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Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag af Markus Pieper og Michl Ebner

Ændringsforslag 22

Europa-Parlamentet forkaster Kommissionens forslag.

Or. de

Begrundelse

Kommissionen bør anvende det relevante og korrekte retsgrundlag for dette forslag. Hvis 
artikel 175, stk. 1, fortsat gælder som retsgrundlag, bør forslaget forkastes.
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Forslag til direktiv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 23
Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om indførelse af standarder for 
human fældefangst for visse dyrearter

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om gennemførelse af aftalerne
om indførelse af standarder for human 
fældefangst for visse dyrearter

Or. de

Begrundelse

Direktivforslaget indeholder alle aftalernes foranstaltninger. For at gennemføre dem enklere 
og hurtigere kan medlemsstaterne foranledige, at de gennemføres direkte. Dette kræver 
imidlertid en forordning, der forpligter medlemsstaterne. Det bør ligeledes være klart, at
gennemførelsen kun kan ske ved Europa-Kommissionens medvirken, ligesom den skal holdes 
underrettet. Derved kan medlemsstaterne gennemføre aftalerne direkte og tilpasse 
bestemmelserne til deres specifikke krav.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 24
Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om indførelse af standarder for 
human fældefangst for visse dyrearter

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om indførelse af standarder for 
bæredygtig fældefangst for visse dyrearter

(Denne ændring gælder hele lovteksten, dog 
ikke de steder, der refererer til de aftaler, 
EU godkendte i 1998. Hvis 
ændringsforslaget vedtages, skal der 
foretages tekniske ændringer i hele teksten.)

Or. de
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Begrundelse

Begrebet "human" medfører en vildledende og udefineret fortolkning af emnet. Det åbner for 
en høj grad af misbrug og misforståelse. Med "bæredygtighed" indføres et mindre emotionelt 
og lettere forståeligt ord, der desuden har bredere accept.

Ændringsforslag af Markus Pieper og Michl Ebner

Ændringsforslag 25
Henvisning 1

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 
175, stk. 1, 

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 
95, stk. 1, 

Or. de

Begrundelse

Et af formålene med dette forslag er at forbedre velfærden for dyr, der jages og fanges med 
fælder. Protokollen om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd, der er knyttet som bilag til EF-
traktaten, bemyndiger kun EU på dette område i forbindelse med fastlæggelse og 
gennemførelse af EU's politikker inden for landbrug, transport, det indre marked og 
forskning, særlig med hensyn til dyrehold og -opdræt i landbruget. Dyrebeskyttelse bør 
prioriteres højt, men dette kompetenceområde henhører alene under medlemsstaterne.

Forlsaget har til formål at gennemføre aftalen om internationale standarder for fangst, som 
EU har indgået som led i den fælles handelspolitik. Forslaget skal tilnærme medlemsstaternes 
bestmmelser på det indre marked, for så vidt som det forbyder brug af (og dermed indirekte 
handel med) fælder, der ikke opfylder den fælles standard. Derfor kan EU anvende EF-
traktatens artikel 95, stk. 1, til at gennemføre aftalen og på den måde forbedre vilde dyrs 
velfærd, uden samtidig at begrænse medlemsstaternes kompetence.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 26
Henvisning 1

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 
175, stk. 1, 

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 
95, stk. 1, 

Or. nl



PE 360.168v02-00 4/51 AM\575548DA.doc

DA

Begrundelse

Målsætningen med EU's miljøpolitik er bl.a. at bevare vildtlevende dyr og sikre 
biodiversiteten. Dyrevelfærd falder dog ikke ind under dette. Protokol nr. 33 til EF-traktaten 
giver kun EU kompetence på dyrevelfærdsområdet, hvis dette falder ind under dets politikker 
inden for landbrug, transport, det indre marked og forskning.

Kommissionens forslag tager sigte på at gennemføre den internationale aftale om fastsættelse 
af standarder for human fældefangst, der er indgået som led i Fællesskabets handelspolitik. 
Da forslaget harmoniserer medlemsstaternes standarder for dyrefælder på det indre marked 
og ikke tjener direkte miljøformål, er artikel 95 det eneste korrekte retsgrundlag for dette 
forslag.

Ændringsforslag af Jillian Evans og Marie Anne Isler Béguin

Ændringsforslag 27
Betragtning 1

(1) I 1998 godkendte Fællesskabet to 
aftaler om internationale standarder for 
human fældefangst ved Rådets afgørelse 
98/142/EF af 26. januar 1998 om 
undertegnelse og indgåelse af aftalen om 
internationale standarder for human 
fældefangst mellem Det Europæiske 
Fællesskab, Canada og Den russiske 
Føderation samt af det godkendte 
protokollat mellem Canada og Det 
Europæiske Fællesskab om undertegnelse 
af nævnte aftale, og ved Rådets afgørelse 
98/487/EF af 13. juli 1998 om indgåelse af 
den internationale aftale i form af et 
godkendt protokollat mellem Det 
Europæiske Fællesskab og Amerikas 
Forenede Stater om standarder for human 
fældefangst. De tilsagn og forpligtelser, der 
følger af disse aftaler, bør derfor indfries.

udgår

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet har forkastet aftalerne med et meget stort flertal (betænkning A4-
0197/1998 og A4-0325/1997).
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Ændringsforslag af Michl Ebner

Ændringsforslag 28
Betragtning 1 a (ny)

(1a) Dette direktiv er udtryk for de aftaler, 
der i 1998 blev indgået med Canada og Den 
Russiske Føderation på den ene side og De 
Forenede Stater på den anden. Den skal 
forankre disse aftaler i Den Europæiske 
Unions retsforskrifter.

Or. de

Begrundelse

Direktivet skal udstedes for at tilvejebringe et retsgrundlag for ovennævnte aftaler i EU. Efter 
at bestemmelserne allerede anvendes på internationalt plan, bør de også anvendes i EU i 
overensstemmelse med de internationale aftaler og bestemmelser.

Ændringsforslag af Jillian Evans og Marie Anne Isler Béguin

Ændringsforslag 29
Betragtning 2

(2) Formålet med aftalerne er ikke blot at 
sikre, at de internationale standarder for 
human fældefangst overholdes, hvad 
fældernes tekniske egenskaber angår, men 
også at de metoder, der anvendes til 
fældefangst af de nitten berørte arter, er i 
overensstemmelse med disse standarder. 
Endvidere medfører standarderne for 
human fældefangst, at pelsjægerne skal 
have særlig oplæring.

udgår

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet har forkastet aftalerne med et meget stort flertal (betænkning A4-
0197/1998 og A4 -0325/1997).

Ændringsforslag af Hélène Goudin

Ændringsforslag 30
Betragtning 2
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Formålet med aftalerne er ikke blot at sikre, 
at de internationale standarder for human 
fældefangst overholdes, hvad fældernes 
tekniske egenskaber angår, men også at de 
metoder, der anvendes til fældefangst af de 
nitten berørte arter, er i overensstemmelse 
med disse standarder. Endvidere medfører 
standarderne for human fældefangst, at 
pelsjægerne skal have særlig oplæring.

Formålet med aftalerne er ikke blot at sikre, 
at de internationale standarder for human 
fældefangst overholdes, hvad fældernes 
tekniske egenskaber angår, men også at de 
metoder, der anvendes til fældefangst af de 
nitten berørte arter, er i overensstemmelse 
med disse standarder. Endvidere medfører 
standarderne for human fældefangst, at 
pelsjægerne skal have særlig oplæring. 
Denne oplæring skal ikke harmoniseres på 
EU-plan.

Or. sv

Begrundelse

Denne tydeliggørelse indsættes af hensyn til nærhedsprincippet. Klima, artsbestand og 
jagtforudsætninger er forskellige fra det ene medlemsland til det andet. Det ville ikke være 
effektivt eller formålstjenligt at indføre en harmoniseret EU-oplæring.

Ændringsforslag af Markus Pieper og Michl Ebner

Ændringsforslag 31
Betragtning 3

(3) Da humane fælder skal være selektive, 
effektive og i overensstemmelse med de 
relevante krav om sikkerhed for 
mennesker, vil anvendelsen af disse 
internationalt vedtagne standarder for 
human fældefangst forbedre de fangne 
dyrs velfærd og dermed bidrage til 
beskyttelsen af vilde dyrearter både i og 
uden for Fællesskabet. Et tilstrækkeligt 
velfærdsniveau for vilde dyr, der fanges i 
fælder med henblik på forvaltning af 
vildtbestanden og i bevaringsøjemed, vil 
kunne bidrage til opfyldelsen af 
Fællesskabets miljøpolitiske målsætninger. 
Herigennem vil Fællesskabet bidrage til en 
fornuftig og rationel udnyttelse af 
naturressourcerne og fremme 
foranstaltninger på internationalt plan til 
løsning af globale miljøproblemer.

(3) For at undgå konkurrenceforvridninger 
må det sikres, at 
udenrigshandelsforanstaltninger, der med 
henblik herpå træffes gennem aftalen, 
gennemføres ensartet overalt i 
Fællesskabet. Gennemførelsen af aftalen 
vil desuden have positiv virkning for de 
fangne dyrs velfærd.
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Or. de

Begrundelse

Formålet med EU's miljøpolitik er at bevare vildtlevende dyr og sikre arternes 
mangfoldighed, men ikke vilde dyrs velfærd. Forslaget ville kun bidrage til "beskyttelse af 
vilde dyr" og medføre en "fornuftig og rationel udnyttelse af naturressourcerne", hvis det 
indeholdt målrettede fangststandarder, men det er ikke tilfældet i det foreliggende forslag.

EU bør sætte aftalen i kraft og på den måde opfylde sine internationale handelsforpligtelser. 
Det vil kun være muligt med held at forbedre velfærden for dyr, der er fanget med fælder, hvis 
denne aftale gennemføres.

Ændringsforslag af Jillian Evans og Marie Anne Isler Béguin

Ændringsforslag 32
Betragtning 3

(3) Da humane fælder skal være selektive, 
effektive og i overensstemmelse med de 
relevante krav om sikkerhed for mennesker,
vil anvendelsen af disse internationalt 
vedtagne standarder for human fældefangst 
forbedre de fangne dyrs velfærd og dermed 
bidrage til beskyttelsen af vilde dyrearter 
både i og uden for Fællesskabet. Et 
tilstrækkeligt velfærdsniveau for vilde dyr, 
der fanges i fælder med henblik på 
forvaltning af vildtbestanden og i 
bevaringsøjemed, vil kunne bidrage til 
opfyldelsen af Fællesskabets miljøpolitiske 
målsætninger. Herigennem vil Fællesskabet 
bidrage til en fornuftig og rationel udnyttelse 
af naturressourcerne og fremme 
foranstaltninger på internationalt plan til 
løsning af globale miljøproblemer.

