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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Markus Pieper και Michl Ebner

Τροπολογία 22

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την ενδεδειγμένη και ορθή νομική βάση για την εν 
λόγω πρόταση. Εάν το άρθρο 175, παράγραφος 1 ισχύει περαιτέρω ως νομική βάση, τότε θα 
πρέπει να απορριφθεί η πρόταση.
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Πρόταση οδηγίας

Κείμενο που προτείνει η επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 23
Τίτλος

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τη θέσπιση προτύπων 
μη βάναυσης παγίδευσης για ορισμένα είδη 
ζώων

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την μεταφορά των 
συμφωνιών σχετικά με τη θέσπιση 
προτύπων μη βάναυσης παγίδευσης για 
ορισμένα είδη ζώων

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη πρόταση οδηγίας περιλαμβάνει όλα τα μέτρα των συμφωνιών. Για την 
απλοποίηση και ταχύτερη μεταφορά, μπορούν τα κράτη μέλη να ζητήσουν την άμεση μεταφορά. 
Για να πραγματοποιηθεί αυτό όμως, απαιτείται ένας κανονισμός που αναθέτει το εν λόγω έργο
στα κράτη μέλη. Επίσης, θα πρέπει να καταστεί εξίσου, ότι η μεταφορά μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο με τη συνεργασία και την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με 
τον τρόπο αυτό τα κράτη μέλη μπορούν να μεταφέρουν άμεσα τιςσυμφωνίες και τις ρυθμίσεις 
και να τις προσαρμόσουν στις ειδικές απαιτήσεις τους.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 24
Τίτλος

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τη θέσπιση προτύπων 
μη βάναυσης παγίδευσης για ορισμένα 
είδη ζώων

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τη θέσπιση αειφόρων 
προτύπων παγίδευσης για ορισμένα είδη 
ζώων
(Η εν λόγω τροποποίηση ισχύει για όλο το 
νομοθετικό κείμενο, όχι όμως για τα 
σημεία, στα οποία αναφέρονται οι 
συμφωνίες που εγκρίθηκαν το 1998 από την 
ΕΕ· σε περίπτωση έγκρισης της τροπολογίας 
θα χρειαστούν τεχνικές προσαρμογές σε 
ολόκληρο το κείμενο.)
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Or. de

Αιτιολόγηση

Ο όρος "μη βάναυσης" οδηγεί σε παραπλανητική και μη καθορισμένη ερμηνεία του θέματος. 
Αφήνει ένα μεγάλο περιθώριο για παρανοήσεις και καταχρήσεις. Με τον όρο "αειφόρο" 
εισάγεται ένας λιγότερο συναισθηματικός και καλύτερα αντιληπτός όρος ο οποίος επιπλέον 
τυγχάνει μεγαλύτερου βαθμού αποδοχής.

Τροπολογία: Markus Pieper και Michl Ebner

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη 1

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το 
άρθρο 175 παράγραφος 1, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το 
άρθρο 95 παράγραφος 1, 

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένας από τους στόχους αυτής της προτάσεως είναι να βελτιωθεί η ευημερία των ζώων τα οποία 
αποτελούν αντικείμενο θήρας με τη χρησιμοποίηση παγίδων. Παρόλο που η κοινοτική πολιτική
περιβάλλοντος συμπεριλαμβάνει τη διατήρηση των ζώων και την ποικιλότητα των ειδών, η 
ευημερία των άγριων ζώων δεν καλύπτεται. Το πρωτόκολλο για την προστασία των ζώων και 
την ευημερία τους, που αποτελεί παράρτημα της Συνθήκης ΕΚ, επιτρέπει στην ΕΕ να 
αντιμετωπίσει το θέμα της προστασίας των ζώων μόνο διατυπώνοντας και εφαρμόζοντας 
πολιτικές στον τομέα της γεωργίας, μεταφορών, εσωτερικής αγοράς και έρευνας και ιδιαίτερα 
για τα ζώα τα οποία εκτρέφονται και συντηρούνται για γεωργικύς σκοπούς. Η προστασία των
ζώων θα έπρεπε να έχει υψηλή προτεραιότητα· όμως το εν λόγω θέμα εμπίπτει αποκλειστικά 
εντός της σφαίρας της αρμοδιότητας των κρατών μελών.

Η πρόταση προβλέπει την υλοποίηση της συμφωνίας για διεθνείς κανόνες παγίδευσης, την 
οποία έχει συνάψει η ΕΕ στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής. Η εν λόγω πρόταση θα
προσεγγίσει τις διατάξεις στα κράτη μέλη εντός της εσωτερικής αγοράς, απαγορεύοντας 
παραδείγματος χάριν τη χρήση (και ως εκ τούτου έμμεσα το εμπόριο) παγίδων που δεν 
αντιστοιχούν σε κοινά πρότυπα. Για τους λόγους αυτούς μπορεί η ΕΕ να χρησιμοποιήσει το
άρθρο 95, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, για να επιβάλει τη συμφωνία και ως εκ τούτου να 
βελτιώσει την ευημερία των άγριων ζώων χωρίς να περιορίσει, στο πλαίσιο αυτό, την 
αρμοδιότητα των κρατών μελών.
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Τροπολογία: Johannes Bloklκαι

Τροπολογία 26
Νομική βάση

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το 
άρθρο 175, παράγραφος 1, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το 
άρθρο 95, παράγραφος 1, 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ αποσκοπεί μεταξύ άλλων στη διατήρηση της άγριας πανίδας 
και τη διασφάλιση της βιοποικιλότητας. Παρά ταύτα, δεν περιλαμβάνει το θέμα της καλής 
διαβίωσης των ζώων. Το πρωτόκολλο 33 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας παρέχει αρμοδιότητα στην ΕΕ όσον αφορά την ακλή διαβίωση των ζώων μόνο στο 
πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής στους τομείς της γεωργίας, των μεταφορών, της εσωτερικής 
αγοράς και της έρευνας.

Η πρόταση της Επιτροπής αφορά στην εφαρμογή της διεθνούς συμφωνίας σχετικά με τα 
πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης, η οποία έχει συναφθεί στο πλαίσιο της Κοινής Εμπορικής
Πολιτικής. Έχοντας υπόψη ότι η πρόταση περιορίζεται στην εναρμόνιση των προτύπων των 
κρατών μελών όσον αφορά την παγίδευση των ζώων, στο πλαίσιο της κοινής αγοράς, χωρίς να 
εξυπηρετεί κανένα περιβαλλοντικό στόχο, θα πρέπει να θεωρηθεί ως μόνη ορθή νομική βάση 
για την εν λόγω πρόταση, τό άρθρο 95.

Τροπολογία: Jillian Evans και Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Το 1998 εγκρίθηκαν από την Κοινότητα 
δύο συμφωνίες για τα διεθνή πρότυπα μη 
βάναυσης παγίδευσης, με την απόφαση 
98/142/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης 
Ιανουαρίου 1998 σχετικά με τη σύναψη 
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, του Καναδά και της Ρωσικής
Ομοσπονδίας για τα διεθνή πρότυπα μη 
βάναυσης παγίδευσης και συμφωνημένων 
πρακτικών μεταξύ του Καναδά και της 
Κοινότητας όσον αφορά την υπογραφή της 
εν λόγω Συμφωνίας, καθώς και με την 
απόφαση 98/477/ΕΚ του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 1998 σχετικά με τη σύναψη 

διαγράφεται
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διεθνούς συμφωνίας υπό μορφήν 
συμφωνηθέντων πρακτικών μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τα 
πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης. Κατά 
συνέπειαν, πρέπει να εκπληρωθούν οι 
δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις εν λόγω Συμφωνίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με μεγάλη πλειοψηφία, απέρριψε τις συμφωνίες (εκθέσεις A4-
0197/1998 και A4-325/1997)

Τροπολογία: Michl Ebner

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

(1α) Η παρούσα οδηγία αποτελεί έκφραση
της συμφωνίας που συνήφθη το 1998 με 
τον Καναδά και την Ρωσική Ομοσπονδία 
αφενός και τις Ηνωμένες Πολιτείες 
αφετέρου. Χρησιμεύει για την
συμπερίληψη των εν λόγω συμφωνιών στις 
νομικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα πρέπει να εκδοθεί , για να δημιουργηθεί μια νομική βάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
για τις συμφωνίες που προαναφέρονται. Εφόσον η ρύθμιση χρησιμοποιείται ήδη σε διεθνές 
επίπεδο, θα πρέπει να βρει χρήση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τα τις διεθνείς 
συμφωνίες και διατάξεις.

Τροπολογία: Jillian Evans και Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη 2
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(2) Οι Συμφωνίες αποβλέπουν όχι μόνο 
στην τήρηση των διεθνών προτύπων μη 
βάναυσης παγίδευσης εις ό,τι αφορά τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των παγίδων, 
αλλά και στη συμμόρφωση, με τα εν λόγω 
πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης, των 
μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την 
παγίδευση των 19 περί ων ο λόγος ζωικών 
ειδών. Επιπλέον, τα πρότυπα μη βάναυσης 
παγίδευσης επιβάλλουν την ειδική 
εκπαίδευση των παγιδευτών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με μεγάλη πλειοψηφία, απέρριψε τις συμφωνίες (εκθέσεις A4-
0197/1998 και A4 -325/1997)

Τροπολογία: Hélène Goudin

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Οι Συμφωνίες αποβλέπουν όχι μόνο στην 
τήρηση των διεθνών προτύπων μη βάναυσης 
παγίδευσης εις ό,τι αφορά τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των παγίδων, αλλά και στη 
συμμόρφωση, με τα εν λόγω πρότυπα μη 
βάναυσης παγίδευσης, των μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται για την παγίδευση των 19 
περί ων ο λόγος ζωικών ειδών. Επιπλέον, τα 
πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης 
επιβάλλουν την ειδική εκπαίδευση των 
παγιδευτών.

