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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om införande av humana 
normer för fångstmetoder för vissa djurarter
(KOM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2004)0532)1,

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0100/2004),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Europaparlamentet förkastar kommissionens förslag.

Motivering

Kommissionens förslag är på det hela taget mycket bristfälligt. Därför är det svårt att 
förbättra det genom ändringsförslag. Eftersom kommissionens förslag omfattas av kapitlet om 
miljöpolitik i EU-fördraget är EU skyldigt att grunda sitt lagförslag på de senaste 
vetenskapliga rönen. Denna grund saknas, eftersom sådana undersökningar redan borde ha 
gjorts innan förslaget offentliggjordes.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 2
Rubriken

Europaparlamentets och rådets direktiv om 
införande av humana normer för 
fångstmetoder för vissa djurarter

Europaparlamentets och rådets direktiv om 
införande av normer för fångstmetoder för 
vissa djurarter

(Denna ändring gäller hela lagtexten, förutom då de avtal som EU antog 1998 citeras. Om 
ändringsförslaget antas måste motsvarande tekniska ändringar göras i hela texten.)

Motivering

Fångstmetoderna i detta direktiv bör främja och vidareutveckla djurskyddet och syfta till att 
undvika onödigt lidande. Kommissionen föreslår i artikel 5.2 och 5.3 att en fasthållande 
respektive dödande fångstmetod skall betraktas som ”human” till och med om vart femte djur 
drabbas av sådana indikatorer som frakturer, avklippta senor eller ledband, allvarligare 
skador på benhinnan, allvarligare yttre eller inre blödningar, skelettmuskulaturskador, 
ögonskador, skador på ryggmärgen, amputation eller död. Vid dödande fällor betraktas enligt 
förslaget fångstmetoden som human när vissa djurarter utsätts för en dödskamp på upp till 
300 sekunder.

Under strängaste förutsättningar kan fångstmetoder och fällor vara nödvändiga och 
berättigade av vissa förhållanden. Det finns emellertid ingen anledning att för den skull kalla 
dem humana.

Ändringsförslag 3
Skäl 10a (nytt)

(10a) Testningen av fällor bör ske i 
enlighet med bestämmelserna i rådets 
direktiv 86/609/EEG av den 24 november 
1986 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om skydd av djur som 
används för försök och andra 
vetenskapliga ändamål.

Motivering

Kommissionens förslag måste vara i överensstämmelse med rådets direktiv 86/609/EEG av 
den 24 november 1986 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar 
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om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål, och detta 
direktiv måste även tillämpas på djurförsök som utförs inom ramen för det här direktivet.

Ändringsförslag 4
Artikel 2, punkt 5a (ny)

5a. ”dränkningsfällor”: fällor som är 
fastgjorda under vattenytan, till exempel 
ryssjor som dränker semiakvatiska 
däggdjur.

Motivering

Det är viktigt att skilja mellan fällor som används på land och fällor som används i vatten. 
Användning av dränkningsfällor borde generellt sett förbjudas eftersom de kan leda till en 
mycket plågsam död. Om semiakvatiska däggdjur dränks under vatten tar dödskampen ofta 
mycket längre tid än vid fällor som används på land. För vissa djurarter kan den ta upp till 
15 minuter. Det finns alternativ till dränkningsfällor som innebär att djuren fångas vid 
ingången till sina bon och därmed i regel inte får några allvarliga skador. Det finns även 
alternativa metoder som innebär att djuren i vattenfällor kan fly på ett ”säkert” sätt. 
Dränkningsfällor används emellertid fortfarande av ekonomiska skäl.

Ändringsförslag 5
Artikel 4, punkt 2

2. Medlemsstaterna får tillåta att fällor som 
är godkända i tredje land och som 
uppfyller normerna för humana
fångstmetoder används på deras 
territorium. Om medlemsstaterna inte 
tillåter detta skall de redogöra för sina skäl 
till detta och skriftligen meddela det tredje 
landet i fråga samt kommissionen.