(3) Fælder skal være selektive, effektive og 
i overensstemmelse med de relevante krav 
om sikkerhed for mennesker. Anvendelsen 
af standarder for fældefangst vil forbedre de 
fangne dyrs velfærd og dermed bidrage til 
beskyttelsen af vilde dyrearter både i og 
uden for Fællesskabet. Et tilstrækkeligt 
velfærdsniveau for vilde dyr, der fanges i 
fælder med henblik på forvaltning af 
vildtbestanden og i bevaringsøjemed, vil 
kunne bidrage til opfyldelsen af 
Fællesskabets miljøpolitiske målsætninger. 
Herigennem vil Fællesskabet bidrage til en 
fornuftig og rationel udnyttelse af 
naturressourcerne og fremme 
foranstaltninger på internationalt plan til 
løsning af globale miljøproblemer.

Or. en

Ændringsforslag af Jillian Evans og Marie Anne Isler Béguin

Ændringsforslag 33
Betragtning 4

(4) For at de humane fældefangstmetoder 
kan anvendes effektivt, er det ikke blot 
nødvendigt, at fælderne certificeres i 
overensstemmelse med standarderne for 
human fældefangst, men også at de 

(4) For at fældefangstmetoder kan anvendes 
effektivt, er det ikke blot nødvendigt, at 
fælderne certificeres i overensstemmelse 
med standarderne for fældefangst, men også 
at de håndteres af kvalificerede jægere i 
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håndteres af kvalificerede jægere i 
overensstemmelse med disse standarder.

overensstemmelse med disse standarder.

Or. en

Ændringsforslag af Jillian Evans og Marie Anne Isler Béguin

Ændringsforslag 34
Betragtning 6

(6) Forskning med henblik på at forbedre 
standarderne for human fældefangst bør 
fremmes.

(6) Forskning med henblik på at forbedre 
standarderne for fældefangst bør fremmes.

Or. en

Ændringsforslag af Jillian Evans og Marie Anne Isler Béguin

Ændringsforslag 35
Betragtning 9

(9) For at opfylde det grundlæggende mål 
med dette direktiv er det, i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, nødvendigt og 
hensigtsmæssigt at fastsætte 
gennemførelsesbestemmelser for 
Fællesskabets forpligtelser i medfør af 
aftalerne om internationale standarder for 
human fældefangst, som anført i afgørelse 
98/142/EF og 98/487/EF. I 
overensstemmelse med traktatens artikel 5, 
stk. 3, går dette direktiv ikke ud over, hvad 
der er nødvendigt for at nå dets mål.

udgår

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet har forkastet aftalerne med et meget stort flertal (betænkning A4-
0197/1998 og A4-0325/1997).

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 36
Betragtning 10 a (ny)
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(10a) Afprøvning af fælder bør ske i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i Rådets direktiv 86/609/EØF 
af 24. november 1986 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om beskyttelse 
af dyr, der anvendes til forsøg og andre 
videnskabelige formål1.
___________________
1 EFT L 358 af 18.12.1986, s. 1. Senest ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/65/EF 
(EFT L 230 af 16.9.2003, s. 32).

Or. de

Begrundelse

Kommissionsforslaget skal være i overensstemmelse med de bestemmelser, der er relevante 
for vildtlevende dyr, i Rådets direktiv 86/609/EØF om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om beskyttelse af dyr, der anvendes til 
forsøg og andre videnskabelige formål, og hvor det er relevant, skal dette direktiv også gælde 
for dyreforsøg, der gennemføres efter det foreliggende direktiv.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 37
Artikel 1

Emne og anvendelsesområde
1. Dette direktiv fastsætter standarder for 
human fældefangst, krav til 
fældefangstmetoder, tekniske bestemmelser
om afprøvning af fældefangstmetoder og 
om certificering af fælder til fangst af visse 
vildtlevende dyrearter.

Medlemsstaterne pålægges at gennemføre 
Rådets afgørelse 98/487/EF og 98/142/EF 
(i det følgende benævnt "aftalerne) i 
national ret.

2. Dette direktiv vedrører fælder, der 
anvendes til fangst af de i bilag I opførte 
vilde pattedyr med henblik på forvaltning af 
vildtbestanden, bekæmpelse af skadedyr, 
indfangning af pattedyr i bevaringsøjemed 
og tilvejebringelse af skind eller kød.

Or. de
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Begrundelse

Direktivforslaget indeholder alle aftalernes foranstaltninger. For at gennemføre dem enklere 
og hurtigere kan medlemsstaterne foranledige, at de gennemføres direkte. Dette kræver 
imidlertid en forordning, der forpligter medlemsstaterne. Det bør ligeledes være klart, at 
gennemførelsen kun kan ske ved Europa-Kommissionens medvirken, ligesom den skal holdes 
underrettet. Derved kan medlemsstaterne gennemføre aftalerne direkte og tilpasse 
bestemmelserne til deres specifikke krav.

Ændringsforslag af Hélène Goudin

Ændringsforslag 38
Artikel 1

1. Dette direktiv fastsætter standarder for 
human fældefangst, krav til 
fældefangstmetoder, tekniske bestemmelser 
om afprøvning af fældefangstmetoder og om 
certificering af fælder til fangst af visse 
vildtlevende dyrearter.

1. Dette direktiv fastsætter standarder for 
bæredygtig fældefangst, krav til 
fældefangstmetoder, tekniske bestemmelser 
om afprøvning af fældefangstmetoder og om 
certificering af fælder til fangst af visse 
oprindelige vildtlevende dyrearter.

2. Dette direktiv vedrører fælder, der 
anvendes til fangst af de i bilag I opførte 
vilde pattedyr med henblik på forvaltning af 
vildtbestanden, bekæmpelse af skadedyr, 
indfangning af pattedyr i bevaringsøjemed 
og tilvejebringelse af skind eller kød.

2. Dette direktiv vedrører fælder, der 
anvendes til fangst af de i bilag I opførte 
oprindelige vilde pattedyr med henblik på 
forvaltning af vildtbestanden, bekæmpelse af 
skadedyr, indfangning af pattedyr i 
bevaringsøjemed og tilvejebringelse af skind 
eller kød.

Or. en

Begrundelse

For at forhindre uoprettelig skade på økosystemerne i EU skal dette direktiv ikke gælde for 
fældefangst af eksotiske indtrængende arter.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 39
Artikel 1, stk. 1

1. Dette direktiv fastsætter standarder for 
human fældefangst, krav til 
fældefangstmetoder, tekniske bestemmelser 
om afprøvning af fældefangstmetoder og om 
certificering af fælder til fangst af visse 
vildtlevende dyrearter.

1. Dette direktiv fastsætter standarder for 
bæredygtig fældefangst, krav til 
fældefangstmetoder, tekniske bestemmelser 
om afprøvning af fældefangstmetoder og om 
certificering af fælder til fangst af visse 
vildtlevende dyrearter som anført i 
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forordning (EØF) nr. 3254/91.

Or. de

Begrundelse

Det bør undgås, at fjernelsen af begrebet "human" medfører, at dette direktiv ville miste sin 
retskraft for gennemførelsen af artikel 3, stk. 1 og 2, i "rævesaks"-forordning (EØF) nr. 
3254/91. Derfor er det nødvendigt at anføre udtrykkeligt, at disse "bæredygtige" 
fangststandarder svarer til de relevante definitioner i denne forordning.

Ændringsforslag af Michl Ebner

Ændringsforslag 40
Artikel 1, stk. 1

1. Dette direktiv fastsætter standarder for 
human fældefangst, krav til 
fældefangstmetoder, tekniske bestemmelser 
om afprøvning af fældefangstmetoder og om 
certificering af fælder til fangst af visse 
vildtlevende dyrearter.

1. Dette direktiv fastsætter i 
overensstemmelse med de internationale 
aftaler, der i 1998 blev indgået med Canada 
og Den Russiske Føderation på den ene 
side og De Forenede Stater på den anden,
standarder for human fældefangst, krav til 
fældefangstmetoder, tekniske bestemmelser 
om afprøvning af fældefangstmetoder og om 
certificering af fælder til fangst af visse 
vildtlevende dyrearter.

Or. de

Begrundelse

Direktivet skal udstedes for at tilvejebringe et retsgrundlag for ovennævnte aftaler i EU. Efter 
at bestemmelserne allerede anvendes på internationalt plan, bør de også anvendes i EU i 
overensstemmelse med de internationale aftaler og bestemmelser.

Ændringsforslag af Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules Maaten, 
Jan Mulder og Dorette Corbey

Ændringsforslag 41
Artikel 1, stk. 2 a (nyt)

2a. Bestemmelserne i dette direktiv finder 
ikke anvendelse på skadedyr, der udgør en 
reel trussel mod beskyttelsen af 
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sikkerheden.

Or. nl

Begrundelse

I henhold til artikel 1 falder bekæmpelse af skadedyr ind under direktivets 
anvendelsesområde. Da skadedyr er en trussel mod folkesundheden og sikkerheden som f.eks. 
digegennembrud, må human fangst af disse dyr være af underordnet betydning. Dette 
udelukker ikke, at der ved denne bekæmpelse også må tilstræbes en så human fangst som 
muligt. Dog må dette direktivs anvendelsesområde ikke forhindre bekæmpelse af skadedyr, 
når folkesundheden og sikkerheden derved trues.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 42
Artikel 2

Definitioner Forholdet til national ret
I dette direktiv forstås ved: Medlemsstaterne kan opretholde eller 

indføre strengere bestemmelser end fastsat 
i disse aftaler med henblik på beskyttelse af 
dyrearterne i bilag I. De underretter 
Kommissionen om sådanne 
foranstaltninger.

1. "fælder": mekaniske 
fangstanordninger, der er udformet til at 
dræbe eller fastholde dyr af de i bilag I 
opførte arter
2. "fældefangstmetoder": fælder og 
betingelserne for opsætning heraf, som 
f.eks. målart, placering, lokkemiddel, 
lokkemad og de naturlige miljøvilkår
3. "fastholdende 
fældefangstmetoder": fælder, der er 
udformet og som opsættes med henblik på 
ikke at dræbe, men at begrænse det fangne 
dyrs bevægelser i en sådan grad, at et 
menneske kan komme i direkte kontakt 
med det
4. "dræbende fældefangstmetoder": 
fælder, der er udformet og som opsættes 
med henblik på at dræbe det fangne dyr
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5. "pelsjæger": person, der af den 
kompetente myndighed i en medlemsstat 
har fået tilladelse til at anvende fælder til 
fangst af de i bilag I opførte dyrearter.

Or. de

Begrundelse

Definitionerne (hidtil artikel 2) udgår. Artikel 2 (hidtil artikel 15) definerer forholdet til 
national ret.