(2) Οι Συμφωνίες αποβλέπουν όχι μόνο στην 
τήρηση των διεθνών προτύπων μη βάναυσης 
παγίδευσης εις ό,τι αφορά τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των παγίδων, αλλά και στη 
συμμόρφωση, με τα εν λόγω πρότυπα μη 
βάναυσης παγίδευσης, των μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται για την παγίδευση των 19 
περί ων ο λόγος ζωικών ειδών. Επιπλέον, τα 
πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης 
επιβάλλουν την ειδική εκπαίδευση των 
παγιδευτών. Αυτή η εκπαίδευση δεν πρέπει 
να είναι εναρμονισμένη σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Αυτή η διευκρίνηση γίνεται με σκοπό να ληφθεί υπόψη η αρχή της επικουρικότητας. Το κλίμα, 
οι πληθυσμοί των ειδών και οι κυνηγετικές συνθήκες διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών. Δεν 
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θα ήταν αποτελεσματικό ή κατάλληλο να καθιερωθεί εναρμονισμένη εκπαίδευση σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία: Markus Pieper και Michl Ebner

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Δεδομένου ότι οι μη βάναυσες παγίδες 
πρέπει να είναι επιλεκτικές, 
αποτελεσματικές και σύμμορφες με τις 
σχετικές απαιτήσεις για την ασφάλεια του 
ανθρώπου, η εφαρμογή των εν λόγω 
διεθνώς συμφωνημένων προτύπων μη 
βάναυσης παγίδευσης θα επιδράσει θετικά 
στις συνθήκες αιχμαλωσίας των 
παγιδευθέντων ζώων, συμβάλλοντας στην 
προστασία των ειδών της άγριας πανίδας 
τόσο εντός, όσο και εκτός Κοινότητας. Η 
εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών 
αιχμαλωσίας για την άγρια πανίδα, όταν 
αυτή παγιδεύεται για λόγους διαχείρισης 
της άγριας πανίδας και για λόγους 
διατήρησης των εν λόγω θηλαστικών, 
αναμένεται να συμβάλει στην υλοποίηση 
των στόχων της κοινοτικής 
περιβαλλοντικής πολιτικής. Ειδικότερα, 
ενεργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, η 
Κοινότητα θα συμβάλει στην σώφρονα, 
αειφόρο και ορθολογική χρήση των 
φυσικών πόρων και θα προαγάγει μέτρα, 
σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση 
περιβαλλοντικών προβλημάτων 
παγκόσμιας κλίμακας.

(3) Για να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του
ανταγωνισμού, είναι απαραίτητο να 
εξασφαλισθεί ότι τα μέτρα εξωτερικού 
εμπορίου τα οποία έχουν ληφθεί με βάση 
την εν λόγω συμφωνία εφαρμόζονται κατά 
τρόπο ενιαίο σε όλη την Κοινότητα. 
Επιπλέον, η υλοποίησης της συμφωνίας θα 
έχει θετική επίπτωση στην ευημερία των 
παγιδευμένων ζώων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πολιτική περιβάλλοντος της ΕΕ περιλαμβάνει τη διατήρηση των ζώντων ζώων και την 
ποικιλότητα των ειδών, όχι όμως και την ευημερία των άγριων ζώων. Η πρόταση θα συνέβαλε
στην προστασία των ειδών των άγριων ζώων και θα οδηγούσε σε μια προνοητική, αειφόρο και 
ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, εφόσον συμπεριελάμβανε στοχοθετημένα πρότυπα για 
την παγίδευση, πράγμα το οποίο όμως δεν ισχύει στην παρούσα περίπτωση.
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Η ΕΕ θα πρέπει να θέσει σε εφαρμογή τη συμφωνία και με τον τρόπο αυτό να τηρήσει τις 
διεθνείς εμπορικές υποχρεώσεις της. Η βελτίωση της ευημερίας των ζώων που συλλαμβάνονται 
με παγίδες μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας.

Τροπολογία: Jillian Evans και Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Δεδομένου ότι οι μη βάναυσες παγίδες 
πρέπει να είναι επιλεκτικές, 
αποτελεσματικές και σύμμορφες με τις 
σχετικές απαιτήσεις για την ασφάλεια του 
ανθρώπου, η εφαρμογή των εν λόγω 
διεθνώς συμφωνημένων προτύπων μη 
βάναυσης παγίδευσης θα επιδράσει θετικά 
στις συνθήκες αιχμαλωσίας των 
παγιδευθέντων ζώων, συμβάλλοντας στην 
προστασία των ειδών της άγριας πανίδας 
τόσο εντός, όσο και εκτός Κοινότητας. Η 
εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών 
αιχμαλωσίας για την άγρια πανίδα, όταν 
αυτή παγιδεύεται για λόγους διαχείρισης της 
άγριας πανίδας και για λόγους διατήρησης 
των εν λόγω θηλαστικών, αναμένεται να 
συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων της 
κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής. 
Ειδικότερα, ενεργώντας κατ’αυτόν τον 
τρόπο, η Κοινότητα θα συμβάλει στην 
σώφρονα, αειφόρο και ορθολογική χρήση 
των φυσικών πόρων και θα προαγάγει 
μέτρα, σε διεθνές επίπεδο για την 
αντιμετώπιση περιβαλλοντικών 
προβλημάτων παγκόσμιας κλίμακας.

(3) Οι παγίδες πρέπει να είναι επιλεκτικές, 
αποτελεσματικές και σύμμορφες με τις 
σχετικές απαιτήσεις για την ασφάλεια του 
ανθρώπου. Η εφαρμογή των προτύπων 
παγίδευσης θα επιδράσει θετικά στις 
συνθήκες αιχμαλωσίας των παγιδευθέντων 
ζώων, συμβάλλοντας στην προστασία των 
ειδών της άγριας πανίδας τόσο εντός, όσο 
και εκτός Κοινότητας. Η εξασφάλιση 
ικανοποιητικών συνθηκών αιχμαλωσίας για 
την άγρια πανίδα, όταν αυτή παγιδεύεται για 
λόγους διαχείρισης της άγριας πανίδας και 
για λόγους διατήρησης των εν λόγω 
θηλαστικών, αναμένεται να συμβάλει στην 
υλοποίηση των στόχων της κοινοτικής 
περιβαλλοντικής πολιτικής. Ειδικότερα, 
ενεργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, η 
Κοινότητα θα συμβάλει στην σώφρονα, 
αειφόρο και ορθολογική χρήση των φυσικών 
πόρων και θα προαγάγει μέτρα, σε διεθνές 
επίπεδο για την αντιμετώπιση 
περιβαλλοντικών προβλημάτων παγκόσμιας 
κλίμακας.

Or. en

Τροπολογία: Jillian Evans και Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 33
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Η αποτελεσματική εφαρμογή των 
μεθόδων μη βάναυσης παγίδευσης 
προϋποθέτει ότι όχι μόνον οι παγίδες πρέπει 
να είναι πιστοποιημένες ως σύμμορφες με 
τα πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης αλλά 

(4) Η αποτελεσματική εφαρμογή των 
μεθόδων παγίδευσης προϋποθέτει ότι όχι 
μόνον οι παγίδες πρέπει να είναι 
πιστοποιημένες ως σύμμορφες με τα 
πρότυπα παγίδευσης αλλά και ότι, βάσει των 
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και ότι, βάσει των εν λόγω προτύπων, ο 
χειρισμός τους θα γίνεται από παγιδευτές 
που διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες 
παγίδευσης.

εν λόγω προτύπων, ο χειρισμός τους θα 
γίνεται από παγιδευτές που διαθέτουν τις 
κατάλληλες δεξιότητες παγίδευσης.

Or. en

Τροπολογία: Jillian Evans και Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 34
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Πρέπει να ενθαρρυνθεί και να προαχθεί 
η έρευνα για τη βελτίωση των προτύπων μη 
βάναυσης παγίδευσης.

(6) Πρέπει να ενθαρρυνθεί και να προαχθεί 
η έρευνα για τη βελτίωση των προτύπων 
παγίδευσης.

Or. en

Τροπολογία: Jillian Evans και Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 35
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και 
σκόπιμο για την επίτευξη του βασικού 
στόχου της παρούσας οδηγίας, να 
καθοριστούν διατάξεις εφαρμογής των 
υποχρεώσεων της Κοινότητας που 
απορρέουν από τις Συμφωνίες για τα 
διεθνή πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης, 
όπως ορίζονται στις αποφάσεις 98/142/ΕΚ 
και 98/487/ΕΚ. Η παρούσα οδηγία κινείται 
εντός των ορίων που είναι αναγκαία για 
την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, 
σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του 
άρθρου 5 της Συνθήκης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με μεγάλη πλειοψηφία, απέρριψε τις συμφωνίες (εκθέσεις A4-
0197/1998 και A4-325/1997)



PE 360.168v02-00 10/57 AM\575548EL.doc

EL

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 36
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

(10a) Ο έλεγχος των παγίδων πρέπει να 
διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
οδηγίας 86/609/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
24ης Νοεμβρίου 1986 για την προσέγγιση 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σχετικά με την προστασία των ζώων που 
χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και 
άλλους επιστημονικούς σκοπούς(1).
--------------
ΕΕ. L 358 της 18.12.1986, σ. 1.Όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2003/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ. L 230 της
16.9.2003, σ. 32).

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να βρίσκεται σε συμφωνία με τις διατάξεις που ισχύουν για τα
άγρια ζώα της οδηγίας 86/609 σχετικά με την προσαρμογή των νομικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για 
πειράματα και άλλους επιστημονικούς σκοπούς και η εν λόγω οδηγία θα πρέπει στο βαθμό που 
αυτό είναι δυνατό να χρησιμοποιείται και για τα πειράματα με ζώα που πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 37
Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πρότυπα μη 
βάναυσης παγίδευσης, απαιτήσεις για τις 
μεθόδους παγίδευσης, τεχνικές διατάξεις 
για τις δοκιμές των μεθόδων παγίδευσης 
και για την πιστοποίηση των παγίδων για 
την παγίδευση ορισμένων ειδών της άγριας 
πανίδας.

Τα κράτη μέλη καλούνται να μεταφέρουν
τις αποφάσεις 98/487/ΕΚ και 98/142/ΕΚ
του Συμβουλίου (αποκαλούμενων κατόπιν 
"συμφωνίες") στο εθνικό δίκαιο.
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2. Η παρούσα οδηγία αφορά τις παγίδες 
που χρησιμοποιούνται για την παγίδευση 
των άγριων θηλαστικών που είναι 
εγγεγραμμένα στο παράρτημα Ι, για τους 
σκοπούς της διαχείρισης της άγριας 
πανίδας, του ελέγχου των παρασίτων, της 
σύλληψης θηλαστικών για λόγους 
διατήρησης και για τη λήψη γούνας, 
δέρματος ή κρέατος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη πρόταση οδηγίας περιλαμβάνει όλα τα μέτρα των συμφωνιών. Για την 
απλοποίηση και ταχύτερη μεταφορά, μπορούν τα κράτη μέλη να ζητήσουν την άμεση μεταφορά. 
Για να πραγματοποιηθεί αυτό όμως, απαιτείται ένας κανονισμός που αναθέτει το εν λόγω έργο
στα κράτη μέλη. Επίσης, θα πρέπει να καταστεί εξίσου, ότι η μεταφορά μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο με τη συνεργασία και την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με 
τον τρόπο αυτό τα κράτη μέλη μπορούν να μεταφέρουν άμεσα τιςσυμφωνίες και τις ρυθμίσεις 
και να τις προσαρμόσουν στις ειδικές απαιτήσεις τους.

Τροπολογία: Hélène Goudin

Τροπολογία 38
Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πρότυπα μη 
βάναυσης παγίδευσης, απαιτήσεις για τις 
μεθόδους παγίδευσης, τεχνικές διατάξεις για 
τις δοκιμές των μεθόδων παγίδευσης και για 
την πιστοποίηση των παγίδων για την 
παγίδευση ορισμένων ειδών της άγριας 
πανίδας.