2.Medlemsstaterna får bara tillåta att fällor 
som är godkända i tredjeländer och som 
uppfyller normerna för fångstmetoder 
används på deras territorium. 

Medlemsstaterna får i enlighet med 
artikel 15 bibehålla eller införa striktare 
bestämmelser. På grundval av dessa 
bestämmelser kan de förbjuda 
användning av fällor som är godkända i 
tredjeländer.
Om medlemsstaterna inte tillåter detta skall 
de redogöra för sina skäl till detta och 
skriftligen meddela det tredje landet i fråga 
samt kommissionen.
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Motivering

Bestämmelserna i direktivet gäller i alla medlemsstater och anger minimistandarden. 
Europeiska unionen förbjöd genom förordning 3254/91 användningen av rävsax och antog 
därmed strängare standarder. Det måste därför vara tillåtet att tillämpa strängare standarder 
i medlemsstaterna utan att det orsakar problem.

Ändringsförslag 6
Artikel 5, punkt 2

2. En fasthållande fångstmetod skall anses 
human om den uppfyller följande villkor:

2. En fasthållande fångstmetod skall vara 
tillåten om den uppfyller följande villkor:

a) Antalet exemplar av samma målart från 
vilka uppgifterna hämtas är minst 20, och

a) Antalet exemplar av samma målart från 
vilka uppgifterna hämtas är minst 6, och

b) minst 80 procent av de djur som avses i 
punkt a) uppvisar inte någon av de 
indikatorer som anges i punkt 2.2 i bilaga 
II.

b) minst 95 procent av de djur som avses i 
punkt a) uppvisar inte någon av de 
indikatorer som anges i punkt 2.2 i bilaga 
II.

Motivering

Försöksdjurens antal och lidande måste vara så litet som möjligt. Det är inte acceptabelt att 
en fasthållande fångstmetod skall anses tillåten om vart femte djur som fångas i en fälla av 
den här typen drabbas av de indikatorer som nämns i bilaga II. Det godkända procentsatsen 
måste höjas till minst 95 procent.

Ändringsförslag 7
Artikel 5, punkt 3

3. En dödande fångstmetod skall anses 
human om den uppfyller följande villkor:

3. En dödande fångstmetod skall vara 
tillåten om den uppfyller följande villkor:

a) Antalet exemplar av samma målart från 
vilka uppgifterna hämtas är minst 12, och

a) Antalet exemplar av samma målart från 
vilka uppgifterna hämtas är minst 6, och

b) minst 80 procent av de djur som avses i 
punkt a) är medvetslösa och har förlorat 
känseln inom den tidsgräns som fastställs i 
punkt 3.2 i bilaga II och ända fram till 
döden.

b) minst 95 procent av de djur som avses i 
punkt a) är medvetslösa och har förlorat 
känseln inom den tidsgräns som fastställs i 
punkt 3.2 i bilaga II och ända fram till 
döden.
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Motivering

Försöksdjurens antal och lidande måste vara så litet som möjligt. Det kan absolut inte 
accepteras att vart femte djur inom en viss djurart tvingas lida en hemsk död. Även här bör 
man öka procentsatsen till minst 95 procent.

Ändringsförslag 8
Artikel 6, punkt 1

1. Förutsatt att de inte tillämpas på ett sätt 
som underminerar syftet med detta direktiv 
får undantag från kraven i artikel 4.1 och 
artikel 5 beviljas från fall till fall av de 
behöriga myndigheterna, av följande skäl:

1. Förutsatt att de inte tillämpas på ett sätt 
som underminerar syftet med detta direktiv 
får undantag från kraven i artikel 4.1 och 
artikel 5 beviljas från fall till fall av de 
behöriga myndigheterna, av följande skäl:

a) Allmänhetens hälsa och säkerhet. a) Allmänhetens hälsa och säkerhet.