Direktivforslaget indeholder alle aftalernes foranstaltninger. For at gennemføre dem enklere 
og hurtigere kan medlemsstaterne foranledige, at de gennemføres direkte. Dette kræver 
imidlertid en forordning, der forpligter medlemsstaterne. Det bør ligeledes være klart, at 
gennemførelsen kun kan ske ved Europa-Kommissionens medvirken, ligesom den skal holdes 
underrettet. Derved kan medlemsstaterne gennemføre aftalerne direkte og tilpasse 
bestemmelserne til deres specifikke krav.

Ændringsforslag af Lena Ek og Christofer Fjellner

Ændringsforslag 43
Artikel 2, stk. 1

1. "fælder": mekaniske fangstanordninger, 
der er udformet til at dræbe eller fastholde 
dyr af de i bilag I opførte arter

1. "fælder": modeller af mekaniske 
fangstanordninger, der er udformet til at 
dræbe eller fastholde dyr af de i bilag I 
opførte arter

Or. sv

Begrundelse

I forslaget er det uklart, om hver enkelt fælde skal afprøves, eller om det kun er 
grundmodellerne af fælderne. Princippet må være, at det er modellen af en fælde, der 
afprøves. Ellers ville det medføre uhørt mange afprøvningsinstitutioner og uhørt mange 
forsøgsdyr.

Ændringsforslag af Åsa Westlund og Riitta Myller

Ændringsforslag 44
Artikel 2, stk. 1

1. "fælder": mekaniske fangstanordninger, 
der er udformet til at dræbe eller fastholde 

1. "fælder": modeller af mekaniske 
fangstanordninger, der er udformet til at 
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dyr af de i bilag I opførte arter dræbe eller fastholde dyr af de i bilag I 
opførte arter

Or. sv

Begrundelse

I forslaget er det uklart, om hver enkelt fælde skal afprøves, eller om det kun er 
grundmodellerne af fælderne. Princippet må være, at det er modellen af en fælde, der 
afprøves. Ellers ville det medføre uhørt mange afprøvningsinstitutioner og uhørt mange 
forsøgsdyr.

Ændringsforslag af Hélène Goudin

Ændringsforslag 45
Artikel 2, stk. 1

1. "fælder": mekaniske 
fangstanordninger, der er udformet til at 
dræbe eller fastholde dyr af de i bilag I 
opførte arter

1. "fældemodeller: mekaniske 
fangstanordninger, der er udformet til at 
dræbe eller fastholde dyr af de i bilag I 
opførte arter

Or. sv

Begrundelse

Det må gøres klart, at det er fældemodeller, som skal afprøves, og ikke hver enkelt fælde. Det 
sidste ville være dyrt, omstændeligt og umuligt i praksis.

Ændringsforslag af Lena Ek og Christofer Fjellner

Ændringsforslag 46
Artikel 2, stk. 5

5. "pelsjæger": person, der af den
kompetente myndighed i en medlemsstat har 
fået tilladelse til at anvende fælder til fangst 
af de i bilag I opførte dyrearter.

5. "pelsjæger": person, der opfylder de 
krav, den kompetente myndighed i en 
medlemsstat har opstillet for at anvende 
fælder til fangst af de i bilag I opførte 
dyrearter.

Or. sv
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Begrundelse

Det bør være rimeligt at opstille kompetencekrav og ikke en tilladelsesprocedure i hvert 
enkelt tilfælde for at kunne anvende fælder. Det vigtige er, at pelsjægeren kan påvise, at 
vedkommende er kvalificeret til at anvende en fælde.

Ændringsforslag af Åsa Westlund og Riitta Myller

Ændringsforslag 47
Artikel 2, stk. 5

5. "pelsjæger": person, der af den 
kompetente myndighed i en medlemsstat har 
fået tilladelse til at anvende fælder til fangst 
af de i bilag I opførte dyrearter.

5. "pelsjæger": person, der opfylder de 
krav, den kompetente myndighed i en 
medlemsstat har opstillet for at anvende 
fælder til fangst af de i bilag I opførte 
dyrearter.

Or. sv

Begrundelse

Det bør være rimeligt at opstille kompetencekrav og ikke en tilladelsesprocedure i hvert 
enkelt tilfælde for at kunne anvende fælder. Det vigtige er, at pelsjægeren kan påvise, at 
vedkommende er kvalificeret til at anvende en fælde.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 48
Artikel 3

Kompetente myndigheder Meddelelse af oplysninger
1. Hver medlemsstat udpeger en eller flere 
kompetente myndigheder, som har ansvaret 
for gennemførelsen af dette direktiv.

1. Medlemsstaterne og Kommissionen 
meddeler hinanden de nødvendige 
oplysninger til gennemførelse af denne 
forordning.

2. Medlemsstaterne meddeler senest den 31. 
december 2005 Kommissionen de 
kompetente myndigheders navn og adresse. 
Kommissionen underretter de andre 
medlemsstater herom og offentliggør en 
liste over de kompetente myndigheder i Den 
Europæiske Unions Tidende. Samme 
procedure anvendes ved eventuelle 

2. Medlemsstaterne sørger for, at de 
nødvendige foranstaltninger træffes til at 
oplyse offentligheden om de bestemmelser, 
der vedtages i medfør af denne forordning.
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ændringer i listen over kompetente 
myndigheder.

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne om kompetente myndigheder (hidtil artikel 3) udgår. Artikel 3 (hidtil artikel 
12) regulerer informationsudvekslingen.

Direktivforslaget indeholder alle aftalernes foranstaltninger. For at gennemføre dem enklere 
og hurtigere kan medlemsstaterne foranledige, at de gennemføres direkte. Dette kræver 
imidlertid en forordning, der forpligter medlemsstaterne. Det bør ligeledes være klart, at 
gennemførelsen kun kan ske ved Europa-Kommissionens medvirken, ligesom den skal holdes 
underrettet. Derved kan medlemsstaterne gennemføre aftalerne direkte og tilpasse 
bestemmelserne til deres specifikke krav.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 49
Artikel 4

Anvendelse af fælder Gennemførelse i national ret
1. Fra den 1. januar 2009 sørger 
medlemsstaterne for, at fælder, der skal 
anvendes, er i overensstemmelse med de i 
bilag II anførte standarder for human 
fældefangst og certificeret som sådanne af 
de kompetente myndigheder.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme disse aftaler inden den 
31. december 2005. Medlemsstaterne 
meddeler straks Kommissionen teksten til 
disse bestemmelser og en 
sammenligningstabel over de pågældende 
bestemmelser og disse aftaler.
Medlemsstaterne anvender disse 
bestemmelser fra den 1. januar 2006.
Disse love og bestemmelser skal ved 
vedtagelsen indeholde en henvisning til 
disse aftaler eller skal ved offentliggørelsen 
ledsages af en sådan henvisning. De 
nærmere regler for henvisningen fastsættes 
af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne kan tillade, at fælder, 
der er certificeret i et tredjeland i 
overensstemmelse med standarderne for 
human fældefangst, kan anvendes på deres 
territorium. Medlemsstaterne skal 
begrunde eventuelle afslag herpå og 

2. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen teksten til de vigtigste 
nationale retsforskrifter, som de udsteder 
på det område, der er omfattet af disse 
aftaler.
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skriftligt underrette det pågældende 
tredjeland og Kommissionen herom. 

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne om anvendelse af fælder (hidtil artikel 4) udgår. Artikel 4 (hidtil artikel 16) 
regulerer medlemsstaternes gennemførelse af forordningen i national ret.

Direktivforslaget indeholder alle aftalernes foranstaltninger. For at gennemføre dem enklere 
og hurtigere kan medlemsstaterne foranledige, at de gennemføres direkte. Dette kræver 
imidlertid en forordning, der forpligter medlemsstaterne. Det bør ligeledes være klart, at 
gennemførelsen kun kan ske ved Europa-Kommissionens medvirken, ligesom den skal holdes 
underrettet. Derved kan medlemsstaterne gennemføre aftalerne direkte og tilpasse 
bestemmelserne til deres specifikke krav.

Ændringsforslag af Hélène Goudin

Ændringsforslag 50
Artikel 4, stk. 1

1. Fra den 1. januar 2009 sørger 
medlemsstaterne for, at fælder, der skal 
anvendes, er i overensstemmelse med de i 
bilag II anførte standarder for human 
fældefangst og certificeret som sådanne af 
de kompetente myndigheder.

1. Fem år efter dette direktivs ikrafttræden
sørger medlemsstaterne for, at fælder, der 
skal anvendes, er i overensstemmelse med 
de i bilag II anførte standarder for human 
fældefangst og certificeret som sådanne af 
de kompetente myndigheder.

Or. sv

Begrundelse

Fem år er en passende overgangsperiode.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 51
Artikel 4, stk. 1

1. Fra den 1. januar 2009 sørger 
medlemsstaterne for, at fælder, der skal 
anvendes, er i overensstemmelse med de i 
bilag II anførte standarder for human 
fældefangst og certificeret som sådanne af 

1. Fra den 1. januar 2008 sørger 
medlemsstaterne for, at fælder, der skal 
anvendes, er i overensstemmelse med de i 
bilag II anførte standarder for human 
fældefangst og certificeret som sådanne af 
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de kompetente myndigheder. de kompetente myndigheder.

Or. de

Begrundelse

Aftalerne skal gennemføres tidligere, da de ønskede standarder har været kendt siden 1991, 
og derved er det muligt at gennemføre dem hurtigere.

Ændringsforslag af Lena Ek og Christofer Fjellner

Ændringsforslag 52
Artikel 4, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne skal tillade personer 
at bygge og anvende fælder, forudsat at 
disse opfylder konstruktionskrav i henhold 
til direktivet og er godkendt af den 
kompetente myndighed for den eller de 
pågældende arter.

Or. sv

Begrundelse

Der har altid været benyttet hjemmelavede fælder i Sverige. Disse fælder bygges under 
forudsætning af, at de er i overensstemmelse med de tekniske beskrivelser af fælder, som er 
blevet afprøvet og godkendt. Beskrivelserne er meget detaljerede og definerer materiale, mål, 
fældekonstruktion osv. Det er meget udbredt at anvende hjemmelavede fælder, og det har vist 
sig at fungere godt. Aftalerne om humane fangstmetoder mellem De Europæiske Fælles-
skaber, Canada og Den Russiske Føderation nævner eksplicit hjemmelavede fælder og 
godkender disse. Hvis hjemmelavede fælder opfylder samme krav som øvrige fælder, bør de 
kunne godkendes.

Ændringsforslag af Åsa Westlund og Riitta Myller

Ændringsforslag 53
Artikel 4, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne skal tillade personer 
at bygge og anvende fælder, forudsat at 
disse opfylder konstruktionskrav i henhold 
til direktivet og er godkendt af den 
kompetente myndighed for den eller de 
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pågældende arter.