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πρότυπα 
βιώσιμης παγίδευσης, απαιτήσεις για τις 
μεθόδους παγίδευσης, τεχνικές διατάξεις για 
τις δοκιμές των μεθόδων παγίδευσης και για 
την πιστοποίηση των παγίδων για την 
παγίδευση ορισμένων αυτοχθόνων ειδών 
της άγριας πανίδας.

2. Η παρούσα οδηγία αφορά τις παγίδες που 
χρησιμοποιούνται για την παγίδευση των 
άγριων θηλαστικών που είναι εγγεγραμμένα 
στο παράρτημα Ι, για τους σκοπούς της 
διαχείρισης της άγριας πανίδας, του ελέγχου 
των παρασίτων, της σύλληψης θηλαστικών 
για λόγους διατήρησης και για τη λήψη 
γούνας, δέρματος ή κρέατος.

2. Η παρούσα οδηγία αφορά τις παγίδες που 
χρησιμοποιούνται για την παγίδευση των 
αυτοχθόνων άγριων θηλαστικών που είναι 
εγγεγραμμένα στο παράρτημα Ι, για τους 
σκοπούς της διαχείρισης της άγριας πανίδας, 
του ελέγχου των παρασίτων, της σύλληψης 
θηλαστικών για λόγους διατήρησης και για 
τη λήψη γούνας, δέρματος ή κρέατος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παγίδευση εξωτικών εισερχόμενων ειδών προκειμένου να να αποτραπεί η ανεπανόρθωτη 
ζημιά των οικοσυστημάτων της ΕΕ, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 39
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πρότυπα μη 
βάναυσης παγίδευσης, απαιτήσεις για τις 
μεθόδους παγίδευσης, τεχνικές διατάξεις για 
τις δοκιμές των μεθόδων παγίδευσης και για 
την πιστοποίηση των παγίδων για την 
παγίδευση ορισμένων ειδών της άγριας 
πανίδας.

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πρότυπα μη 
βάναυσης παγίδευσης, απαιτήσεις για τις 
μεθόδους παγίδευσης, τεχνικές διατάξεις για 
τις δοκιμές των μεθόδων παγίδευσης και για 
την πιστοποίηση των παγίδων για την 
παγίδευση ορισμένων ειδών της άγριας 
πανίδας, όπως προβλέπεται στον 
Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3254/91.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποφευχθεί η διαγραφή της έννοιας "μη βάναυσης" να οδηγήσει στο γεγονός ότι η 
εν λόγω οδηγία θα απωλέσει τη νομική της ισχύ για τη μεταφορά του άρθρου 3, §1 και §2 του 
Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3254/91 (Κανονισμός για την απαγόρευση παγίδων με σιαγόνες). 
Είναι ως εκ τούτου απαραίτητο να υπάρξει σαφή αναφορά στο γεγονός ότι τα εν λόγω 
"αειφόρα" πρότυπα παγίδευσης θα πρέπει να αντιστοιχούν στο σχετικό ορισμό που καθορίζεται 
στον εν λόγω κανονισμό.

Τροπολογία: Michl Ebner

Τροπολογία 40
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πρότυπα μη 
βάναυσης παγίδευσης, απαιτήσεις για τις 
μεθόδους παγίδευσης, τεχνικές διατάξεις για 
τις δοκιμές των μεθόδων παγίδευσης και για 
την πιστοποίηση των παγίδων για την 
παγίδευση ορισμένων ειδών της άγριας 
πανίδας.

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει, σύμφωνα με 
τις διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί 
με τον Καναδά και την Ρωσική 
Ομοσπονδία αφενός και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες αφετέρου, πρότυπα μη βάναυσης 
παγίδευσης, απαιτήσεις για τις μεθόδους 
παγίδευσης, τεχνικές διατάξεις για τις 
δοκιμές των μεθόδων παγίδευσης και για 
την πιστοποίηση των παγίδων για την 
παγίδευση ορισμένων ειδών της άγριας 
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πανίδας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία αποτελεί μια νομική βάση για τις συμφωνίες που προαναφέρονται. Εφόσον η ρύθμιση 
χρησιμοποιείται ήδη σε διεθνές επίπεδο, θα πρέπει να βρει χρήση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
σύμφωνα με τα τις διεθνείς συμφωνίες και διατάξεις.

Τροπολογία: Johannes Bloklκαι, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules Maaten, Jan 
Mulder, Dorette Corbey

Τροπολογία 41
Άρθρο 1, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν 
ισχύουν για την παγίδευση παρασίτων που 
συνιστούν πραγματική απειλή για την 
προστασία της ασφάλειας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 1, η καταπολέμηση των παρασίτων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της
οδηγίας.΄Εχοντας υπόψη ότι οι επιζήμιοι αυτοί οργανισμοί συνιστούν απειλή για τη δημόσια 
υγεία και την ασφάλεια, δεδομένου ότι ευθύνονται συγκεκριμένα για τη ρήξη των φραγμάτων, η 
μη βάναυση παγίδευση των ζώων αυτών καθίσταται δευτερεύουσας σημασίας. Τούτο βέβαια
δεν σημαίνει ότι, και στο πλάισιο αυτό, δεν θα πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες για μια 
όσο το δυνατόν λιγότερο βάναυση παγίδευση. Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας δεν θα
πρέπει να παρεμποδίζει την κατταπολέμηση των παρασίτων όταν απειλούνται η δημόσια υγεία 
και η ασφάλεια.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 42
Άρθρο 2

Ορισμοί Σχέση με το εθνικό δίκαιο
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
νοούνται ως:

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να
εισαγάγουν πιο αυστηρές διατάξεις από 
αυτές που καθορίζονται στην παρούσα 
οδηγία για την προστασία των ζώων και 
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των ειδών των ζώων στο παράρτημα Ι. Θα 
ενημερώσουν την Επιτροπή για οιαδήποτε 
παρόμοια μέτρα.

1. «παγίδες»: οι μηχανικές διατάξεις 
σύλληψης που έχουν σχεδιαστεί με στόχο 
τη θανάτωση ή την ακινητοποίηση ζώων 
από τα είδη που ορίζονται στο παράρτημα 
Ι,
2. «μέθοδοι παγίδευσης»: οι παγίδες 
και οι όροι χρήσης τους, όπως τα ζωικά 
είδη - στόχοι, η εγκατάσταση των παγίδων, 
η προσέλκυση των θηραμάτων, τα 
δολώματα και οι φυσικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες,
3. «ακινητοποιητικές μέθοδοι 
παγίδευσης» (μέθοδοι παγίδευσης 
δι’ακινητοποιήσεως): παγίδες που έχουν 
σχεδιαστεί με πρόθεση όχι την θανάτωση 
του παγιδευθέντος ζώου, αλλά την 
ακινητοποίησή του, σε βαθμό τέτοιο που 
να καθίσταται δυνατή η άμεση επαφή 
ανθρώπων με αυτό,
4. «φονικές μέθοδοι παγίδευσης»: οι 
παγίδες που έχουν σχεδιαστεί και 
εγκατασταθεί με πρόθεση την θανάτωση 
του παγιδευθέντος ζώου,
5. «παγιδευτής»: το πρόσωπο που 
είναι εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια 
αρχή κράτους μέλους να χρησιμοποιεί 
παγίδες για την παγίδευση των ειδών της 
ζωικής πανίδας που είναι εγγεγραμμένα 
στο παράρτημα Ι.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που καθορίζουν τους ορισμούς (πρώην άρθρο 2) έχουν διαγραφεί. Το άρθρο 2 
(πρώην άρθρο 15) καθορίζει τη σχέση με το εθνικό δίκαιο.

Η προτεινόμενη πρόταση οδηγίας περιλαμβάνει όλα τα μέτρα των συμφωνιών. Για την 
απλοποίηση και ταχύτερη μεταφορά, μπορούν τα κράτη μέλη να ζητήσουν την άμεση μεταφορά. 
Για να πραγματοποιηθεί αυτό όμως, απαιτείται ένας κανονισμός που αναθέτει το εν λόγω έργο
στα κράτη μέλη. Επίσης, θα πρέπει να καταστεί εξίσου, ότι η μεταφορά μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο με τη συνεργασία και την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με 
τον τρόπο αυτό τα κράτη μέλη μπορούν να μεταφέρουν άμεσα τιςσυμφωνίες και τις ρυθμίσεις 
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και να τις προσαρμόσουν στις ειδικές απαιτήσεις τους.

Τροπολογία: Lena Ek και Christofer Fjellner

Τροπολογία 43
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. «παγίδες»: οι μηχανικές διατάξεις 
σύλληψης που έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη 
θανάτωση ή την ακινητοποίηση ζώων από 
τα είδη που ορίζονται στο παράρτημα Ι,

1. «παγίδες»: τα σχέδια των μηχανικών
διατάξεων σύλληψης που έχουν σχεδιαστεί 
με στόχο τη θανάτωση ή την ακινητοποίηση 
ζώων από τα είδη που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι,

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η πρόταση δεν καθιστά σαφές κατά πόσον πρέπει να δοκιμάζονται όλες οι παγίδες ή μόνον τα 
βασικά σχέδια για τέτοιες παγίδες. Η ισχύουσα αρχή πρέπει να είναι ότι δοκιμάζεται το σχέδιο 
της παγίδας, διότι άλλως θα προκύψει ένας τεράστιος αριθμός δοκιμών και πειραμάτων με 
ζώα.

Τροπολογία: Åsa Westlund και Riitta Myller

Τροπολογία 44
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. «παγίδες»: οι μηχανικές διατάξεις 
σύλληψης που έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη 
θανάτωση ή την ακινητοποίηση ζώων από 
τα είδη που ορίζονται στο παράρτημα Ι,

1. «παγίδες»: τα σχέδια των μηχανικών
διατάξεων σύλληψης που έχουν σχεδιαστεί 
με στόχο τη θανάτωση ή την ακινητοποίηση 
ζώων από τα είδη που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι,

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν καθιστά σαφές κατά πόσον πρέπει να δοκιμάζονται όλες οι
παγίδες ή μόνον τα βασικά σχέδια για τέτοιες παγίδες. Η ισχύουσα αρχή πρέπει να είναι ότι 
δοκιμάζεται το σχέδιο της παγίδας, διότι άλλως θα προκύψει ένας τεράστιος αριθμός δοκιμών 
και πειραμάτων με ζώα. 
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Τροπολογία: Hélène Goudin

Τροπολογία 45
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. «παγίδες»: οι μηχανικές διατάξεις 
σύλληψης που έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη 
θανάτωση ή την ακινητοποίηση ζώων από 
τα είδη που ορίζονται στο παράρτημα Ι,

1. «σχέδια παγίδων»: οι μηχανικές 
διατάξεις σύλληψης που έχουν σχεδιαστεί 
με στόχο τη θανάτωση ή την ακινητοποίηση 
ζώων από τα είδη που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι,

Or. sv

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι δοκιμές πρέπει να πραγματοποιούνται επί των σχεδίων παγίδων 
και όχι με κάθε μεμονωμένη παγίδα, πράγμα το οποίο θα ήταν δαπανηρό, περίπλοκο και 
αδύνατο να εφαρμοσθεί στην πράξη.