b) Skydd av offentlig och privat 
äganderätt.
c) Forskning, utbildning, återutsättning, 
uppfödning eller skydd av vilda djur och 
växter.
d) När det gäller traditionella träfällor, 
nödvändigheten av att bevara 
ursprungsbefolkningens kulturarv.
e) Vid temporär användning av en särskild 
fälla för en särskild art eller vid särskilda 
miljöförhållanden; användningstiden skall 
fastställas av de behöriga myndigheterna 
och man skall arbeta med att utveckla 
alternativ.

e) Vid temporär användning av en särskild 
fälla för en särskild art eller vid särskilda 
miljöförhållanden; användningstiden skall 
fastställas av de behöriga myndigheterna 
och man skall arbeta med att utveckla 
alternativ.

f) Från fall till fall får enskilda ges 
tillstånd att konstruera och använda fällor 
som når upp till den standard som de 
behöriga myndigheterna godkänt.

Motivering

Det finns ingen begriplig motivering till dessa undantagsbestämmelser. De undantag som 
strukits rör den nuvarande användningen av fällor i Europa och skulle således konservera det 
aktuella läget och inte medföra någon begränsning av jakten med fällor.

Ändringsförslag 9
Artikel 6, punkt 3
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3. Den behöriga myndigheten skall 
underrätta kommissionen om beviljade 
undantag och skicka de skriftliga 
motiveringarna och villkoren.

3. Den behöriga myndigheten skall varje år 
underrätta kommissionen om beviljade 
undantag och skicka de skriftliga 
motiveringarna och villkoren.

Motivering

För att kommissionen skall ha möjlighet att göra en omfattande analys av undantagen i alla 
medlemsstater är det absolut nödvändigt att fastställa en tidsram.

Ändringsförslag 10
Artikel 7, punkt 1

1. När fällorna och fångstmetoderna har 
testats och befunnits uppfylla normerna för 
humana fångstmetoder skall 
medlemsstaterna se till att den behöriga 
myndigheten godkänner fällorna.

1. När fällorna och fångstmetoderna har 
testats och befunnits uppfylla normerna för 
föreskrivna fångstmetoder skall 
medlemsstaterna se till att den behöriga 
myndigheten godkänner fällorna.

Ändringsförslag 11
Artikel 8

Medlemsstaterna skall se till att jägarna får 
särskild utbildning (eller har motsvarande 
praktisk erfarenhet, kompetens eller 
kunskap) i att fånga djur i enlighet med 
normerna för humana fångstmetoder.

Medlemsstaterna skall se till att jägarna får 
utbildning i överensstämmelse med de 
kriterier som fastställts enligt artikel 14 i 
att fånga djur i enlighet med normerna för 
fångstmetoder.

Motivering

Alla jägare bör få en enhetlig utbildning och kriterierna bör fastställas enhetligt.

Ändringsförslag 12
Artikel 10

Medlemsstaterna skall främja forskning om 
hur normerna för humana fångstmetoder 
kan förbättras och om fångade djurs 
välbefinnande i enlighet med bilaga IV. 

Kommissionen och medlemsstaterna skall 
främja forskning om hur normerna för 
fångstmetoder kan förbättras, i synnerhet 
alternativa metoder. De skall även främja 
testning av fällor där man inte använder 
levande djur.
Vid djurförsök som inte kan undvikas 
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skall rådets direktiv 86/609/EEG av den 
24 november 1986 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om skydd av djur som 
används för försök och andra 
vetenskapliga ändamål tillämpas i sin 
helhet.

Motivering

Bättre normer för fångstmetoder bör främjas, dock utan onödiga och ytterligare djurförsök. 
Direktiv 86/609/EEG skall tillämpas i sin helhet.

Ändringsförslag 13
Artikel 15, punkt 1, led ca (nytt)

ca) utbildning av jägare enligt artikel 8.

Motivering

Det måste fastställas enhetliga kriterier för utbildningen av jägare.