Or. sv

Begrundelse

Der har altid været benyttet hjemmelavede fælder i Sverige. Disse fælder bygges under 
forudsætning af, at de er i overensstemmelse med de tekniske beskrivelser af fælder, som er 
blevet afprøvet og godkendt. Beskrivelserne er meget detaljerede og definerer materiale, mål, 
fældekonstruktion osv. Det er meget udbredt at anvende hjemmelavede fælder, og det har vist 
sig at fungere godt. Aftalerne om humane fangstmetoder mellem De Europæiske 
Fællesskaber, Canada og Den Russiske Føderation nævner eksplicit hjemmelavede fælder og 
godkender disse. Hvis hjemmelavede fælder opfylder samme krav som øvrige fælder, bør de 
kunne godkendes.

Ændringsforslag af Hélène Goudin

Ændringsforslag 54
Artikel 4, stk. 2 a (nyt)

2a. Når en specifik fældetype eller 
fældemodel er afprøvet og godkendt af de 
kompetente nationale myndigheder, skal 
samtlige hjemmelavede fælder af 
tilsvarende konstruktion tillades, forudsat 
at de er i overensstemmelse med de krav og 
specifikationer, der er fastsat for den 
godkendte model.

Or. sv

Begrundelse

Der er ingen grund til at skelne mellem fabriksfremstillede og hjemmelavede fælder.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 55
Artikel 5

Fældefangstmetoder Ikrafttræden
1. Fra den 1. januar 2012 sørger 
medlemsstaterne for, at der kun anvendes 

Denne forordning træder i kraft på 
tyvendedagen for offentliggørelsen i Den 
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fældefangstmetoder, der er i 
overensstemmelse med standarderne for 
human fældefangst i bilag II.

Europæiske Unions Tidende.

2. En fastholdende fældefangstmetode 
anses for at være human, hvis følgende 
betingelser er opfyldt: 
a) antallet af individer af den samme mål-
art, hvorfra dataene er udledt, er mindst 20
b) mindst 80 % af de i litra a) omhandlede 
dyr udviser ingen af indikatorerne i punkt 
2.2 i bilag II.
3. En dræbende fældefangstmetode anses 
for at være human, hvis følgende 
betingelser er opfyldt: 
a) antallet af individer af den samme 
målart, hvorfra dataene er udledt, er 
mindst 12
b) mindst 80 % af de i litra a) omhandlede 
dyr er bevidstløse og følelsesløse inden for 
de i punkt 3.2 i bilag II fastsatte 
tidsgrænser og forbliver i denne tilstand 
indtil dødens indtræden.

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne om fangstmetoder (hidtil artikel 5) udgår. Artikel 5 (hidtil artikel 17) 
regulerer forordningens ikrafttræden.

Direktivforslaget indeholder alle aftalernes foranstaltninger. For at gennemføre dem enklere 
og hurtigere kan medlemsstaterne foranledige, at de gennemføres direkte. Dette kræver 
imidlertid en forordning, der forpligter medlemsstaterne. Det bør ligeledes være klart, at 
gennemførelsen kun kan ske ved Europa-Kommissionens medvirken, ligesom den skal holdes 
underrettet. Derved kan medlemsstaterne gennemføre aftalerne direkte og tilpasse 
bestemmelserne til deres specifikke krav.

Ændringsforslag af Hélène Goudin

Ændringsforslag 56
Artikel 5, stk. 1

1. Fra den 1. januar 2012 sørger 
medlemsstaterne for, at der kun anvendes 

1. Otte år efter dette direktivs 
ikrafttræden sørger medlemsstaterne for, at 
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fældefangstmetoder, der er i 
overensstemmelse med standarderne for 
human fældefangst i bilag II.

der kun anvendes fældefangstmetoder, der er 
i overensstemmelse med standarderne for 
human fældefangst i bilag II.

Or. sv

Begrundelse

En overganbgsperiode på otte år er nødvendig for at samtlige medlemsstater skal kunne 
gennemføre direktivet i national lovgivning.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 57
Artikel 5, stk. 1

1. Fra den 1. januar 2012 sørger 
medlemsstaterne for, at der kun anvendes 
fældefangstmetoder, der er i 
overensstemmelse med standarderne for 
human fældefangst i bilag II.

1. Fra den 1. januar 2010 sørger 
medlemsstaterne for, at der kun anvendes 
fældefangstmetoder, der er i 
overensstemmelse med standarderne for 
human fældefangst i bilag II.

Or. de

Begrundelse

Aftalerne skal gennemføres tidligere, da de ønskede standarder har været kendt siden 1991, 
og derved er det muligt at gennemføre dem hurtigere.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 58
Artikel 5, stk. 2

2. En fastholdende fældefangstmetode 
anses for at være human, hvis følgende 
betingelser er opfyldt: 

2. En fastholdende fældefangstmetode 
anses for at være bæredygtig, hvis følgende 
betingelser er opfyldt: 

(a) antallet af individer af den samme 
målart, hvorfra dataene er udledt, er mindst 
20

(a) antallet af individer af den samme 
målart, hvorfra dataene er udledt, er mindst 
15

(b) mindst 80 % af de i litra a) 
omhandlede dyr udviser ingen af 
indikatorerne i punkt 2.2 i bilag II.

(b) mindst 85 % af de i litra a) 
omhandlede dyr udviser ingen af 
indikatorerne i punkt 2.2 i bilag II.
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Or. de

Begrundelse

Antallet af forsøgsdyr skal begrænses til et minimum. Men der må være så megen sikkerhed, 
at der kan drages klare konklusioner af afprøvningen til brug for afvisning eller godkendelse 
af fælderne. Det er acceptabelt, at en bevægelseshæmmende fangstmetode gælder som 
bæredygtig, hvis 85% af de dyr, der havner i fælden, ikke udviser nogen af indikatorerne i 
bilag II.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 59
Artikel 5, stk. 3

3. En dræbende fældefangstmetode 
anses for at være human, hvis følgende 
betingelser er opfyldt: 

3. En dræbende fældefangstmetode 
anses for at være bæredygtig, hvis følgende 
betingelser er opfyldt: 

(a) antallet af individer af den samme 
målart, hvorfra dataene er udledt, er 
mindst 12

(a) antallet af individer af den samme 
målart, hvorfra dataene er udledt, er 
mindst 10

(b) mindst 80 % af de i litra a) 
omhandlede dyr er bevidstløse og 
følelsesløse inden for de i punkt 3.2 i bilag II 
fastsatte tidsgrænser og forbliver i denne 
tilstand indtil dødens indtræden.

(b) mindst 85 % af de i litra a) 
omhandlede dyr er bevidstløse og 
følelsesløse inden for de i punkt 3.2 i bilag II 
fastsatte tidsgrænser og forbliver i denne 
tilstand indtil dødens indtræden.

Or. de

Begrundelse

Antallet af forsøgsdyr skal begrænses til et minimum. Men der må være så megen sikkerhed, 
at der kan drages klare konklusioner af afprøvningen til brug for afvisning eller godkendelse 
af fælderne. Det er acceptabelt, at en bevægelseshæmmende fangstmetode gælder som 
bæredygtig, hvis 85% af de dyr, der havner i fælden, ikke udviser nogen af indikatorerne i 
bilag II..

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 60
Artikel 6

Undtagelser Adressater
1. De kompetente myndigheder kan på Denne forordning er rettet til 
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et sag til sag-grundlag meddele undtagelser 
fra forpligtelserne i artikel 4, stk. 1, og 
artikel 5, af nedenstående årsager, forudsat 
at de pågældende undtagelser ikke 
anvendes på en måde, der strider mod 
formålet med dette direktiv:

medlemsstaterne.

(a) folkesundhed og sikkerhed
(b) beskyttelse af offentlig og privat 
ejendom
(c) forskning, uddannelse, 
genoprettelse af bestanden, genudsætning, 
avl eller beskyttelse af dyr og planter
(d) anvendelse af traditionelle fælder af 
træ, der er afgørende for bevaring af de 
indfødte samfunds kulturarv
(e) midlertidig anvendelse af en given 
fælde til visse arter eller under visse 
miljøforhold, inden for en rimelig frist som 
fastsat af de kompetente myndigheder, 
samtidig med at forskningen med henblik 
på udformning af alternative fælder 
videreføres
(f) tilladelse til, at enkeltpersoner kan 
bygge og anvende fælder, som er i 
overensstemmelse med modeller, der er 
godkendt af de kompetente myndigheder.
2. Undtagelser i medfør af stk. 1 skal 
ledsages af en skriftlig begrundelse og 
eventuelle betingelser. 
3. Den kompetente myndighed 
underretter Kommissionen om eventuelle 
undtagelser, den har meddelt, den skriftlige 
begrundelse herfor og eventuelle tilknyttede 
betingelser.

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne om undtagelser (hidtil artikel 6) udgår. Artikel 6 (hidtil artikel 18) angiver 
adressaterne.

Direktivforslaget indeholder alle aftalernes foranstaltninger. For at gennemføre dem enklere 
og hurtigere kan medlemsstaterne foranledige, at de gennemføres direkte. Dette kræver 
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imidlertid en forordning, der forpligter medlemsstaterne. Det bør ligeledes være klart, at 
gennemførelsen kun kan ske ved Europa-Kommissionens medvirken, ligesom den skal holdes 
underrettet. Derved kan medlemsstaterne gennemføre aftalerne direkte og tilpasse 
bestemmelserne til deres specifikke krav.

Ændringsforslag af Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules Maaten, 
Jan Mulder og Dorette Corbey

Ændringsforslag 61
Artikel 6, stk. 1

1. De kompetente myndigheder kan på 
et sag til sag-grundlag meddele undtagelser 
fra forpligtelserne i artikel 4, stk. 1, og 
artikel 5, af nedenstående årsager, forudsat 
at de pågældende undtagelser ikke 
anvendes på en måde, der strider mod 
formålet med dette direktiv:

1. De kompetente myndigheder kan, 
såfremt der ikke er tale om fangst til 
udnyttelse af dyr, meddele undtagelser fra 
forpligtelserne i artikel 4, stk. 1, og artikel 5, 
af nedenstående årsager, forudsat at der i så 
vid udstrækning som muligt anvendes de 
mindst dyreuvenlige fældetyper:

(a) folkesundhed og sikkerhed (a) folkesundhed og sikkerhed
(b) beskyttelse af offentlig og privat 
ejendom

(b) beskyttelse af offentlig og privat 
ejendom

(c) forskning, uddannelse, genoprettelse 
af bestanden, genudsætning, avl eller 
beskyttelse af dyr og planter

(c) forskning, uddannelse, genoprettelse 
af bestanden, genudsætning, avl eller 
beskyttelse af dyr og planter

(d) anvendelse af traditionelle fælder af 
træ, der er afgørende for bevaring af de 
indfødte samfunds kulturarv
(e) midlertidig anvendelse af en given 
fælde til visse arter eller under visse 
miljøforhold, inden for en rimelig frist som 
fastsat af de kompetente myndigheder, 
samtidig med at forskningen med henblik på 
udformning af alternative fælder videreføres

(d) midlertidig anvendelse af en given 
fælde til visse arter eller under visse 
miljøforhold, inden for en rimelig frist som 
fastsat af de kompetente myndigheder, 
samtidig med at forskningen med henblik på 
udformning af alternative fælder videreføres.