Τροπολογία: Lena Ek και Christofer Fjellner

Τροπολογία 46
Άρθρο 2, παράγραφος 5

5. «παγιδευτής»: το πρόσωπο που είναι 
εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή 
κράτους μέλους να χρησιμοποιεί παγίδες για 
την παγίδευση των ειδών της ζωικής πανίδας 
που είναι εγγεγραμμένα στο παράρτημα Ι.

5. «παγιδευτής»: το πρόσωπο που 
πληροί τους όρους που έχουν ορισθεί από 
την αρμόδια αρχή κράτους μέλους να 
χρησιμοποιεί παγίδες για την παγίδευση των 
ειδών της ζωικής πανίδας που είναι 
εγγεγραμμένα στο παράρτημα Ι.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Για τη χρήση των παγίδων, θα ήταν λογικό να ορισθούν απαιτήσεις σε σχέση με τη διαδικασία
πλήρωσης των όρων και όχι τη διαδικασία εξουσιοδότησης για κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Ο
σημαντικός παράγοντας είναι να μπορούν να δείξουν οι παγιδευτές ότι διαθέτουν τα προσόντα 
να χρησιμοποιήσουν μια συγκεκριμένη παγίδα.

Τροπολογία: Åsa Westlund και Riitta Myller

Τροπολογία 47
Άρθρο 2, παράγραφος 5
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5. «παγιδευτής»: το πρόσωπο που είναι 
εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή 
κράτους μέλους να χρησιμοποιεί παγίδες για 
την παγίδευση των ειδών της ζωικής πανίδας 
που είναι εγγεγραμμένα στο παράρτημα Ι.

5. «παγιδευτής»: το πρόσωπο που 
πληροί τους όρους που έχουν ορισθεί από 
την αρμόδια αρχή κράτους μέλους να 
χρησιμοποιεί παγίδες για την παγίδευση των 
ειδών της ζωικής πανίδας που είναι 
εγγεγραμμένα στο παράρτημα Ι.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Για τη χρήση των παγίδων, θα ήταν λογικό να ορισθούν απαιτήσεις σε σχέση με τη διαδικασία
πλήρωσης των όρων και όχι τη διαδικασία εξουσιοδότησης για κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Ο
σημαντικός παράγοντας είναι να μπορούν να δείξουν οι παγιδευτές ότι διαθέτουν τα προσόντα 
να χρησιμοποιήσουν μια συγκεκριμένη παγίδα.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 48
Άρθρο 3

Αρμόδιες αρχές Κοινοποίηση πληροφοριών
1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή 
περισσότερες αρμόδιες αρχές ως 
υπεύθυνες για την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
ανταλλάσσουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας.

2. Τα κράτη μέλη καλούνται να 
διαβιβάσουν στην Επιτροπή τα ονόματα 
και τις διευθύνσεις των αρμοδίων αρχών 
το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2005. 
Η Επιτροπή θα ενημερώσει σχετικά τα 
άλλα κράτη μέλη και θα δημοσιεύσει 
κατάλογο των αρμοδίων αρχών στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η ίδια διαδικασία θα εφαρμοστεί 
και για τις τυχόν αλλαγές του καταλόγου 
των αρμοδίων αρχών.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα έτσι 
ώστε να επιστήσουν την προσοχή στο 
κοινό για τα μέτρα που έχουν εγκριθεί 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμίσεις σχετικά με τις αρμόδιες αρχές (πρώην άρθρο 3) διαγράφονται. Το άρθρο 3 
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(πρώην άρθρο 12) ρυθμίζει την κοινοποίηση.

Η προτεινόμενη πρόταση οδηγίας περιλαμβάνει όλα τα μέτρα των συμφωνιών. Για την 
απλοποίηση και ταχύτερη μεταφορά, μπορούν τα κράτη μέλη να ζητήσουν την άμεση μεταφορά. 
Για να πραγματοποιηθεί αυτό όμως, απαιτείται ένας κανονισμός που αναθέτει το εν λόγω έργο
στα κράτη μέλη. Επίσης, θα πρέπει να καταστεί εξίσου, ότι η μεταφορά μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο με τη συνεργασία και την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με 
τον τρόπο αυτό τα κράτη μέλη μπορούν να μεταφέρουν άμεσα τιςσυμφωνίες και τις ρυθμίσεις 
και να τις προσαρμόσουν στις ειδικές απαιτήσεις τους.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 49
Άρθρο 4

Η χρήση των παγίδων Μεταφορά
1. Από 1ης Ιανουαρίου 2009, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι οι παγίδες 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν είναι 
σύμμορφες με τα πρότυπα μη βάναυσης 
παγίδευσης που ορίζονται στο παράρτημα 
ΙΙ και πιστοποιημένες, ως σύμμορφες, από 
τις αρμόδιες αρχές.

1. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν και 
δημοσιεύουν τις απαραίτητες νομικές και 
διοικητικές διατάξεις ώστε να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2005 το αργότερο. 
Ανακοινώνουν άμεσα στην Επιτροπή τη 
διατύπωση αυτών των νομικών διατάξεων 
καθώς και ένα κατάλογο αντιστοιχίας 
αυτών των νομικών διατάξεων και της 
παρούσας συμφωνίας.
Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από την 
1η Ιανουαρίου 2006.
Με την έκδοση αυτών των διατάξεων τα
κράτη μέλη αναφέρονται στη συμφωνία, 
στις ίδιες τις διατάξεις ή με παραπομπή 
στην επίσημη δημοσίευσημε σχετική 
αναφορά στην επίσημη δημοσίευση. Τα
κράτη μέλη ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες 
αυτής της αναφοράς.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν, 
στην επικράτειά τους, τη χρήση παγίδων 
που έχουν πιστοποιηθεί σε τρίτη χώρα 
σύμφωνα με τα πρότυπα μη βάναυσης 
παγίδευσης. Τα κράτη μέλη εξηγούν τους 
λόγους μιας τυχόν σχετικής άρνησής τους 
και τους κοινοποιούν γραπτώς στην τρίτη 
χώρα πιστοποίησης και στην Επιτροπή.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή την διατύπωση των 
σημαντικότερων διατάξεων των κρατικών 
νομικών διατάξεων τα οποία ενέκριναν στο 
πεδίο που καλύπτει η παρούσα οδηγία.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμίσεις σχετικά με τη χρήση των παγίδων (πρώην άρθρο 4) διαγράφονται. Το άρθρο 4 
(πρώην άρθρο 16) ρυθμίζει την μεταφορά του Κανονισμού από τα κράτη μέλη.

Η προτεινόμενη πρόταση οδηγίας περιλαμβάνει όλα τα μέτρα των συμφωνιών. Για την 
απλοποίηση και ταχύτερη μεταφορά, μπορούν τα κράτη μέλη να ζητήσουν την άμεση μεταφορά. 
Για να πραγματοποιηθεί αυτό όμως, απαιτείται ένας κανονισμός που αναθέτει το εν λόγω έργο
στα κράτη μέλη. Επίσης, θα πρέπει να καταστεί εξίσου, ότι η μεταφορά μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο με τη συνεργασία και την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με 
τον τρόπο αυτό τα κράτη μέλη μπορούν να μεταφέρουν άμεσα τιςσυμφωνίες και τις ρυθμίσεις 
και να τις προσαρμόσουν στις ειδικές απαιτήσεις τους.

Τροπολογία: Hélène Goudin

Τροπολογία 50
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Από 1ης Ιανουαρίου 2009, τα κράτη 
μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι οι 
παγίδες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 
είναι σύμμορφες με τα πρότυπα μη 
βάναυσης παγίδευσης που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ και πιστοποιημένες, ως 
σύμμορφες, από τις αρμόδιες αρχές.

1. Πέντε χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ 
της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι οι παγίδες 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν είναι 
σύμμορφες με τα πρότυπα μη βάναυσης 
παγίδευσης που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ 
και πιστοποιημένες, ως σύμμορφες, από τις 
αρμόδιες αρχές.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Μια πενταετία είναι μια εύλογη μεταβατική περίοδος.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 51
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Από 1ης Ιανουαρίου 2009, τα κράτη 
μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι οι 
παγίδες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 
είναι σύμμορφες με τα πρότυπα μη 
βάναυσης παγίδευσης που ορίζονται στο 

1. Από 1ης Ιανουαρίου 2008, τα κράτη 
μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι οι 
παγίδες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 
είναι σύμμορφες με τα πρότυπα μη 
βάναυσης παγίδευσης που ορίζονται στο 
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παράρτημα ΙΙ και πιστοποιημένες, ως 
σύμμορφες, από τις αρμόδιες αρχές.

παράρτημα ΙΙ και πιστοποιημένες, ως 
σύμμορφες, από τις αρμόδιες αρχές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μεταφορά αυτών των συμφωνιών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί νωρίτερα, επειδή τα 
επιθυμητά πρότυπα είναι γνωστά από το 1991 και ως εκ τούτου είναι δυνατή η ταχύτερη 
προσαρμογή.

Τροπολογία: Lena Ek και Christofer Fjellner

Τροπολογία 52
Άρθρο 4, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
σε ιδιώτες να κατασκευάζουν και να 
χρησιμοποιούν παγίδες υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω παγίδες 
πληρούν τις κατασκευαστικές 
προδιαγραφές, σύμφωνα με την οδηγία, και 
έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή για 
τα αντίστοιχα είδη ζώων.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Στη Σουηδία οι ιδιώτες κατασκεύαζαν από πάντα τις παγίδες που χρησιμοποιούσαν. Αυτές οι
παγίδες κατασκευάζονται με την υποχρέωση να είναι σύμφωνες προς τις τεχνικές προδιαγραφές 
των παγίδων που έχουν δοικιμασθεί και εγκριθεί. Οι προδιαγραφές είναι πολύ λεπτομερείς και
προσδιορίζουν τα υλικά, τις μετρήσεις, το μηχανισμό παγίδευσης, κλπ. Οι κατ' οίκον 
κατασκευαζόμενες παγίδες χρησιμοποιούνται ευρέως και αποδείχθηκε ότι λειτουργούν καλά. Η
συμφωνία για τα πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 
Καναδά και της Ρωσσικής Ομοσπονδίας αναφέρεται ρητώς στις κατ' οίκον κατασκευαζόμενες 
παγίδες και τις εγκρίνει. Εάν οι κατ' οίκον κατασκευαζόμενες παγίδες πληρούν τις ίδιες 
προδιαγραφές που απαιτούνται και για τις άλλες παγίδες, θα πρέπει να είναι δυνατή η έγκρισή 
τους.