Ändringsförslag 14
Artikel 14, punkt 2

2. Om bilagorna till avtalet och det 
godkända protokollet i beslut 98/142/EG 
och 98/487/EG ändras skall 
kommissionen i enlighet med artikel 13.2
ändra bilagorna till det här direktivet på 
motsvarande sätt.

2. Kommissionen skall senast den 
1 januari 2009 lägga fram ett förslag till 
ändring av bilaga I. Detta förslag måste 
grunda sig på de senaste vetenskapliga 
rönen och på en rapport från Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Motivering

Många av de djurarter som anges i förteckningen är skyddade över hela EU och får inte 
jagas. Förteckningen över arter i bilaga I har ingen som helst vetenskaplig grund. 
Kommissionen måste därför skapa en sådan grund och på grundval av den lägga fram en ny 
bilaga I. Vidare kan det inte accepteras att bilagorna ändras enligt förfarandet i artikel 13 
och utan att Europaparlamentet är delaktigt bara för att avtalet ändras.

Ändringsförslag 15
Bilaga II, punkt 1.2
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Vid utvärderingen av om en fångstmetod
är human eller inte, måste det fångade 
djurets välbefinnande bedömas.

För att en fångstmetod skall kunna 
tillåtas, måste det fångade djurets 
välbefinnande bedömas.

Ändringsförslag 16
Bilaga II, punkt 1.3, stycke 3

Även om välbefinnande kan variera 
kraftigt, är termen ”human” reserverad 
för de fångstmetoder där välbefinnandet 
för de berörda djuren hålls på en 
tillräcklig nivå, även om det måste 
erkännas att det i vissa situationer i fråga 
om dödande fällor alltid förekommer en 
kort period under vilken nivån av 
välbefinnande är låg.

utgår

Ändringsförslag 17
Bilaga II, punkt 2.2

Beteendeindikatorer erkänns som 
indikatorer på dåligt välbefinnande för 
fångade vilda djur i följande situationer:

Beteendeindikatorer erkänns som 
indikatorer på dåligt välbefinnande för 
fångade vilda djur i följande situationer:

a) Djuret biter sig självt, vilket leder till 
svåra skador (självstympning).

a) Djuret biter sig självt, vilket leder till 
svåra skador (självstympning).

b) Extrem orörlighet och inga reaktioner. b) Extrem orörlighet och inga reaktioner.

ba) Förhöjd puls, förändringar i hormon-
och enzymbalansen.

Följande skador erkänns som indikatorer 
på dåligt välbefinnande hos tillfångatagna 
vilda djur:

Följande skador erkänns som indikatorer 
på dåligt välbefinnande hos tillfångatagna 
vilda djur:

a) Fraktur. a) Fraktur.

b) Urledvridning vid framknä eller hasled. b) Urledvridning vid framknä eller hasled.
c) Avklippta senor eller ledband. c) Avklippta senor eller ledband.

d) Allvarligare skador på benhinnan. d) Skador på benhinnan.
e) Allvarligare yttre eller inre blödning. e) Yttre eller inre blödning.

f) Allvarligare skelettmuskulaturskada. f) Skelettmuskulaturskada.
g) Blodbrist i en extremitet. g) Blodbrist i en extremitet.
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h) Skada på permanent tand med 
blottläggande av pulpan.

h) Skada på permanent tand med 
blottläggande av pulpan.

i) Ögonskada inklusive skador på 
hornhinnan.

i) Ögonskada inklusive skador på 
hornhinnan.

j) Skador på ryggmärgen. j) Skador på ryggmärgen.
k) Allvarliga skador på inre organ. k) Skador på inre organ.

l) Skador på hjärtmuskeln. l) Skador på hjärtmuskeln.
m) Amputation. m) Amputation.

n) Död. n) Död.

Motivering

Beteckningarna ”allvarliga” och ”allvarligare” är alldeles för subjektiva och kan därför i 
praktiken inte garantera en enhetlig standard.