(f) tilladelse til, at enkeltpersoner kan 
bygge og anvende fælder, som er i 
overensstemmelse med modeller, der er 
godkendt af de kompetente myndigheder.

Or. nl

Begrundelse

Årsagerne til at indrømme undtagelser fra artikel 4, stk. 1, og artikel 5 kan være så 
tungtvejende, at man meget vel kunne blive tvunget til at anvende mindre dyrevenlige midler, 
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evt. anvendelse af midler, der falder uden for standarderne (f.eks. anvendelse af druknefælder 
ved bekæmpelse af bisamrotte i områder, der er meget sårbare over for dette dyr). Et 
sideordnet mål for enhver bekæmpelsesmetode er og bliver til stadighed kombinationen af at 
vælge midler, hvormed målet kan nås i al rimelighed, og hvormed der forårsages mindst 
lidelser for dyrene.

Fangst af dyr til forskning, genudsættelse, beskyttelse af flora og fauna (som f.eks. til 
beskyttelse af den biodiversitet, der er omhandlet i flere internationale konventioner) og 
lignende vedrører kun et begrænset antal dyr. Ulemperne ved mindre dyrevenlige 
fangstmetoder (oftest, men ikke altid levende indfangning) kunne da begrænses til et 
acceptabelt niveau, hvis der gives omhyggelig vejledning, hvis tiden fastholdt i 
fangstredskabet begrænses og lignende. Der findes også nu tekniske hjælpemidler til at opnå 
dette. De kompetente myndigheder skal optage krav herom i de tilladelser, der udstedes. Hvis 
et dyr som følge af de foreliggende omstændigheder undtagelsesvist skal aflives, skal der 
vælges et aflivningsmiddel, der opfylder direktivets krav, medmindre et sådant middel ikke 
findes.

Ændringsforslag af Lena Ek og Christofer Fjellner

Ændringsforslag 62
Artikel 6, stk. 1, litra b

(b) beskyttelse af offentlig og privat 
ejendom

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. sv

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 63
Artikel 6, stk. 1, litra d

(d) anvendelse af traditionelle fælder af 
træ, der er afgørende for bevaring af de 
indfødte samfunds kulturarv

udgår

Or. de

Begrundelse

Der findes ingen kontrollerbar  begrundelse for undtagelsesbestemmelserne i litra d).
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Ændringsforslag af Lena Ek og Christofer Fjellner

Ændringsforslag 64
Artikel 6, stk. 1, litra e

(e) midlertidig anvendelse af en given 
fælde til visse arter eller under visse 
miljøforhold, inden for en rimelig frist som 
fastsat af de kompetente myndigheder, 
samtidig med at forskningen med henblik på 
udformning af alternative fælder videreføres

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. sv

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 65
Artikel 6, stk. 1, litra f

(f) tilladelse til, at enkeltpersoner kan 
bygge og anvende fælder, som er i 
overensstemmelse med modeller, der er 
godkendt af de kompetente myndigheder.

udgår

Or. de

Begrundelse

Det bør under alle omstændigheder tilstræbes, at der kun anvendes fælder, der er blevet 
afprøvet af myndighederne og certificeret. Godkendelse af enkeltpersoners fælder kunne føre 
til, at der anvendtes meget forskellige fælder, og at det dermed ville være umuligt at 
kontrollere opsætning af fælder.

Ændringsforslag af Hélène Goudin

Ændringsforslag 66
Artikel 6, stk. 1, litra f)

(f) tilladelse til, at enkeltpersoner kan 
bygge og anvende fælder, som er i 
overensstemmelse med modeller, der er 

(Vedrører ikke den danske tekst.)
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godkendt af de kompetente myndigheder.

Or. sv

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag af Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules Maaten, 
Jan Mulder og Dorette Corbey

Ændringsforslag 67
Artikel 6, stk. 1 a (nyt)

1a. De kompetente myndigheder kan, for så 
vidt angår fangst til udnyttelse af dyr, på et 
sag til sag-grundlag meddele undtagelser 
fra forpligtelserne i artikel 4, stk. 1, og 
artikel 5, af nedenstående årsager, forudsat 
at de pågældende undtagelser ikke 
anvendes på en måde, der strider mod 
formålet med dette direktiv:
(a) midlertidig anvendelse af en given fælde 
til visse arter eller under visse miljøforhold, 
inden for en rimelig frist som fastsat af de 
kompetente myndigheder, samtidig med at 
forskningen med henblik på udformning af 
alternative fælder videreføres
(b) anvendelse af traditionelle fælder af 
træ, der er afgørende for bevaring af de 
indfødte samfunds kulturarv
(c) tilladelse til, at enkeltpersoner kan 
bygge og anvende fælder, som er i 
overensstemmelse med modeller, der er 
godkendt af de kompetente myndigheder.

Or. nl

Begrundelse

De her opregnede begrundelser for undtagelser er i overensstemmelse med Kommissionens 
begrundelser. Da erhvervelse af dyr kan have kommercielle årsager, og da ingen større 
almene interesser kræver ændring, forbliver formuleringen her uændret.
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Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 68
Artikel 7

Artikel 7 udgår
Certificering

1. Når fælder og de hertil knyttede 
fangstmetoder er blevet afprøvet og det er 
påvist, at de er i overensstemmelse med de 
humane standarder for fældefangst, sørger 
medlemsstaterne for, at den kompetente 
myndighed certificerer de pågældende 
fælder.
2. Medlemsstaterne sørger for, at der 
udstedes et standardcertifikat for fælder, 
som er tilladt i medfør af artikel 4, stk. 1.
3. Uden at dette indskrænker nationale 
forbud mod anvendelse af fælder, 
anerkendes et standardcertifikat, som den 
kompetente myndighed i en medlemsstat 
har udstedt i overensstemmelse med dette 
direktiv, som et gyldigt certifikat i de andre 
medlemsstater.
4. Den kompetente myndighed anfører 
i certifikatet eventuelle særlige betingelser 
og restriktioner for anvendelse af den 
pågældende fælde.
5. Inden den kompetente myndighed 
certificerer en fælde, sørger den for, at det 
organ, der har ansvaret for afprøvningen, 
har anvendt de tekniske bestemmelser om 
afprøvning af fældefangstmetoder i bilag 
III og har forelagt den kompetente 
myndighed en rapport i overensstemmelse 
med samme bilags punkt 1.6.

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne om certificering (hidtil artikel 7) udgår.

Direktivforslaget indeholder alle aftalernes foranstaltninger. For at gennemføre dem enklere 
og hurtigere kan medlemsstaterne foranledige, at de gennemføres direkte. Dette kræver 
imidlertid en forordning, der forpligter medlemsstaterne. Det bør ligeledes være klart, at 
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gennemførelsen kun kan ske ved Europa-Kommissionens medvirken, ligesom den skal holdes 
underrettet. Derved kan medlemsstaterne gennemføre aftalerne direkte og tilpasse 
bestemmelserne til deres specifikke krav.

Ændringsforslag af Lena Ek og Christofer Fjellner

Ændringsforslag 69
Artikel 7

1. Når fælder og de hertil knyttede 
fangstmetoder er blevet afprøvet og det er 
påvist, at de er i overensstemmelse med de 
humane standarder for fældefangst, sørger 
medlemsstaterne for, at den kompetente 
myndighed certificerer de pågældende 
fælder.

1. Når fælder og de hertil knyttede 
fangstmetoder har gennemgået afprøvning, 
om muligt ved hjælp af datasimulering, og 
det er påvist, at de er i overensstemmelse 
med de humane standarder for fældefangst, 
sørger medlemsstaterne for, at den 
kompetente myndighed certificerer de 
pågældende fælder.

2. Medlemsstaterne sørger for, at der 
udstedes et standardcertifikat for fælder, som 
er tilladt i medfør af artikel 4, stk. 1.

2. Medlemsstaterne sørger for, at der 
udstedes et standardcertifikat for fælder, som 
er tilladt i medfør af artikel 4, stk. 1.

3. Uden at dette indskrænker nationale 
forbud mod anvendelse af fælder, 
anerkendes et standardcertifikat, som den 
kompetente myndighed i en medlemsstat har 
udstedt i overensstemmelse med dette 
direktiv, som et gyldigt certifikat i de andre 
medlemsstater.

3. Uden at dette indskrænker nationale 
forbud mod anvendelse af fælder, 
anerkendes et standardcertifikat, som den 
kompetente myndighed i en medlemsstat har 
udstedt i overensstemmelse med dette 
direktiv, som et gyldigt certifikat i de andre 
medlemsstater.

4. Den kompetente myndighed anfører i 
certifikatet eventuelle særlige betingelser og 
restriktioner for anvendelse af den 
pågældende fælde.

4. Den kompetente myndighed anfører i 
certifikatet eventuelle særlige betingelser og 
restriktioner for anvendelse af den 
pågældende fælde.

5. Inden den kompetente myndighed 
certificerer en fælde, sørger den for, at det 
organ, der har ansvaret for afprøvningen, har 
anvendt de tekniske bestemmelser om 
afprøvning af fældefangstmetoder i bilag III 
og har forelagt den kompetente myndighed 
en rapport i overensstemmelse med samme 
bilags punkt 1.6.

5. Inden den kompetente myndighed 
certificerer en fælde, sørger den for, at det 
organ, der har ansvaret for afprøvningen, har 
anvendt de tekniske bestemmelser om 
afprøvning af fældefangstmetoder i bilag III
og har forelagt den kompetente myndighed 
en rapport i overensstemmelse med samme 
bilags punkt 1.6. Afprøvning af fælder skal 
danne grundlag for godkendelse, hvis der 
ikke foreligger oplysninger fra 
grundforskning fra øvrige parametre.
5a. Fangstmetoder, som tidligere har været 
afprøvet og godkendt i medlemsstaterne, 
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skal kun indgå i afprøvning af fælder som 
belæg for opfyldelse af standarderne for 
humane fangstmetoder.

Or. sv

Begrundelse

Øget anvendelse af datasimulering reducerer antallet af forsøgsdyr.

Parametre som stress og adfærd må for en stor dels vedkommende anses for at være 
artsspecifik grundforskning og i mindre grad afhængig af, hvilken fælde der afprøves. Selv 
bevidstløshedstiden er grundforskning afhængig af art, slagets træfpunkt og kraft. En udførlig 
obduktion af fældemateriale gør det dermed muligt at bedømme, om en fælde kan godkendes 
efter direktivets krav.