Τροπολογία: Åsa Westlund και Riitta Myller

Τροπολογία 53
Άρθρο 4, παράγραφος 2 α (νέα)
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2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
σε ιδιώτες να κατασκευάζουν και να 
χρησιμοποιούν παγίδες υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω παγίδες 
πληρούν τις κατασκευαστικές 
προδιαγραφές, σύμφωνα με την οδηγία, και 
έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή για 
τα αντίστοιχα είδη ζώων.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Στη Σουηδία οι ιδιώτες κατασκεύαζαν από πάντα τις παγίδες που χρησιμοποιούσαν. Αυτές οι 
παγίδες κατασκευάζονται με την υποχρέωση να είναι σύμφωνες προς τις τεχνικές προδιαγραφές 
των παγίδων που έχουν δοικιμασθεί και εγκριθεί. Οι προδιαγραφές είναι πολύ λεπτομερείς και 
προσδιορίζουν τα υλικά, τις μετρήσεις, το μηχανισμό παγίδευσης, κλπ. Οι κατ' οίκον 
κατασκευαζόμενες παγίδες χρησιμοποιούνται ευρέως και αποδείχθηκε ότι λειτουργούν καλά. Η 
συμφωνία για τα πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 
Καναδά και της Ρωσσικής Ομοσπονδίας αναφέρεται ρητώς στις κατ' οίκον κατασκευαζόμενες 
παγίδες και τις εγκρίνει. Εάν οι κατ' οίκον κατασκευαζόμενες παγίδες πληρούν τις ίδιες 
προδιαγραφές που απαιτούνται και για τις άλλες παγίδες, θα πρέπει να είναι δυνατή η έγκρισή 
τους.

Τροπολογία: Hélène Goudin

Τροπολογία 54
Άρθρο 4, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Σε περίπτωση που ένας συγκεκριμένος 
τύπος ή σχέδιο παγίδας έχει δοκιμαστεί και 
εγκριθεί από από τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές, επιτρέπονται όλες οι σύμμορφες 
κατ' οίκον κατασκευαζόμενες παγίδες υπό 
τον όρο ότι πληρούν τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν ορισθεί για το 
εγκεκριμένο σχέδιο.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται διάκριση μεταξύ των παγίδων βιομηχανικής και οικιακής 
κατασκευής.
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Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 55
Άρθρο 5

Μέθοδοι παγίδευσης Θέση σε ισχύ

1. Από 1ης Ιανουαρίου 2012, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι χρησιμοποιούνται μόνο 
οι μέθοδοι παγίδευσης που είναι σύμφωνες 
με τα πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης 
που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ την
20ή ημέρα μετά την δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

2. Μία ακινητοποιητική μέθοδος 
παγίδευσης θεωρείται μη βάναυση εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
(α) ο αριθμός των δειγμάτων του ιδίου 
είδους - στόχου από το οποίο προκύπτουν 
τα αριθμητικά δεδομένα είναι τουλάχιστον 
20, 
(β) τουλάχιστον το 80% των ζώων που 
αναφέρονται στο σημείο (α) δεν 
εμφανίζουν κανένα από τα δείγματα 
συμπεριφοράς που ορίζονται στο σημείο 
2.2 του παραρτήματος ΙΙ.
3. Μία φονική μέθοδος παγίδευσης 
θεωρείται μη βάναυση εφόσον πληρούνται 
οι ακόλουθοι όροι:
(α) ο αριθμός των δειγμάτων του ιδίου 
είδους – στόχου από το οποίο προέρχονται 
τα δεδομένα είναι τουλάχιστον 12,
(β) τουλάχιστον το 80% των ζώων που 
αναφέρονται στο σημείο (α) έχουν 
απωλέσει τη συνείδησή τους και τις 
αισθήσεις τους εντός των χρονικών ορίων 
που ορίζονται στο σημείο 3.2 του 
παραρτήματος ΙΙ, και παραμένουν στην 
κατάσταση αυτή μέχρις ότου επέλθει ο 
θάνατος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμίσεις σχετικά με τις μεθόδους παγίδευσης (πρώην άρθρο 5) διαγράφονται. Το άρθρο 5
(πρώην άρθρο 17) ρυθμίζει την θέση σε ισχύ του Κανονισμού.



AM\575548EL.doc 23/57 PE 360.168v02-00

EL

Η προτεινόμενη πρόταση οδηγίας περιλαμβάνει όλα τα μέτρα των συμφωνιών. Για την 
απλοποίηση και ταχύτερη μεταφορά, μπορούν τα κράτη μέλη να ζητήσουν την άμεση μεταφορά. 
Για να πραγματοποιηθεί αυτό όμως, απαιτείται ένας κανονισμός που αναθέτει το εν λόγω έργο
στα κράτη μέλη. Επίσης, θα πρέπει να καταστεί εξίσου, ότι η μεταφορά μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο με τη συνεργασία και την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με 
τον τρόπο αυτό τα κράτη μέλη μπορούν να μεταφέρουν άμεσα τιςσυμφωνίες και τις ρυθμίσεις 
και να τις προσαρμόσουν στις ειδικές απαιτήσεις τους.

Τροπολογία: Hélène Goudin

Τροπολογία 56
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Από 1ης Ιανουαρίου 2012, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι χρησιμοποιούνται 
μόνο οι μέθοδοι παγίδευσης που είναι 
σύμφωνες με τα πρότυπα μη βάναυσης 
παγίδευσης που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

1. Οκτώ χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ 
της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι χρησιμοποιούνται μόνο οι 
μέθοδοι παγίδευσης που είναι σύμφωνες με 
τα πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Μια οκταετής μεταβατική περίοδος απαιτείται ώστε να μπορέσουν όλα τα κράτη μέλη να 
μεταφέρουν την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 57
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Από 1ης Ιανουαρίου 2012, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι χρησιμοποιούνται 
μόνο οι μέθοδοι παγίδευσης που είναι 
σύμφωνες με τα πρότυπα μη βάναυσης 
παγίδευσης που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

1. Από 1ης Ιανουαρίου 2010, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι χρησιμοποιούνται 
μόνο οι μέθοδοι παγίδευσης που είναι 
σύμφωνες με τα πρότυπα μη βάναυσης 
παγίδευσης που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μεταφορά αυτών των συμφωνιών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί νωρίτερα επειδή τα 
επιθυμητά πρότυπα είναι γνωστά από το 1991 και ως εκ τούτου είναι δυνατή η ταχύτερη 
προσαρμογή.
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Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 58
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Μία ακινητοποιητική μέθοδος 
παγίδευσης θεωρείται μη βάναυση εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

2. Μία ακινητοποιητική μέθοδος 
παγίδευσης θεωρείται ως αειφόρος,
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

(α) ο αριθμός των δειγμάτων του ιδίου 
είδους - στόχου από το οποίο προκύπτουν 
τα αριθμητικά δεδομένα είναι τουλάχιστον 
20, 

(α) ο αριθμός των δειγμάτων του ιδίου 
είδους - στόχου από το οποίο προκύπτουν 
τα αριθμητικά δεδομένα είναι τουλάχιστον 
15, 

(β) τουλάχιστον το 80% των ζώων που 
αναφέρονται στο σημείο (α) δεν 
εμφανίζουν κανένα από τα δείγματα 
συμπεριφοράς που ορίζονται στο σημείο 
2.2 του παραρτήματος ΙΙ.

(β) τουλάχιστον το 85% των ζώων που 
αναφέρονται στο σημείο (α) δεν 
εμφανίζουν κανένα από τα δείγματα 
συμπεριφοράς που ορίζονται στο σημείο 
2.2 του παραρτήματος ΙΙ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς σκοπούς πρέπει να μειωθούν 
στο ελάχιστο. Όμως, τα αποτελέσματα των πειραμάτων θα πρέπει να είναι επαρκώς αξιόλογα, 
έτσι ώστε από το αποτέλεσμα του ελέγχου να μπορούν να προκύψουν σαφή συμπεράσματα για 
την απόρριψη ή έγκριση παγίδων. Είναι αποδεκτό, μια ακινητοποιητική μέθοδος παγίδευσης, να 
θεωρείται ως αειφόρος, εάν το 85% των ζώων που συλλαμβάνονται από παγίδα αυτού του 
τύπου δεν υποφέρουν από τους δείκτες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.  

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 59
Άρθρο 5, παράγραφος 3

3. Μία φονική μέθοδος παγίδευσης 
θεωρείται μη βάναυση εφόσον πληρούνται 
οι ακόλουθοι όροι:

3. Μία φονική μέθοδος παγίδευσης 
θεωρείται ως αειφόρος, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

(α) ο αριθμός των δειγμάτων του ιδίου 
είδους – στόχου από το οποίο προέρχονται 
τα δεδομένα είναι τουλάχιστον 12,

(α) ο αριθμός των δειγμάτων του ιδίου 
είδους – στόχου από το οποίο προέρχονται 
τα δεδομένα είναι τουλάχιστον 10,

(β) τουλάχιστον το 80% των ζώων που 
αναφέρονται στο σημείο (α) έχουν 
απωλέσει τη συνείδησή τους και τις 
αισθήσεις τους εντός των χρονικών ορίων 
που ορίζονται στο σημείο 3.2 του 

(β) τουλάχιστον το 85% των ζώων που 
αναφέρονται στο σημείο (α) έχουν 
απωλέσει τη συνείδησή τους και τις 
αισθήσεις τους εντός των χρονικών ορίων 
που ορίζονται στο σημείο 3.2 του 
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παραρτήματος ΙΙ, και παραμένουν στην 
κατάσταση αυτή μέχρις ότου επέλθει ο 
θάνατος.

παραρτήματος ΙΙ, και παραμένουν στην 
κατάσταση αυτή μέχρις ότου επέλθει ο 
θάνατος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς σκοπούς πρέπει να μειωθούν 
στο ελάχιστο. Όμως, τα αποτελέσματα των πειραμάτων θα πρέπει να είναι επαρκώς αξιόλογα, 
έτσι ώστε από το αποτέλεσμα του ελέγχου να μπορούν να προκύψουν σαφή συμπεράσματα για 
την απόρριψη ή έγκριση παγίδων. Είναι αποδεκτό, μια ακινητοποιητική μέθοδος παγίδευσης, να 
θεωρείται ως αειφόρος, εάν το 85% των ζώων που συλλαμβάνονται από παγίδα αυτού του 
τύπου δεν υποφέρουν από τους δείκτες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.  

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 60
Άρθρο 6

Παρεκκλίσεις Αποδέκτες
1. Υπό τον όρο ότι δεν εφαρμόζονται 
κατά τρόπο που θα υπέσκαπτε την 
επίτευξη του στόχου της παρούσας 
οδηγίας, παρεκκλίσεις από τις υποχρεώσεις 
που ορίζει το άρθρο 4 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 5 είναι δυνατόν να επιτραπούν από 
τις αρμόδιες αρχές, κατά περίπτωσιν, και 
δη για τους ακόλουθους λόγους:

Ο παρών Κανονισμός απευθύνεται στα 
κράτη μέλη.

