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LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF 

Subject: Council Regulation (EEC) No 3254/91 of 4 November 1991 prohibiting the 
use of leghold traps in the Community and the introduction into the 
Community of pelts and manufactured goods of certain wild animal species 
originating in countries which catch them by means of leghold traps or 
trapping methods which do not meet international humane trapping 
standards 

 (Official Journal of the European Communities L 308 of 9 November 1991)  

LANGUAGE concerned: HU 

PROCEDURE APPLICABLE (according to Council document R/2521/75): 

— Procedure 2(b) (obvious errors in one language version) 

TIME LIMIT for the observations by Member States: 8 days 

OBSERVATIONS to be notified to: dql.rectificatifs@consilium.europa.eu 

(DQL RECTIFICATIFS (JUR 7), Directorate Quality of Legislation, Legal Service) 
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MELLÉKLET 

HELYESBÍTÉS 

a lábfogó csapóvasak Közösségen belüli használatának tilalmáról, valamint a lábfogó 

csapóvassal vagy a kíméletes csapdázási szabványoknak nem megfelelő módszerekkel való 
elejtést alkalmazó országokból származó egyes vadon élő állatfajok prémjének és belőlük 

előállított áruknak a Közösségbe történő behozatala tilalmáról, 1991. november 4-i 

3254/91/EGK tanácsi rendelethez 

(Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 308., 1991. november 9) 

(Magyar nyelvű különkiadás, 15. fejezet, 002. kötet, 60-63. o.) 

1. A 60. oldalon az első preambulumbekezdés 

szövege: 

„mivel az Európai Gazdasági Közösség által a 82/72/EGK határozattal elfogadott (4), az európai 

vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről szóló 1979. szeptember 19-i 

Berni Egyezmény, ami egyes fajok esetében megtiltja a befogás és elejtés valamennyi 

megkülönböztetés nélküli eszközének – beleértve a csapóvasakat – használatát, amennyiben ez 

utóbbit széleskörű vagy nem szelektív befogásra és elejtésre alkalmazzák;”, 

helyesen: 

„mivel az Európai Gazdasági Közösség által a 82/72/EGK határozattal elfogadott (4), az európai 

vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről szóló 1979. szeptember 19-i 

Berni Egyezmény egyes fajok esetében megtiltja a befogás és elejtés valamennyi megkülönböztetés 

nélküli eszközének használatát, ideértve a széles körű vagy nem szelektív befogásra vagy elejtésre 

alkalmazott csapdákat is;”. 
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2. A 60. oldalon a 2. cikk 

szövege: 

„A lábfogó csapóvasak használatát a Közösségben legkésőbb 1995. január 1-jéig betiltják.”, 

helyesen: 

„A lábfogó csapóvasak használatát a Közösségben legkésőbb 1995. január 1-jétől betiltják.”. 
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