Sverige har siden 1984 haft afprøvning og typegodkendelse af fangstredskaber. Viden om 
grundlæggende forudsætninger for, at et fangstredskab fungerer som tilsigtet er meget god, 
og med henblik på anvendelse af forsøgsdyr bør alene en supplerende fældeafprøvning være 
tilstrækkelig til at afgøre, om en fangstmetode eventuelt skal godkendes efter direktivet.

Ændringsforslag af Åsa Westlund og Riitta Myller

Ændringsforslag 70
Artikel 7

1. Når fælder og de hertil knyttede 
fangstmetoder er blevet afprøvet og det er 
påvist, at de er i overensstemmelse med de 
humane standarder for fældefangst, sørger 
medlemsstaterne for, at den kompetente 
myndighed certificerer de pågældende 
fælder.

1. Når fælder og de hertil knyttede 
fangstmetoder har gennemgået afprøvning, 
om muligt ved hjælp af datasimulering, er 
blevet afprøvet og det er påvist, at de er i 
overensstemmelse med de humane 
standarder for fældefangst, sørger 
medlemsstaterne for, at den kompetente 
myndighed certificerer de pågældende 
fælder.

2. Medlemsstaterne sørger for, at der 
udstedes et standardcertifikat for fælder, som 
er tilladt i medfør af artikel 4, stk. 1.

2. Medlemsstaterne sørger for, at der 
udstedes et standardcertifikat for fælder, som 
er tilladt i medfør af artikel 4, stk. 1.

3. Uden at dette indskrænker nationale 
forbud mod anvendelse af fælder, 
anerkendes et standardcertifikat, som den 
kompetente myndighed i en medlemsstat har 
udstedt i overensstemmelse med dette 
direktiv, som et gyldigt certifikat i de andre 
medlemsstater.

3. Uden at dette indskrænker nationale 
forbud mod anvendelse af fælder, 
anerkendes et standardcertifikat, som den 
kompetente myndighed i en medlemsstat har 
udstedt i overensstemmelse med dette 
direktiv, som et gyldigt certifikat i de andre 
medlemsstater.

4. Den kompetente myndighed anfører i 4. Den kompetente myndighed anfører i 
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certifikatet eventuelle særlige betingelser og 
restriktioner for anvendelse af den 
pågældende fælde.

certifikatet eventuelle særlige betingelser og 
restriktioner for anvendelse af den 
pågældende fælde.

5. Inden den kompetente myndighed 
certificerer en fælde, sørger den for, at det 
organ, der har ansvaret for afprøvningen, har 
anvendt de tekniske bestemmelser om 
afprøvning af fældefangstmetoder i bilag III 
og har forelagt den kompetente myndighed 
en rapport i overensstemmelse med samme 
bilags punkt 1.6.

5. Inden den kompetente myndighed 
certificerer en fælde, sørger den for, at det 
organ, der har ansvaret for afprøvningen, har 
anvendt de tekniske bestemmelser om 
afprøvning af fældefangstmetoder i bilag III 
og har forelagt den kompetente myndighed 
en rapport i overensstemmelse med samme 
bilags punkt 1.6.

5a. Fangstmetoder, som tidligere har været 
afprøvet og godkendt i medlemsstaterne, 
skal kun indgå i afprøvning af fælder som 
belæg for opfyldelse af standarderne for 
humane fangstmetoder.

Or. sv

Begrundelse

Øget anvendelse af datasimulering reducerer antallet af forsøgsdyr.

Sverige har siden 1984 haft afprøvning og typegodkendelse af fangstredskaber. Viden om 
grundlæggende forudsætninger for, at et fangstredskab fungerer som tilsigtet er meget god, 
og med henblik på anvendelse af forsøgsdyr bør alene en supplerende fældeafprøvning være 
tilstrækkelig til at afgøre, om en fangstmetode eventuelt skal godkendes efter direktivet.

Ændringsforslag af Hélène Goudin

Ændringsforslag 71
Artikel 7, stk. 1

1. Når fælder og de hertil knyttede 
fangstmetoder er blevet afprøvet og det er 
påvist, at de er i overensstemmelse med de 
humane standarder for fældefangst, sørger 
medlemsstaterne for, at den kompetente 
myndighed certificerer de pågældende 
fælder.

1. Når fælder og de hertil knyttede 
fangstmetoder er blevet afprøvet og det er 
påvist, at de er i overensstemmelse med de 
humane standarder for fældefangst, sørger 
medlemsstaterne for, at den kompetente 
myndighed certificerer de pågældende 
fælder. Der skal ikke skelnes mellem
fælder, der er hjemmelavet efter en 
prototype, og fabriksfremstillede.

Or. sv



PE 360.168v02-00 32/51 AM\575548DA.doc

DA

Begrundelse

I overensstemmelse med tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag af Hélène Goudin

Ændringsforslag 72
Artikel 7, stk. 5 a (nyt)

5a. Når en specifik fældetype eller 
fældemodel er afprøvet og godkendt af de 
kompetente nationale myndigheder, skal 
samtlige hjemmelavede fælder af 
tilsvarende konstruktion tillades, forudsat 
at de er i overensstemmelse med de krav og 
specifikationer, der er fastsat for den 
godkendte model.

Or. sv

Begrundelse

Det centrale er, hvordan en fælde er konstrueret, ikke om den er fabriks- eller hjemmelavet.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 73
Artikel 8

Artikel 8 udgår
Pelsjægere

Medlemsstaterne sørger for, at jægere 
modtager særlig oplæring i at fange dyr i 
overensstemmelse med standarderne for 
human fældefangst, eller at de har 
tilsvarende praktisk erfaring, kompetence 
og viden.

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne om pelsjægere (hidtil artikel 8) udgår.

Direktivforslaget indeholder alle aftalernes foranstaltninger. For at gennemføre dem enklere 
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og hurtigere kan medlemsstaterne foranledige, at de gennemføres direkte. Dette kræver 
imidlertid en forordning, der forpligter medlemsstaterne. Det bør ligeledes være klart, at 
gennemførelsen kun kan ske ved Europa-Kommissionens medvirken, ligesom den skal holdes 
underrettet. Derved kan medlemsstaterne gennemføre aftalerne direkte og tilpasse 
bestemmelserne til deres specifikke krav.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 74
Artikel 8

Medlemsstaterne sørger for, at jægere 
modtager særlig oplæring i at fange dyr i 
overensstemmelse med standarderne for 
human fældefangst, eller at de har 
tilsvarende praktisk erfaring, kompetence 
og viden.

Medlemsstaterne sørger for, at jægere 
modtager særlig oplæring.

Or. de

Begrundelse

Pelsjægere skal ligesom jægere have en omfattende oplæring for at forhindre forkerte 
metoder og tendenser, der er pinefulde for dyr.

Ændringsforslag af Hélène Goudin

Ændringsforslag 75
Artikel 8

Medlemsstaterne sørger for, at jægere 
modtager særlig oplæring i at fange dyr i 
overensstemmelse med standarderne for 
human fældefangst, eller at de har 
tilsvarende praktisk erfaring, kompetence og 
viden.

Medlemsstaterne sørger for, at jægere 
modtager særlig oplæring i at fange dyr i 
overensstemmelse med standarderne for 
human fældefangst, eller at de har 
tilsvarende praktisk erfaring, kompetence og 
viden. Denne oplæring skal ikke 
harmoniseres på EU-plan.

Or. sv

Begrundelse

Denne tydeliggørelse indsættes af hensyn til nærhedsprincippet. Klima, artsbestand og 
jagtforudsætninger er forskellige fra det ene medlemsland til det andet. Det ville ikke være 
effektivt eller formålstjenligt at indføre en harmoniseret EU-oplæring.
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Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 76
Artikel 8

Medlemsstaterne sørger for, at jægere 
modtager særlig oplæring i at fange dyr i 
overensstemmelse med standarderne for 
human fældefangst, eller at de har 
tilsvarende praktisk erfaring, kompetence og 
viden.

Medlemsstaterne sørger for, at jægere 
modtager hensigtsmæssig oplæring - om 
muligt i samarbejde med jægeres eller 
pelsjægeres organisationer - i at fange dyr i 
overensstemmelse med direktivets mål, eller 
at de har tilsvarende praktisk erfaring, 
kompetence og viden.

Or. en

Begrundelse

For at undgå bureaukrati ville det være meget mere omkostningseffektivt for medlemsstaterne 
at benytte ekspertise og eksisterende strukturer i repræsentative jægeres eller pelsjægeres 
organiationer til at give pelsjægere en sådan oplæring.

Ændringsforslag af Åsa Westlund og Riitta Myller

Ændringsforslag 77
Artikel 8

Medlemsstaterne sørger for, at jægere 
modtager særlig oplæring i at fange dyr i 
overensstemmelse med standarderne for 
human fældefangst, eller at de har 
tilsvarende praktisk erfaring, kompetence og 
viden.

Medlemsstaterne sørger for, at jægere 
modtager hensigtsmæssig oplæring i at 
fange dyr i overensstemmelse med 
direktivets mål, eller at de har tilsvarende 
praktisk erfaring, kompetence og viden.

Or. sv

Begrundelse

Formålet med oplæringen må være at sikre, at jægerne har kundskaber, der gør det muligt at 
opfylde direktivets mål, og ikke kundskaber i overensstemmelse med standarderne, da disse 
tager sigte på afprøvning af fælder.

Ændringsforslag af Lena Ek og Christofer Fjellner

Ændringsforslag 78
Artikel 8
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Medlemsstaterne sørger for, at jægere 
modtager særlig oplæring i at fange dyr i 
overensstemmelse med standarderne for 
human fældefangst, eller at de har 
tilsvarende praktisk erfaring, kompetence og 
viden.

Medlemsstaterne sørger for, at jægere 
modtager hensigtsmæssig oplæring i at 
fange dyr i overensstemmelse med 
direktivets mål, eller at de har tilsvarende 
praktisk erfaring, kompetence og viden.

Or. sv

Begrundelse

Formålet med oplæringen må være at sikre, at jægerne har kundskaber, der gør det muligt at 
opfylde direktivets mål, og ikke kundskaber i overensstemmelse med standarderne, da disse 
tager sigte på afprøvning af fælder.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 79
Artikel 9

Artikel 9 udgår
Fremstillere

Medlemsstaterne forpligter fremstillerne til 
at mærke certificerede fælder og forsyne 
dem med anvisning i korrekt opsætning, 
sikker drift og vedligeholdelse.

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne om fremstillere (hidtil artikel 9) udgår.

Direktivforslaget indeholder alle aftalernes foranstaltninger. For at gennemføre dem enklere 
og hurtigere kan medlemsstaterne foranledige, at de gennemføres direkte. Dette kræver 
imidlertid en forordning, der forpligter medlemsstaterne. Det bør ligeledes være klart, at 
gennemførelsen kun kan ske ved Europa-Kommissionens medvirken, ligesom den skal holdes 
underrettet. Derved kan medlemsstaterne gennemføre aftalerne direkte og tilpasse 
bestemmelserne til deres specifikke krav.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 80
Artikel 10
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Artikel 10 udgår
Forskning 

Medlemsstaterne fremmer forskning med 
sigte på at forbedre standarderne for 
human fældefangst og de fangne dyrs 
velfærd i overensstemmelse med 
bestemmelserne i bilag IV. 