(α) προς το συμφέρον της δημόσιας 
υγείας και ασφάλειας,
(β) για λόγους προστασίας της 
δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας,
(γ) για σκοπούς έρευνας, εκπαίδευσης, 
επανεποικισμού, επανεισαγωγής, 
αναπαραγωγής ή για την προστασία της 
πανίδας και χλωρίδας,
(δ) προκειμένου να χρησιμοποιηθούν 
παραδοσιακές ξύλινες παγίδες που είναι 
ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς ιθαγενών 
κοινοτήτων,
(ε) για τη χρήση ιδιαίτερης παγίδας για 
συγκεκριμένα είδη ή υπό συγκεκριμένες 
περιβαλλοντικές συνθήκες, σε προσωρινή 
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βάση και για εύλογο χρονικό διάστημα, το 
οποίο ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ 
εν τω μεταξύ εξακολουθούν οι έρευνες για 
παγίδες - υποκατάστατα,
(στ) προκειμένου να επιτραπεί, κατά 
περίπτωσιν, σε ιδιώτες, η κατασκευή και 
χρήση παγίδων που είναι σύμμορφες με 
εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές 
σχέδια.
2. Οι παρεκκλίσεις που επιτρέπονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 
συνοδεύονται από γραπτή αιτιολόγηση και 
από τους όρους που ισχύουν στην 
προκειμένη περίπτωση.
3. Η αρμόδια αρχή οφείλει να 
κοινοποιεί στην Επιτροπή κάθε 
παρέκκλιση που επιτρέπει και να της 
διαβιβάσει την γραπτή αιτιολόγηση καθώς 
και τους όρους που συνδέονται με την 
καθεμία από αυτές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμίσεις σχετικά με τις παρεκκλίσεις (πρώην άρθρο 6) διαγράφονται. Το άρθρο 6 (πρώην 
άρθρο 18) καθορίζει τους αποδέκτες του Κανονισμού.

Η προτεινόμενη πρόταση οδηγίας περιλαμβάνει όλα τα μέτρα των συμφωνιών. Για την 
απλοποίηση και ταχύτερη μεταφορά, μπορούν τα κράτη μέλη να ζητήσουν την άμεση μεταφορά. 
Για να πραγματοποιηθεί αυτό όμως, απαιτείται ένας κανονισμός που αναθέτει το εν λόγω έργο
στα κράτη μέλη. Επίσης, θα πρέπει να καταστεί εξίσου, ότι η μεταφορά μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο με τη συνεργασία και την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με 
τον τρόπο αυτό τα κράτη μέλη μπορούν να μεταφέρουν άμεσα τιςσυμφωνίες και τις ρυθμίσεις 
και να τις προσαρμόσουν στις ειδικές απαιτήσεις τους.

Τροπολογία: Johannes Bloklκαι, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules Maaten, Jan 
Mulder, Dorette Corbey

Τροπολογία 61
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Υπό τον όρο ότι δεν εφαρμόζονται 
κατά τρόπο που θα υπέσκαπτε την 
επίτευξη του στόχου της παρούσας 

1. Υπό τον όρο ότι χρησιμοποιούνται, 
στο μέτρο του δυνατού, οι λιγότεροι 
βάναυσοι για τα ζώα τύποι παγίδων και 
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οδηγίας, παρεκκλίσεις από τις 
υποχρεώσεις που ορίζει το άρθρο 4 
παράγραφος 1 και το άρθρο 5 είναι 
δυνατόν να επιτραπούν από τις αρμόδιες 
αρχές, κατά περίπτωσιν, και δη για τους 
ακόλουθους λόγους:

εφόσον η παγίδευση δεν αποσκοπεί στην 
εκμετάλλευση των ζώων, παρεκκλίσεις 
από τις υποχρεώσεις που ορίζει το άρθρο 4 
παράγραφος 1 και το άρθρο 5 είναι 
δυνατόν να επιτραπούν από τις αρμόδιες 
αρχές για τους ακόλουθους λόγους:

(α) προς το συμφέρον της δημόσιας 
υγείας και ασφάλειας,

(α) προς το συμφέρον της δημόσιας 
υγείας και ασφάλειας,

(β) για λόγους προστασίας της 
δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας,

(β) για λόγους προστασίας της 
δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας,

(γ) για σκοπούς έρευνας, εκπαίδευσης, 
επανεποικισμού, επανεισαγωγής, 
αναπαραγωγής ή για την προστασία της 
πανίδας και χλωρίδας,

(γ) για σκοπούς έρευνας, εκπαίδευσης, 
επανεποικισμού, επανεισαγωγής, 
αναπαραγωγής ή για την προστασία της 
πανίδας και χλωρίδας,

(δ) προκειμένου να χρησιμοποιηθούν 
παραδοσιακές ξύλινες παγίδες που είναι 
ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς ιθαγενών 
κοινοτήτων,
(ε) για τη χρήση ιδιαίτερης παγίδας για 
συγκεκριμένα είδη ή υπό συγκεκριμένες 
περιβαλλοντικές συνθήκες, σε προσωρινή 
βάση και για εύλογο χρονικό διάστημα, το 
οποίο ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ 
εν τω μεταξύ εξακολουθούν οι έρευνες για 
παγίδες - υποκατάστατα,

(δ) για τη χρήση ιδιαίτερης παγίδας για 
συγκεκριμένα είδη ή υπό συγκεκριμένες 
περιβαλλοντικές συνθήκες, σε προσωρινή 
βάση και για εύλογο χρονικό διάστημα, το 
οποίο ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ 
εν τω μεταξύ εξακολουθούν οι έρευνες για 
παγίδες - υποκατάστατα,

(στ) προκειμένου να επιτραπεί, κατά 
περίπτωσιν, σε ιδιώτες, η κατασκευή και 
χρήση παγίδων που είναι σύμμορφες με 
εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές 
σχέδια.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι λόγοι που υπαγορεύουν την παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 και το άρθρο 5 
μπορεί να είναι τόσο ισχυροί ώστε να προσφέρεται ως μόνη εναλλακτική λύση η προσφυγή σε 
μεθόδους λιγότερο φιλικές προς τα ζώα ή ηδιατήρηση μεθόδων που κινδυνεύουν να μην είναι 
σύμμορφες με τα πρότυπα (π.χ. για την καταπολέμηση του μοσχοπόντικα, η χρησιμοποίηση 
παγίδων που συνεπάγονται τον πνιγμό τους, σε μια ζώνη  πολύ ευαίσθητη για τον πληθυσμό 
αυτό). Δευτερεύων στόχος οιασδήποτε μορφής ελέγχου θα είναι πάντα, όπως ήδη συμβαίνει, η 
επιλογή ενός συνδυασμού μέσων που θα επιτρέπουν μια λογική επίτευξη του στόχου που έχει 
ορισθεί, χωρίς να υποφέρουν τα ζώα πέραν του δέοντος.
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Η παγίδευση ζώων για σκοπούς έρευνας, επανεισαγωγής και προστασίας της άγριας χλωρίδας 
και πανίδας (συγκεκριμένα τη διατήρηση της βιοποικιλότητας που ορίζουν πολυάριθμες 
διεθνείς συμβάσεις), κτλ. αφορά συχνά έναν περιορισμένο αριθμό ζώων. Τα μειονεκτήματα που 
συνδέονται με τις πιο βάναυσες μεθόδους παγίδευσης των ζώων (τα οποία τις περισσότερες 
φορές, αλλά όχι πάντα, παγιδεύονται ζωντανά), μπορούν κατόπιν τούτου να περιορισθούν σε 
ένα αποδεκτό επίπεδο, υπό τον όρο ότι θα ασκείται εντατική παρακολούθηση και θα 
περιορισθεί η διάρκεια παγίδευσης του ζώου. Σήμερα, υπάρχουν τεχνικά μέσα που επιτρέπουν 
την ικανοποίηση των ως άνω απαιτήσεων. Οι αρμόδιες αρχές θα μπορούσαν να ενσωματώσουν 
τα σχετικά πρότυπα στις ΄δειες που χορηγούν. εάν, κατ' εξαίρεση, απαιτείται η θανάτωση ενός 
ζώου για τους προαναφερθέντες λόγους, θα πρέπει να επιλέγεται μια μέθοδος ευθανασίας 
σύμμορφη προς την οδηγία, εκτός και εάν δεν υπάρχει τέτοια μέθοδος..

Τροπολογία: Lena Ek και Christofer Fjellner

Τροπολογία 62
Άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο β)

[Δεν αφορά την ελληνική γλώσσα]

Or. sv

Αιτιολόγηση

Διόρθωση της διατύπωσης στα σουηδικά.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 63
Άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο δ)

(δ) προκειμένου να χρησιμοποιηθούν 
παραδοσιακές ξύλινες παγίδες που είναι 
ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς ιθαγενών 
κοινοτήτων,

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν σαφείς λόγοι που να δικαιολογούν τις εν λόγω παρακκλίσεις.

Τροπολογία: Lena Ek και Christofer Fjellner

Τροπολογία 64
Άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο ε)
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[Δεν αφορά την ελληνική γλώσσα]

Or. sv

Αιτιολόγηση

Διόρθωση της διατύπωσης στα σουηδικά.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 65
Άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο στ)

(στ) προκειμένου να επιτραπεί, κατά 
περίπτωσιν, σε ιδιώτες, η κατασκευή και 
χρήση παγίδων που είναι σύμμορφες με 
εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές 
σχέδια.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να χρησιμοποιούνται μόνο 
παγίδες, οι οποίες έχουν υποβληθεί σε επίσημους ελέγχους και πιστοποίηση. Η αδειοδότηση
παγίδων που έχουν κατασκευαστεί από μεμονωμένα άτομα θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα 
την χρησιμοποίηση πολύ διαφορετικών παγίδων και ως εκ τούτου τη μη δυνατότητα ελέγχου της 
τοποθετήσεως παγίδων.

Τροπολογία: Hélène Goudin

Τροπολογία 66
Άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο στ)

(στ) προκειμένου να επιτραπεί, κατά 
περίπτωσιν, σε ιδιώτες, η κατασκευή και 
χρήση παγίδων που είναι σύμμορφες με 
εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές σχέδια.

(στ) προκειμένου να επιτραπεί σε ιδιώτες 
η κατασκευή και χρήση παγίδων που είναι 
σύμμορφες με εγκεκριμένα από τις αρμόδιες 
αρχές σχέδια.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει διαφορά εάν μια παγίδα έχει κατασκευασθεί από ιδιώτη ή από εταιρεία. Το
σημαντικό στοιχείο είναι να έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί το βασικό σχέδιο της παγίδας.Η 
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κατασκευή παγίδων από ιδιώτες αποτελεί σύνηθες φαινόμενο στην ΕΕ. Η χορήγηση άδειας 
κατά περίπτωση συνιστά γραφειοκρατική πρακτική η οποία είναι αδύνατον να εφαρμοσθεί στην 
πράξη.

