

b a) przyspieszone bicie serca, zmiany w 
gospodarce hormonalnej i gospodarce 
enzymami.
Informacje (obrażenia) uznane za 
wskaźniki słabego humanitarnego 
traktowania odławianych dzikich zwierząt 
są następujące:
a) złamanie; 

b) zwichnięcie stawu w pobliżu napięstka 
lub stępa; 
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d) poważne otarcie okostnej; 

e) poważny krwotok zewnętrzny lub 
krwotok do jamy wewnętrznej; 

f) poważne zwyrodnienie mięśni 
szkieletowych; 

g) niedokrwienie kończyn; 
h) złamanie stałego zęba z odsłonięciem i 
ubytkiem miazgi zębowej; 
i) uszkodzenie oka z okaleczeniem 
rogówki; 
j) uraz rdzenia kręgowego; 

k) poważne uszkodzenie organów 
wewnętrznych; 

l) zwyrodnienie mięśnia sercowego; 
m) amputacja; 

n) śmierć.

c) zerwanie ścięgna lub więzadła; 

d) otarcie okostnej; 
e) krwotok zewnętrzny lub krwotok do 
jamy wewnętrznej; 
f) zwyrodnienie mięśni szkieletowych; 

g) niedokrwienie kończyn; 
h) złamanie stałego zęba z odsłonięciem i 
ubytkiem miazgi zębowej; 
i) uszkodzenie oka z okaleczeniem 
rogówki; 
j) uraz rdzenia kręgowego; 

k) uszkodzenie organów wewnętrznych; 
l) zwyrodnienie mięśnia sercowego; 

m) amputacja; 
n) śmierć.

Uzasadnienie

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

Poprawka 18
Załącznik II punkt 3.2

Ograniczenie czasowe do utraty odruchu 
rogówek i powiek

Mustela erminea: 45 sekund

Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes: 120 sekund

Wszystkie inne gatunki wymienione w 
załączniku I do niniejszej dyrektywy: 300 
sekund *

Ograniczenie czasowe do utraty odruchu 
rogówek i powiek

Wszystkie gatunki wymienione w 
załączniku I niniejszej dyrektywy: 30 
sekund

Uzasadnienie

Der Todeskampf eines Tieres in einer Tötungsfalle sollte nicht länger als 30 Sekunden 
betragen.
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Poprawka 19
Załącznik II punkt 3.2 a (nowy)

3.2a Potrzaski powodujące śmierć przez 
utopienie

Stosowanie potrzasków powodujących 
śmierć przez utopienie do odławiania 
dzikich ssaków w celu zarządzania dziką 
fauną i florą, zwalczania szkodników lub 
uzyskiwania futra, skóry lub mięsa jest 
zabronione.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 20
Załącznik III punkt 1.1 ustęp 5

W przypadku badań w terenie potrzaski 
mają być sprawdzane codziennie.

W przypadku badań w terenie potrzaski 
muszą być obserwowane przez cały czas 
trwania badania oraz posiadać 
mechanizm, który natychmiast informuje 
o schwytaniu zwierzęcia.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 21
Załącznik III punkt 1.4 ustęp 2

Przed badaniem potrzasków zwierzęta 
muszą być umieszczone w odpowiednich 

Przed badaniem potrzasków zwierzęta 
muszą być umieszczone w odpowiednich 



PE 357.779v01-00 16/18 PR\565537PL.doc

PL

warunkach oraz otrzymywać odpowiednią 
ilość jedzenia i wody. Zwierzęta nie mogą 
przebywać w warunkach, jakie mogłyby 
skutkować słabym poziomem 
humanitarnego traktowania.

warunkach zgodnie z postanowieniami 
dyrektywy 86/609.

Uzasadnienie

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 
europäischen Experten vorgeschlagenen Verbesserungen. Auch Fallen, in denen gefangene 
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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.