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne om forskning (hidtil artikel 10) udgår.

Direktivforslaget indeholder alle aftalernes foranstaltninger. For at gennemføre dem enklere 
og hurtigere kan medlemsstaterne foranledige, at de gennemføres direkte. Dette kræver 
imidlertid en forordning, der forpligter medlemsstaterne. Det bør ligeledes være klart, at 
gennemførelsen kun kan ske ved Europa-Kommissionens medvirken, ligesom den skal holdes 
underrettet. Derved kan medlemsstaterne gennemføre aftalerne direkte og tilpasse 
bestemmelserne til deres specifikke krav.

Ændringsforslag af Hélène Goudin

Ændringsforslag 81
Artikel 10

Artikel 10 udgår
Forskning 

Medlemsstaterne fremmer forskning med 
sigte på at forbedre standarderne for 
human fældefangst og de fangne dyrs 
velfærd i overensstemmelse med 
bestemmelserne i bilag IV. 

Or. sv

Begrundelse

Det skal afgøres på nationalt plan, hvilken type forskning der skal fremmes af 
medlemsstaterne. 
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Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 82
Artikel 10

Medlemsstaterne fremmer forskning med 
sigte på at forbedre standarderne for human 
fældefangst og de fangne dyrs velfærd i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
bilag IV. 

Kommissionen og medlemsstaterne
fremmer forskning med sigte på at forbedre 
standarderne for bæredygtig fældefangst og 
de fangne dyrs velfærd i overensstemmelse 
med bestemmelserne i bilag IV. Desuden 
skal de fremme afprøvning af fælder uden 
anvendelse af levende dyr.
Når dyreforsøg er uundgåelige, skal de 
relevante bestemmelser i direktiv 
86/609/EØF anvendes i fuldt omfang.

Or. de

Begrundelse

Forbedring af standarderne for fældefangst bør fremmes, men uden unødvendige supplerende 
dyreforsøg. De betingelser i direktiv 86/609, der er relevante for vildtlevende dyr, skal 
anvendes i fuldt omfang.

Ændringsforslag af Sergio Berlato

Ændringsforslag 83
Artikel 10

Medlemsstaterne fremmer forskning med 
sigte på at forbedre standarderne for human 
fældefangst og de fangne dyrs velfærd i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
bilag IV. 

Medlemsstaterne fremmer forskning med 
sigte på at forbedre de fangne dyrs velfærd i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
bilag IV. 

Or. fr

Begrundelse

Formålet med en sådan forskning på nationalt plan er ikke at forbedre "standarderne for 
human fældefangst" - da disse pr. definition er internationale - men snarere på andre måder 
at bidrage til de fangne dyrs velfærd.
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Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 84
Artikel 11

Artikel 11 udgår
Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter sanktioner for 
overtrædelse af nationale bestemmelser, 
der vedtages på grundlag af dette direktiv, 
og træffer alle nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at de håndhæves. Sanktionerne 
skal være effektive, stå i et rimeligt forhold 
til overtrædelsen og have en afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen disse bestemmelser senest 
den i artikel 16, stk. 1, anførte dato og 
meddeler den straks eventuelle 
efterfølgende ændringer heraf. 

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne om sanktioner (hidtil artikel 11) udgår.

Direktivforslaget indeholder alle aftalernes foranstaltninger. For at gennemføre dem enklere 
og hurtigere kan medlemsstaterne foranledige, at de gennemføres direkte. Dette kræver 
imidlertid en forordning, der forpligter medlemsstaterne. Det bør ligeledes være klart, at 
gennemførelsen kun kan ske ved Europa-Kommissionens medvirken, ligesom den skal holdes 
underrettet. Derved kan medlemsstaterne gennemføre aftalerne direkte og tilpasse 
bestemmelserne til deres specifikke krav.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 85
Artikel 12

Artikel 12 udgår
Meddelelse af oplysninger 

1. Medlemsstaterne og Kommissionen 
meddeler hinanden de nødvendige 
oplysninger til gennemførelse af dette 
direktiv.
2. Medlemsstaterne sørger for, at de 
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nødvendige foranstaltninger træffes til at 
oplyse offentligheden om de bestemmelser, 
der vedtages i medfør af dette direktiv.

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne om meddelelse af oplysninger (hidtil artikel 12) er fastsat i artikel 3.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 86
Artikel 13

Artikel 13 udgår
Udvalg

1. Kommissionen bistås af det udvalg, 
der er nedsat ved artikel 18 i Rådets 
forordning (EF) nr. 338/971 (i det følgende 
benævnt "udvalget").
2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
Det i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 
1999/468/EF omhandlede tidsrum 
fastsættes til to måneder.
3. Udvalget vedtager selv sin 
forretningsorden.
___________________
1 EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne om udvalg (hidtil artikel 13) udgår.

Direktivforslaget indeholder alle aftalernes foranstaltninger. For at gennemføre dem enklere 
og hurtigere kan medlemsstaterne foranledige, at de gennemføres direkte. Dette kræver 
imidlertid en forordning, der forpligter medlemsstaterne. Det bør ligeledes være klart, at 
gennemførelsen kun kan ske ved Europa-Kommissionens medvirken, ligesom den skal holdes 
underrettet. Derved kan medlemsstaterne gennemføre aftalerne direkte og tilpasse 
bestemmelserne til deres specifikke krav.
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Ændringsforslag af Lena Ek og Christofer Fjellner

Ændringsforslag 87
Artikel 13, stk. 1

1. Kommissionen bistås af det udvalg, 
der er nedsat ved artikel 18 i Rådets 
forordning (EF) nr. 338/971 (i det følgende 
benævnt "udvalget").

1. Kommissionen bistås af et udvalg
bestående af eksperter i fældefangst og 
vilde dyrs normale adfærd (i det følgende 
benævnt "udvalget").

___________________
1 EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.

Or. sv

Begrundelse

Den artikel, der henvises til i Rådets direktiv 338/EØF, er ikke relevant i denne sammenhæng. 
CITES-arbejdsgruppen kan ikke siges at sidde inde med den nødvendige kompetence inden 
for fældefangst.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 88
Artikel 14

Artikel 14 udgår
Gennemførelsesforanstaltninger og 

ændringer
1. Efter proceduren i artikel 13, stk. 2, 
fastlægger Kommissionen ensartede 
betingelser og kriterier for:
(a) underretning som omhandlet i 
artikel 4, stk. 2, og artikel 6, stk. 1
(b) meddelelse af oplysninger som 
omhandlet i artikel 12
(c) udformning af et standardcertifikat 
som omhandlet i artikel 7.
Kommissionen vedtager om nødvendigt 
yderligere gennemførelsesbestemmelser 
efter proceduren i artikel 13, stk. 2.
2. Ændres bilagene til Aftalen og de 
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godkendte protokollater som omhandlet i 
afgørelse 98/142/EF og 98/487/EF, ændrer 
Kommissionen bilagene til dette direktiv i 
overensstemmelse hermed efter proceduren 
i artikel 13, stk. 2. 

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne om gennemførelsesforanstaltninger og ændringer (hidtil artikel 14) udgår.

Direktivforslaget indeholder alle aftalernes foranstaltninger. For at gennemføre dem enklere 
og hurtigere kan medlemsstaterne foranledige, at de gennemføres direkte. Dette kræver 
imidlertid en forordning, der forpligter medlemsstaterne. Det bør ligeledes være klart, at 
gennemførelsen kun kan ske ved Europa-Kommissionens medvirken, ligesom den skal holdes 
underrettet. Derved kan medlemsstaterne gennemføre aftalerne direkte og tilpasse 
bestemmelserne til deres specifikke krav.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 89
Artikel 14, stk. 1, litra c a (nyt)

(ca) en mindstestandard for oplæring af 
pelsjægere i overensstemmelse med artikel 
8.

Or. de

Begrundelse

Der må opstilles en mindstestandard for oplæring af pelsjægere, som de enkelte 
medlemsstater herefter selv tilpasser til de lokale forhold.

Ændringsforslag af Sergio Berlato

Ændringsforslag 90
Artikel 14, stk. 2

2. Ændres bilagene til Aftalen og de 
godkendte protokollater som omhandlet i
afgørelse 98/142/EF og 98/487/EF, ændrer 
Kommissionen bilagene til dette direktiv i 
overensstemmelse hermed efter proceduren 

2. Ændres bilagene til Aftalen og de 
godkendte protokollater som omhandlet i 
afgørelse 98/142/EF og 98/487/EF, ændrer 
Kommissionen bilagene til dette direktiv i 
overensstemmelse hermed efter den fælles 



PE 360.168v02-00 42/51 AM\575548DA.doc

DA

i artikel 13, stk. 2. beslutningsprocedure. 

Or. fr

Begrundelse

Hvis bilagene til dette direktiv skal ændres, skal det ske på gennemsigtig måde i samarbejde 
med fællesskabsinstitutionerne og ikke ved "komitologi". Derfor er den fælles 
beslutningsprocedure den passende procedure.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 91
Artikel 14, stk. 2

2. Ændres bilagene til Aftalen og de 
godkendte protokollater som omhandlet i 
afgørelse 98/142/EF og 98/487/EF, ændrer 
Kommissionen bilagene til dette direktiv i 
overensstemmelse hermed efter proceduren i 
artikel 13, stk. 2. 

2. Ændres bilagene til Aftalen og de 
godkendte protokollater som omhandlet i 
afgørelse 98/142/EF og 98/487/EF, ændrer 
Kommissionen bilagene til dette direktiv i 
overensstemmelse hermed efter proceduren i 
artikel 13, stk. 2. Efter to år underretter 
Kommissionen Europa-Parlamentet om, 
hvor langt medlemsstaterne er nået med 
gennemførelsen af aftalerne.

Or. de

Begrundelse

Europa-Parlamentet bør have mulighed for at orientere sig om kvaliteten i medlemsstaternes 
gennemførelse af aftalerne.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 92
Artikel 15

Artikel 15 udgår
Gennemførelse i national ret
Medlemsstaterne kan opretholde eller 
indføre strengere bestemmelser end fastsat 
i dette direktiv med henblik på beskyttelse 
af dyrearterne i bilag I. De underretter 
Kommissionen om sådanne 
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foranstaltninger.

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne om gennemførelse i national ret (hidtil artikel 15) er allerede fastsat i artikel 
2.

Ændringsforslag af Sergio Berlato

Ændringsforslag 93
Artikel 15

Medlemsstaterne kan opretholde eller
indføre strengere bestemmelser end fastsat i 
dette direktiv med henblik på beskyttelse af 
dyrearterne i bilag I. De underretter 
Kommissionen om sådanne foranstaltninger.