Τροπολογία: Johannes Bloklκαι, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules Maaten, Jan 
Mulder και Dorette Corbey

Τροπολογία 67
Άρθρο 6, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Υπό τον όρο ότι δεν εφαρμόζονται κατά 
τρόπο που θα υπέσκαπτε την επίτευξη του 
στόχου της παρούσας οδηγίας, 
παρεκκλίσεις από τις υποχρεώσεις που 
ορίζει το άρθρο 4 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 5 είναι δυνατόν να επιτραπούν από 
τις αρμόδιες αρχές, κατά περίπτωσιν, και 
δη για τους ακόλουθους λόγους:
(α) για τη χρήση ιδιαίτερης παγίδας για 
συγκεκριμένα είδη ή υπό συγκεκριμένες 
περιβαλλοντικές συνθήκες, σε προσωρινή 
βάση και για εύλογο χρονικό διάστημα, το 
οποίο ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ 
εν τω μεταξύ εξακολουθούν οι έρευνες για 
παγίδες - υποκατάστατα,
(β) προκειμένου να χρησιμοποιηθούν 
παραδοσιακές ξύλινες παγίδες που είναι 
ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς ιθαγενών 
κοινοτήτων,
(γ) προκειμένου να επιτραπεί, κατά 
περίπτωσιν, σε ιδιώτες, η κατασκευή και 
χρήση παγίδων που είναι σύμμορφες με 
εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές 
σχέδια.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι συνοψιζόμενοι εδώ λόγοι παρέκκλισης ταυτίζονται με τους λόγους που προτείνει η 
Επιτροπή. Έχοντας υπόψη ότι το εμπόριο δύναται να αποτελεί τη βάση της παγίδευσης ζώων 
και δεν έχει ουσιαστικές συνέπειες για το γενικό συμφέρον, διατηρείται ή ίδια διατύπωση.
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Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 68
Άρθρο 7

Άρθρο 7 διαγράφεται
Πιστοποίηση

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 
παγίδες και οι αντίστοιχες μέθοδοι 
παγίδευσης έχουν δοκιμαστεί και αποδείξει 
τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα μη 
βάναυσης παγίδευσης, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να εξασφαλίσουν την εκ μέρους 
της αρμόδιας αρχής πιστοποίηση των εν 
λόγω παγίδων.
2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
έκδοση τυποποιημένου εγγράφου 
πιστοποίησης των παγίδων των οποίων η 
χρήση επιτρέπεται βάσει του άρθρου 4 
παράγραφος 1.
3. Υπό την επιφύλαξη των εθνικών 
απαγορεύσεων σε σχέση με τη χρήση 
παγίδων, ένα τυποποιημένο έγγραφο 
πιστοποίησης που έχει εκδοθεί από την 
αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, 
αναγνωρίζεται ως έγκυρο πιστοποιητικό 
στα άλλα κράτη μέλη.
4. Η αρμόδια αρχή αναγράφει στο 
τυποποιημένο έγγραφο πιστοποίησης, κατά 
περίπτωσιν, τους τυχόν ειδικούς όρους και 
περιορισμούς που ισχύουν για τη χρήση 
της συγκεκριμένης παγίδας.
5. Πριν από την πιστοποίηση παγίδας, 
η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι ο φορέας ή 
ο οργανισμός που είναι αρμόδιος για τις 
δοκιμές, έχει όντως εφαρμόσει τις τεχνικές 
διατάξεις δοκιμής των μεθόδων 
παγίδευσης που καθορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ και έχει υποβάλει στην 
αρμόδια αρχή έκθεση σύμφωνα με το 
σημείο 1.6 του εν λόγω παραρτήματος.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι ρυθμίσεις σχετικά με την πιστοποίηση (πρώην άρθρο 7) διαγράφονται. 

Η προτεινόμενη πρόταση οδηγίας περιλαμβάνει τα μέτρα των συμφωνιών. Καθιστώντας τα
κράτη μέλη άμεσα υπεύθυνα για την υλοποίηση των συμφωνιών θα απλοποιήσει και θα 
επιταχύνει τη διαδικασία. Για το λόγο αυτό όμως απαιτείται ένας κανονισμός που θα αναθέτει 
το εν λόγω έργο στα κράτη μέλη. Θα πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι οι συμφωνίες 
μπορούν να εφαρμοστούν μόνο με βάση τη συνεργασία και με την παροχή πληροφοριών στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα τις 
συμφωνίες και να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις στις ειδικές ανάγκες τους.

Τροπολογία: Lena Ek και Christofer Fjellner

Τροπολογία 69
Άρθρο 7

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι
παγίδες και οι αντίστοιχες μέθοδοι 
παγίδευσης έχουν δοκιμαστεί και αποδείξει 
τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα μη 
βάναυσης παγίδευσης, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να εξασφαλίσουν την εκ μέρους 
της αρμόδιας αρχής πιστοποίηση των εν 
λόγω παγίδων.

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 
παγίδες και οι αντίστοιχες μέθοδοι 
παγίδευσης έχουν δοκιμαστεί, στο μέτρο 
του δυνατού, με τη μέθοδο της 
προσομοίωσης στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και αποδείξει τη συμμόρφωσή 
τους με τα πρότυπα μη βάναυσης 
παγίδευσης, τα κράτη μέλη οφείλουν να 
εξασφαλίσουν την εκ μέρους της αρμόδιας 
αρχής πιστοποίηση των εν λόγω παγίδων.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
έκδοση τυποποιημένου εγγράφου 
πιστοποίησης των παγίδων των οποίων η 
χρήση επιτρέπεται βάσει του άρθρου 4 
παράγραφος 1.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
έκδοση τυποποιημένου εγγράφου 
πιστοποίησης των παγίδων των οποίων η 
χρήση επιτρέπεται βάσει του άρθρου 4 
παράγραφος 1.

3. Υπό την επιφύλαξη των εθνικών 
απαγορεύσεων σε σχέση με τη χρήση 
παγίδων, ένα τυποποιημένο έγγραφο 
πιστοποίησης που έχει εκδοθεί από την 
αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, 
αναγνωρίζεται ως έγκυρο πιστοποιητικό στα 
άλλα κράτη μέλη.

3. Υπό την επιφύλαξη των εθνικών 
απαγορεύσεων σε σχέση με τη χρήση 
παγίδων, ένα τυποποιημένο έγγραφο 
πιστοποίησης που έχει εκδοθεί από την 
αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, 
αναγνωρίζεται ως έγκυρο πιστοποιητικό στα 
άλλα κράτη μέλη.

4. Η αρμόδια αρχή αναγράφει στο 
τυποποιημένο έγγραφο πιστοποίησης, κατά 
περίπτωσιν, τους τυχόν ειδικούς όρους και 
περιορισμούς που ισχύουν για τη χρήση της 
συγκεκριμένης παγίδας.

4. Η αρμόδια αρχή αναγράφει στο 
τυποποιημένο έγγραφο πιστοποίησης, κατά 
περίπτωσιν, τους τυχόν ειδικούς όρους και 
περιορισμούς που ισχύουν για τη χρήση της 
συγκεκριμένης παγίδας.
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5. Πριν από την πιστοποίηση παγίδας, 
η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι ο φορέας ή 
ο οργανισμός που είναι αρμόδιος για τις 
δοκιμές, έχει όντως εφαρμόσει τις τεχνικές 
διατάξεις δοκιμής των μεθόδων παγίδευσης 
που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ και 
έχει υποβάλει στην αρμόδια αρχή έκθεση 
σύμφωνα με το σημείο 1.6 του εν λόγω 
παραρτήματος.

5. Πριν από την πιστοποίηση παγίδας, 
η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι ο φορέας ή 
ο οργανισμός που είναι αρμόδιος για τις 
δοκιμές, έχει όντως εφαρμόσει τις τεχνικές 
διατάξεις δοκιμής των μεθόδων παγίδευσης 
που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ και 
έχει υποβάλει στην αρμόδια αρχή έκθεση 
σύμφωνα με το σημείο 1.6 του εν λόγω 
παραρτήματος. Οι επί τόπου δοκιμές
μπορεί να αποτελούν τη βάση για έγκριση
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν 
διατίθενται στοιχείααπό τη βασική έρευνα 
σε σχέση με άλλες παραμέτρους.
5a. Οι μέθοδοι παγίδευσης που είχαν 
προηγουμένως δοκιμιαστεί και εγκριθεί 
στα κράτη μέλη, πρέπει απλώς να 
υποβληθού σε επί τόπου δοκιμή ως βάση 
για την πλήρωση των προδιαγραφών περί 
μη βάναυσης παγίδευσης.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η συχνότερη χρήση των προσομοιώσεων μέσω υπολογιστή μειώνει τον αριθμό των δοκιμών σε 
ζώα. 

Παράμετροι όπως το στρες και η συμπεριφορά πρέπει να θεωρούνται σε μεγαλύτερο βαθμό ως
βασική έρευνα κατά ζωϊκό είδος και λιγότερο ως στοιχείο του είδους της παγίδας που 
υποβάλλεται σε δοκιμή. Ο χρόνος αναισθησίας είναι επίσης βασική έρευνα αναλόγως του
είδους, του σημείου ενσφήνωσης και της δύναμης. Κατά συνέπεια, η λεπτομερής μεταθανάτια
εξέταση του επί τόπου υλικού καθιστά δυνατό να εκτιμηθεί κατά πόσον μοια παγίδα μπορεί να 
τύχει έγκρισης σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της οδηγίας. 

Στη Σουηδία, οι μηχανισμοί παγίδευσης υποβάλλονται σε δοκιμές και στη χορήγηση έγκρισης
από το 1984. Υπάρχουν καλές γνώσεις σχετικά με τις θεμελιώδεις συνθήκες που πρέπει να 
επικρατούν ώστε ο μηχανισμός παγίδευσης να λειτουργεί κατά τον επιθυμητό τρόπο, και, 
λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση ζώων σε πειράματα, μια συμπληρωματική δοκιμή επί τόπου θα 
αρκούσε προκειμένου να αποφασισθεί εάν πρέπει να εγκριθεί μια μέθοδος παγίδευσης  
σύμφωνα προς την οδηγία.

Τροπολογία: Åsa Westlund και Riitta Myller

Τροπολογία 70
Άρθρο 7

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 
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παγίδες και οι αντίστοιχες μέθοδοι 
παγίδευσης έχουν δοκιμαστεί και αποδείξει 
τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα μη 
βάναυσης παγίδευσης, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να εξασφαλίσουν την εκ μέρους 
της αρμόδιας αρχής πιστοποίηση των εν 
λόγω παγίδων.

παγίδες και οι αντίστοιχες μέθοδοι 
παγίδευσης έχουν δοκιμαστεί, στο μέτρο 
του δυνατού, με τη μέθοδο της 
προσομοίωσης στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και αποδείξει τη συμμόρφωσή 
τους με τα πρότυπα μη βάναυσης 
παγίδευσης, τα κράτη μέλη οφείλουν να 
εξασφαλίσουν την εκ μέρους της αρμόδιας 
αρχής πιστοποίηση των εν λόγω παγίδων.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
έκδοση τυποποιημένου εγγράφου 
πιστοποίησης των παγίδων των οποίων η 
χρήση επιτρέπεται βάσει του άρθρου 4 
παράγραφος 1.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
έκδοση τυποποιημένου εγγράφου 
πιστοποίησης των παγίδων των οποίων η 
χρήση επιτρέπεται βάσει του άρθρου 4 
παράγραφος 1.