Ändringsförslag 18
Bilaga II, punkt 3.2

Kommissionens förslag

Tidsgräns för förlust av ögon- och 
ögonlocksreflexer

Art

45 sekunder Mustela erminea

120 sekunder Martes americana, Martes zibellina, Martes 
martes

300 sekunder * Alla övriga arter i bilaga I till det här 
direktivet

Parlamentets ändringar

Tidsgräns för förlust av ögon- och 
ögonlocksreflexer

Art

30 sekunder Alla arter i bilaga I till det här 
direktivet

Motivering

Dödskampen för ett djur i en dödande fälla bör inte vara längre än 30 sekunder.
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Ändringsförslag 19
Bilaga II, punkt 3.2a (ny)

3.2 Dränkningsfällor
Det är förbjudet att använda 
dränkningsfällor för att fånga vilda 
däggdjur för viltvård, 
sjukdomsbekämpning eller för pälsens, 
skinnets eller köttets skull.

Motivering

Användning av dränkningsfällor borde generellt sett förbjudas eftersom de kan leda till en 
mycket plågsam död. Om semiakvatiska däggdjur dränks under vatten tar dödskampen ofta 
mycket längre tid än vid fällor som används på land. För vissa djurarter kan den ta upp till 
15 minuter. Det finns alternativ till dränkningsfällor som innebär att djuren fångas vid 
ingången till sina bon och därmed i regel inte får några allvarliga skador. Det finns även 
alternativa metoder som innebär att djuren i vattenfällor kan fly på ett ”säkert” sätt. 
Dränkningsfällor används emellertid fortfarande av ekonomiska skäl.

Ändringsförslag 20
Bilaga III, punkt 1.1, stycke 5

Vid fälttester skall fällorna kontrolleras 
dagligen.

Vid fälttester skall fällorna observeras 
under hela försöket och vara försedda 
med en mekanism som genast visar om ett 
djur har fångats.

Motivering

Hur ofta fällorna kontrolleras har direkt betydelse för djurens välbefinnande. Med hänsyn till 
bestämmelserna i direktiv 86/609/EEG, som föreskriver minsta möjliga lidande för djur som 
utsätts för djurförsök, bör det föreskrivas ständig observation av fällorna och mekanismer 
som visar när djur har fångats.

Ändringsförslag 21
Bilaga III, punkt 1.4, stycke 2

Före testet av fällorna skall djuren hållas i 
förvar under lämpliga former och få 
tillräckligt med mat och vatten. Djuren 
skall inte förvaras på ett sådant sätt som 

Före testet av fällorna skall djuren i 
enlighet med bestämmelserna i rådets 
direktiv 86/609/EEG hållas i förvar under 
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kan leda till dåligt välbefinnande. lämpliga former.

Motivering

Skyddet av försöksdjur som används för vetenskapliga ändamål regleras av direktiv 
86/609/EEG, som skall tillämpas i detta fall.
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MOTIVERING

Det är lovvärt att man på EU-nivå strävar efter att införa enhetliga fångstmetoder för jakt med 
fällor. På det hela taget präglas emellertid kommissionsförslaget av stora brister. Det är därför 
svårt att få till stånd en förbättring enbart med hjälp av ändringar. Mot bakgrund av detta 
föreslår föredraganden dels att kommissionsförslaget skall förkastas, dels ändringar. Syftet 
med ändringarna är att förbättra förslaget så mycket som möjligt.

1. Förkastande av kommissionsförslaget

Eftersom kommissionsförslaget faller inom EU-fördragets kapitel om miljöpolitik är EU 
skyldigt att basera lagförslaget på de senaste vetenskapliga rönen. Denna grundval saknas. 
Sådana undersökningar skulle ha genomförts redan innan förslaget offentliggjordes.

2. Ändringar

Strykning av begreppet ”human”

Under vissa förutsättningar kan fångstmetoder och fällor vara nödvändiga och under vissa 
omständigheter acceptabla. Det finns emellertid inget skäl att kalla dem humana.