Medlemsstaterne kan opretholde eller 
indføre strengere bestemmelser end fastsat i 
dette direktiv vedrørende arterne i bilag I. 
De underretter Kommissionen om sådanne 
foranstaltninger.

Or. fr

Begrundelse

Formålet med direktivet er ikke at "beskytte" de vildtlevende dyrearter anført i bilag I, men at 
opstille standarder for human fældefangst af disse dyr.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 94
Artikel 16

Artikel 16 udgår
Gennemførelse i national ret

1. Medlemsstaterne sætter de 
nødvendige love og administrative 
bestemmelser i kraft for at efterkomme 
dette direktiv inden den 31. december 2005. 
Medlemsstaterne meddeler straks 
Kommissionen teksten til disse 
bestemmelser og en sammenligningstabel 
over de pågældende bestemmelser og dette 
direktiv. 
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Medlemsstaterne anvender disse 
bestemmelser fra den 1. januar 2006.
Disse love og bestemmelser skal ved 
vedtagelsen indeholde en henvisning til 
dette direktiv eller skal ved 
offentliggørelsen ledsages af en sådan
henvisning. De nærmere regler for 
henvisningen fastsættes af 
medlemsstaterne. 
2. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen teksten til de vigtigste 
nationale retsforskrifter, som de udsteder 
på det område, der er omfattet af dette 
direktiv.

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne om gennemførelse i national ret (hidtil artikel 16) er allerede fastsat i artikel 
4.

Ændringsforslag af Hélène Goudin

Ændringsforslag 95
Artikel 16, stk. 1, afsnit 2

Medlemsstaterne anvender disse 
bestemmelser fra den 1. januar 2006.

Medlemsstaterne anvender disse 
bestemmelser to år efter dette direktivs 
ikrafttræden.

Or. sv

Begrundelse

To år er et passende tidsrum til at gennemføre direktivet i national lovgivning.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 96
Artikel 17

Artikel 17 udgår
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Ikrafttræden
Dette direktiv træder i kraft på 
tyvendedagen for offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne om direktivets ikrafttræden (hidtil artikel 17) er allerede fastsat i artikel 5.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 97
Artikel 18

Artikel 18 udgår
Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne om adressater (hidtil artikel 18) er allerede fastsat i artikel 6.

Ændringsforslag af Lena Ek og Christofer Fjellner

Ændringsforslag 98
Bilag II, nr. 1.3, afsnit 1

Dyrevelfærd kan beregnes ved måling af, i 
hvilken udstrækning dyret har let ved eller 
svært ved at klare sig i omgivelserne, og i 
hvilken udstrækning det ikke klarer sig. Da 
forskellige dyr bruger forskellige metoder til 
at klare sig i deres omgivelser, bør der 
anvendes forskellige mål til vurdering af 
dyrenes velfærd.

Dyrevelfærd kan beregnes ved måling af, i 
hvilken udstrækning dyret har let ved eller 
svært ved at klare sig i omgivelserne, og i 
hvilken udstrækning det ikke klarer sig. Da 
forskellige dyr bruger forskellige metoder til 
at klare sig i deres omgivelser, bør der 
anvendes forskellige mål til vurdering af 
dyrenes velfærd. Under visse forhold kan 
disse delvis erstattes af obduktion og 
observationer fra afprøvning af fælder.

Or. sv
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Begrundelse

Adfærdsindikatorer som kan studeres ved eftersyn af fælden samt skadesindikatorer, gennem 
obduktion og indsamlet materiale ved afprøvning af fælder, bør kunne danne grundlag for at 
bedømme fangstmetoden i forhold til dyrenes velfærd, indtil der foreligger mere 
grundforskning, som kræver betragtelige økonomiske ressourcer. Afprøvning bør foregå i 
overensstemmelse med ISO-standard 10990-5.

Ændringsforslag af Lena Ek og Christofer Fjellner

Ændringsforslag 99
Bilag II, nr. 2.1, afsnit 2

Parametrene skal omfatte de adfærds- og 
kvæstelsesindikatorer, der er anført i punkt 
2.2.

Parametrene skal omfatte de adfærds- og 
kvæstelsesindikatorer, der er anført i punkt 
2.2. Under visse forhold kan disse 
gennemføres ved obduktion og 
observationer fra afprøvning af fælder.

Or. sv

Begrundelse

Adfærdsindikatorer som kan studeres ved eftersyn af fælden samt skadesindikatorer, gennem 
obduktion og indsamlet materiale ved afprøvning af fælder, bør kunne danne grundlag for at 
bedømme fangstmetoden i forhold til dyrenes velfærd, indtil der foreligger mere 
grundforskning, som kræver betragtelige økonomiske ressourser. Afprøvning bør foregå i 
overensstemmelse med ISO-standard 10990-5.

Ændringsforslag af Hélène Goudin

Ændringsforslag 100
Bilag II, nr. 2.1, stk. 2

Parametrene skal omfatte de adfærds- og 
kvæstelsesindikatorer, der er anført i punkt 
2.2.

Parametrene skal omfatte de adfærds- og 
kvæstelsesindikatorer, der er anført i punkt 
2.2. Disse kan under egnede forhold 
fastslås ved obduktion.

Or. sv
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Ændringsforslag af Hélène Goudin

Ændringsforslag 101
Bilag II, nr. 3.1, afsnit 3 a (nyt)

Hvor det er hensigtsmæssigt, kan 
afprøvning i indelukke erstattes med 
afprøvning af fælder i overensstemmelse 
med ISO-standard 10990-4. 
Bevidstløshedens varighed afhænger af den 
pågældende art, anslagsenergi og 
træfpunkt.

Or. sv

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jan Mulder, Johannes Blokland og 
Dorette Corbey

Ændringsforslag 102
Bilag II, nr. 3.2, fodnote

* denne tidsgrænse vil blive genvurderet 
med henblik på at tilpasse den på et art til 
art-grundlag; målet er at nedsætte 300-
sekunders tidsgrænsen til 180 sekunder og 
fastsætte en frist for gennemførelsen.

* denne tidsgrænse vil blive genvurderet 
med henblik på at forkorte den på et art til 
art-grundlag, hvis gode alternative 
fangstmetoder forefindes.

Or. nl

Begrundelse

Denne fodnote opfordrer ikke alene til mere forskning med hensyn til tidsgrænser. Den 
fastsætter i virkeligheden også allerede resultatet af denne forskning (nedsættelse til 180 
sekunder). Sidstnævnte er ikke på sin plads.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 103
Bilag II, nr. 3.2

Kommissionens forslag

Tidsgrænse for tab af hornhinde- og 
øjenlågsreflekser

Art
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45 sekunder Mustela erminea

120 sekunder Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes

300 sekunder * Alle andre arter i bilag I

Ændringsforslag

Tidsgrænse for tab af hornhinde- og 
øjenlågsreflekser

Art

30 sekunder Mustela erminea

120 sekunder Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes

240 sekunder * Alle andre arter i bilag I

Or. de

Begrundelse

De foreslåede tidsgrænser skal tilpasses til de enkelte arters fysiologi, anatomi og adfærd.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 104
Bilag II, nr. 3.2 a (nyt)

3.2a. Druknefælder må kun anvendes efter 
godkendelse af de kompetente myndigheder 
ved
a) trussel mod den offentlige sundheds og 
sikkerheds interesser
b) trussel mod privat og offentlig ejendom.

Or. de

Begrundelse

Denne type fæler er yderst nødvendig for effektiv kontrol af bisamrotten. Særlig de kritiske 
følger af angreb på anlæg til oversvømmelsesbeskyttelse og vandforsyningsanlæg er en 
trussel mod den offentlige sikkerhed, sundhed og ejendom. 70% af dødsfaldene i kassefælder 
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sker ikke ved drukning, men ved pludselig stofskifteforandring (selvbedøvelse) udløst af dyret 
selv.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 105
Bilag II, nr. 3.2 a (nyt)

3.2a. Druknefælder
Brug af druknefælder til fangst af 
vildtlevende pattedyrsarter med henblik på
vildtpleje eller erhvervelse af pels, huder 
eller kød er forbudt.

Or. nl

Begrundelse

Druknefælder skal så vidt muligt forbydes. Dog skal der være en undtagelse for skadedyr.

Ændringsforslag af Hélène Goudin

Ændringsforslag 106
Bilag III, nr. 1.1, afsnit 1

Prøverne skal gennemføres i 
overensstemmelse med omfattende 
undersøgelsesprotokoller.

Prøverne skal gennemføres i 
overensstemmelse med omfattende 
undersøgelsesprotokoller. Disse kan under 
egnede forhold erstattes af obduktion af 
materiale fra afprøvning af fælder.

Or. sv

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 107
Bilag III, nr. 1.1, stk. 5

Ved afprøvning i marken skal fælderne 
kontrolleres hver dag.

Ved afprøvning i marken skal fælderne 
kontrolleres hver dag, og være udstyret med 
en anordning, der straks melder, når et dyr 
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er fanget.

Or. de

Begrundelse

Under hensyntagen til bestemmelserne i direktiv 86/609, der foreskriver, at dyrenes lidelser 
skal begrænses mest muligt ved dyreforsøg, skal der indføres bestemmelser om anordninger, 
der melder, når et dyr er fanget.

Ændringsforslag af Hélène Goudin

Ændringsforslag 108
Bilag III, nr. 1.1, stk. 6

Dræbende fælders effektivitet med hensyn 
til at gøre måldyret bevidstløst og dræbe det 
skal afprøves på bevidste, mobile dyr ved 
målinger i laboratoriet, i et indelukke eller i 
marken. Fældernes evne til at ramme 
måldyrene på vitale steder skal vurderes.

Dræbende fælders effektivitet med hensyn 
til at gøre måldyret bevidstløst og dræbe det 
skal afprøves på bevidste, mobile dyr ved 
målinger i laboratoriet, i et indelukke eller i 
marken. Fældernes evne til at ramme 
måldyrene på vitale steder skal vurderes. 
Datasimulering skal anvendes i den 
udstrækning, det er muligt.

Or. sv

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 109
Bilag III, nr. 1.1, stk. 9

Ved afprøvning af fælder kan en række 
yderligere forhold i givet fald kontrolleres.
Afprøvning i marken kan omfatte 
undersøgelser af fældefangstens virkninger 
på både mål- og ikke-målarter.

Ved afprøvning af fælder kan en række 
yderligere forhold i givet fald kontrolleres.
Afprøvning i marken skal omfatte 
undersøgelser af fældefangstens virkninger 
på både mål- og ikke-målarter.

Or. de

Begrundelse

Afprøvninger i marken gennemføres i alt væsentligt for at konstatere virkningen på 
målpopulationen. For at undgå utilsigtet dyrplageri er det dog nødvendigt at afprøve 
virkningen på andre populationer.
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