I artikel 5.2 och 5.3 föreslår kommissionen att en fasthållande respektive dödande 
fångstmetod till och med skall räknas som ”human” om vart femte djur lider av indikatorer 
som frakturer, avklippta senor eller ledband, allvarligare skador på benhinnan, allvarliga yttre 
och inre blödningar, skelettmuskulaturskador, ögonskador, skador på ryggmärgen, amputation 
eller död. När det gäller dödsfall betecknar man i förslaget en fångstmetod som human när 
vissa djurarter utsätts för en dödskamp som varar i upp till 300 sekunder.

Användningen av ordet ”human” baseras på artikel 3.1 i direktiv 3254/91 som utfärdades på 
grundval av en resolution av Europaparlamentet från 1989. Detta direktiv innehöll ett förbud 
mot saxfällor i Europeiska unionen från och med den 1 januari 1995 och ett förbud mot 
import av skinn från tretton förtecknade djurarter från länder som inte förbjuder dessa fällor, 
respektive inte genomför internationella avtal om humana fångstmetoder.

År 1996 publicerade Europeiska kommissionens expertgrupp, där även experter från Kanada 
och Förenta staterna ingick, en rapport som innehöll en rad förslag till förbättrade 
fångstmetoder.

Jägarna förkastade emellertid kraftigt denna rapport. Därefter fortsatte förhandlingarna mellan 
EU, Förenta staterna, Kanada och Ryssland utan experter.

Det avtal som man enades om 1996 innehöll inga av de förbättringar som de europeiska 
experterna hade föreslagit. Till och med fällor i vilka de infångade djuren tvingas genomlida 
en fem minuter lång dödskamp betecknades som humana.
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Det avtal om humana fångstmetoder som detta direktivförslag grundar sig på kom endast till 
stånd eftersom Europeiska kommissionen ville undvika en ekonomisk strid med 
Förenta staterna och Kanada1.

Bland fångstnormerna i avtalet ingick i stort sett alla metoder som används av jägare i 
Förenta staterna, Kanada och Ryssland, och dessa metoder betecknas också som humana.

Att undvika djurförsök

Vetenskapliga test av fällor måste vara förenliga med bestämmelserna i direktiv 86/609/EEG 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skydd av djur som 
används för försök och andra vetenskapliga ändamål. Genom den föreskrivna användningen 
av djurförsök faller det aktuella förslaget inom detta direktivs tillämpningsområde.

Enligt detta direktiv får ett försök inte genomföras om det finns ett vetenskapligt 
tillfredsställande, försvarbart och praktiskt alternativ som gör att det går att nå de resultat som 
eftersträvas utan att några djur måste användas. I förslaget nämns inte på något ställe att 
sådana alternativ bör provas. Det finns inte någon bestämmelse som gör det obligatoriskt att 
använda en eventuellt tillgänglig alternativ metod.

Dessutom finns det i artikel 22.1 och 22.2 i direktiv 86/609/EEG bestämmelser för att undvika 
onödig dubblering av försök samt ömsesidigt erkännande av resultat från genomförda 
djurförsök. Inte heller detta finns med i förslaget.

Jägarnas utbildning

I artikel 8 i förslaget regleras den särskilda utbildningen för jägare utan att denna definieras 
närmare. För att få till stånd en enhetlig EU-standard är det absolut nödvändigt att fastställa 
enhetliga kriterier. Dessutom används begrepp som ”motsvarande praktisk erfarenhet, 
kompetens och kunskap” utan närmare definition.

Undantag

Undantagsreglerna i artikel 6 måste vara hårda och restriktiva och får inte undergräva 
förslaget.

Bilaga I

Artförteckningen i bilaga I baseras inte på någon vetenskaplig grund. Därför måste 
kommissionen upprätta en sådan grund och på grundval av denna lägga fram en ny bilaga I.

  
1 Vid den aktuella tidpunkten var Ryssland ännu inte medlem av WTO.