3. Υπό την επιφύλαξη των εθνικών 
απαγορεύσεων σε σχέση με τη χρήση 
παγίδων, ένα τυποποιημένο έγγραφο 
πιστοποίησης που έχει εκδοθεί από την 
αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, 
αναγνωρίζεται ως έγκυρο πιστοποιητικό στα 
άλλα κράτη μέλη.

3. Υπό την επιφύλαξη των εθνικών 
απαγορεύσεων σε σχέση με τη χρήση 
παγίδων, ένα τυποποιημένο έγγραφο 
πιστοποίησης που έχει εκδοθεί από την 
αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, 
αναγνωρίζεται ως έγκυρο πιστοποιητικό στα 
άλλα κράτη μέλη.

4. Η αρμόδια αρχή αναγράφει στο 
τυποποιημένο έγγραφο πιστοποίησης, κατά 
περίπτωσιν, τους τυχόν ειδικούς όρους και 
περιορισμούς που ισχύουν για τη χρήση της 
συγκεκριμένης παγίδας.

4. Η αρμόδια αρχή αναγράφει στο 
τυποποιημένο έγγραφο πιστοποίησης, κατά 
περίπτωσιν, τους τυχόν ειδικούς όρους και 
περιορισμούς που ισχύουν για τη χρήση της 
συγκεκριμένης παγίδας.

5. Πριν από την πιστοποίηση παγίδας, 
η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι ο φορέας ή 
ο οργανισμός που είναι αρμόδιος για τις 
δοκιμές, έχει όντως εφαρμόσει τις τεχνικές 
διατάξεις δοκιμής των μεθόδων παγίδευσης 
που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ και 
έχει υποβάλει στην αρμόδια αρχή έκθεση 
σύμφωνα με το σημείο 1.6 του εν λόγω 
παραρτήματος.

5. Πριν από την πιστοποίηση παγίδας, 
η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι ο φορέας ή 
ο οργανισμός που είναι αρμόδιος για τις 
δοκιμές, έχει όντως εφαρμόσει τις τεχνικές
διατάξεις δοκιμής των μεθόδων παγίδευσης 
που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ και 
έχει υποβάλει στην αρμόδια αρχή έκθεση 
σύμφωνα με το σημείο 1.6 του εν λόγω 
παραρτήματος.

5a. Οι μέθοδοι παγίδευσης που είχαν 
προηγουμένως δοκιμιαστεί και εγκριθεί 
στα κράτη μέλη, πρέπει απλώς να 
υποβληθού σε επί τόπου δοκιμή ως βάση 
για την πλήρωση των προδιαγραφών περί 
μη βάναυσης παγίδευσης.

Or. sv
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Αιτιολόγηση

Η συχνότερη χρήση των προσομοιώσεων μέσω υπολογιστή μειώνει τον αριθμό των δοκιμών σε 
ζώα.

Στη Σουηδία, οι μηχανισμοί παγίδευσης υποβάλλονται σε δοκιμές και στη χορήγηση έγκρισης 
από το 1984. Υπάρχουν καλές γνώσεις σχετικά με τις θεμελιώδεις συνθήκες που πρέπει να 
επικρατούν ώστε ο μηχανισμός παγίδευσης να λειτουργεί κατά τον επιθυμητό τρόπο, και, 
λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση ζώων σε πειράματα, μια συμπληρωματική δοκιμή επί τόπου θα 
αρκούσε προκειμένου να αποφασισθεί εάν πρέπει να εγκριθεί μια μέθοδος παγίδευσης  
σύμφωνα προς την οδηγία. 

Τροπολογία: Hélène Goudin

Τροπολογία 71
Άρθρο 7, παράγραφος 1

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 
παγίδες και οι αντίστοιχες μέθοδοι 
παγίδευσης έχουν δοκιμαστεί και αποδείξει 
τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα μη 
βάναυσης παγίδευσης, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να εξασφαλίσουν την εκ μέρους 
της αρμόδιας αρχής πιστοποίηση των εν 
λόγω παγίδων.

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 
παγίδες και οι αντίστοιχες μέθοδοι 
παγίδευσης έχουν δοκιμαστεί και αποδείξει 
τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα μη 
βάναυσης παγίδευσης, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να εξασφαλίσουν την εκ μέρους 
της αρμόδιας αρχής πιστοποίηση των εν 
λόγω παγίδων. Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ 
παγίδων που έχουν κατασκευασθεί κατ' 
οίκον και παγίδων βιομηχανικής 
κατασκευής.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με προηγούμενη τροπολογία.

Τροπολογία: Hélène Goudin

Τροπολογία 72
Άρθρο 7, παράγραφος 5 α (νέα)

5α. Σε περίπτωση που ένας συγκεκριμένος 
τύπος ή σχέδιο παγίδας έχει δοκιμαστεί και 
εγκριθεί από από τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές, επιτρέπονται όλες οι σύμμορφες 
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κατ' οίκον κατασκευαζόμενες παγίδες υπό 
τον όρο ότι πληρούν τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν ορισθεί για το 
εγκεκριμένο σχέδιο.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να γίνει διάκριση μεταξύ παγίδων που έχουν κατασκευασθεί κατ' οίκον και 
παγίδων βιομηχανικής κατασκευής.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 73
Άρθρο 8

Άρθρο 8 διαγράφεται
Παγιδευτές

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν 
ότι οι παγιδευτές γίνονται δέκτες ειδικής 
εκπαίδευσης ή έχουν ισοδύναμη πρακτική 
πείρα, ισοδύναμες δεξιότητες και γνώσεις 
που τους επιτρέπουν να παγιδεύουν 
σύμφωνα με τα πρότυπα μη βάναυσης 
παγίδευσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμίσεις σχετικά με τους παγιδευτές (πρώην άρθρο 8) διαγράφονται. 

Η προτεινόμενη πρόταση οδηγίας περιλαμβάνει τα μέτρα των συμφωνιών. Καθιστώντας τα
κράτη μέλη άμεσα υπεύθυνα για την υλοποίηση των συμφωνιών θα απλοποιήσει και θα 
επιταχύνει τη διαδικασία. Για το λόγο αυτό όμως απαιτείται ένας κανονισμός που θα αναθέτει 
το εν λόγω έργο στα κράτη μέλη. Θα πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι οι συμφωνίες 
μπορούν να εφαρμοστούν μόνο με βάση τη συνεργασία και με την παροχή πληροφοριών στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα τις 
συμφωνίες και να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις στις ειδικές ανάγκες τους.
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Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 74
Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν 
ότι οι παγιδευτές γίνονται δέκτες ειδικής 
εκπαίδευσης ή έχουν ισοδύναμη πρακτική 
πείρα, ισοδύναμες δεξιότητες και γνώσεις 
που τους επιτρέπουν να παγιδεύουν 
σύμφωνα με τα πρότυπα μη βάναυσης 
παγίδευσης.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν 
ότι οι παγιδευτές γίνονται δέκτες ειδικής 
εκπαίδευσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εκπαίδευση των παγιδευτών θα πρέπει όπως και για τους κυνηγούς να είναι εκτεταμένη ώστε 
να αποφεύγονται ανάρμοστες συμπεριφορές και τάσεις βασανισμού των ζώων.

Τροπολογία: Hélène Goudin

Τροπολογία 75
Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν 
ότι οι παγιδευτές γίνονται δέκτες ειδικής 
εκπαίδευσης ή έχουν ισοδύναμη πρακτική 
πείρα, ισοδύναμες δεξιότητες και γνώσεις 
που τους επιτρέπουν να παγιδεύουν 
σύμφωνα με τα πρότυπα μη βάναυσης 
παγίδευσης.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν 
ότι οι παγιδευτές γίνονται δέκτες ειδικής 
εκπαίδευσης ή έχουν ισοδύναμη πρακτική 
πείρα, ισοδύναμες δεξιότητες και γνώσεις 
που τους επιτρέπουν να παγιδεύουν 
σύμφωνα με τα πρότυπα μη βάναυσης 
παγίδευσης. Αυτή η εκπαίδευση δεν πρέπει 
να είναι εναρμονισμένη σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Αυτή η διευκρίνηση γίνεται με σκοπό να ληφθεί υπόψη η αρχή της επικουρικότητας. Το κλίμα, 
οι πληθυσμοί των ειδών και οι κυνηγετικές συνθήκες διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών. Δεν 
θα ήταν αποτελεσματικό ή κατάλληλο να καθιερωθεί εναρμονισμένη εκπαίδευση σε επίπεδο ΕΕ.
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Τροπολογία: Martin Callanan

Τροπολογία 76
Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν 
ότι οι παγιδευτές γίνονται δέκτες ειδικής
εκπαίδευσης ή έχουν ισοδύναμη πρακτική 
πείρα, ισοδύναμες δεξιότητες και γνώσεις 
που τους επιτρέπουν να παγιδεύουν 
σύμφωνα με τα πρότυπα μη βάναυσης 
παγίδευσης.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν 
ότι οι παγιδευτές γίνονται δέκτες 
κατάλληλης εκπαίδευσης -ει δυνατόν σε 
συνεργασία με τις οργανώσεις κυνηγών και 
παγιδευτών- ή έχουν ισοδύναμη πρακτική 
πείρα, ισοδύναμες δεξιότητες και γνώσεις 
που τους επιτρέπουν να παγιδεύουν 
σύμφωνα με τους στόχους της οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε μια προσπάθεια μείωσης της γραφειοκρατίας, θα ήταν πολύ αποτελεσματικότερο από 
πλευράς κόστους για τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τις υπάρχουσες δομές των 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των κυνηγών και των παγιδευτών προκειμένου να παράσχουν 
μια τέτοια εκπαίδευση στους παγιδευτές.

Τροπολογία: Åsa Westlund και Riitta Myller

Τροπολογία 77
Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν 
ότι οι παγιδευτές γίνονται δέκτες ειδικής
εκπαίδευσης ή έχουν ισοδύναμη πρακτική 
πείρα, ισοδύναμες δεξιότητες και γνώσεις 
που τους επιτρέπουν να παγιδεύουν 
σύμφωνα με τα πρότυπα μη βάναυσης 
παγίδευσης.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν 
ότι οι παγιδευτές γίνονται δέκτες 
κατάλληλης εκπαίδευσης ή έχουν 
ισοδύναμη πρακτική πείρα, ισοδύναμες 
δεξιότητες και γνώσεις που τους επιτρέπουν 
να παγιδεύουν σύμφωνα με τους στόχους 
της οδηγίας.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της εκπαίδευσης πρέπει να είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων γνώσεων για τους 
παγιδευτές ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της οδηγίας και όχι γνώσεις που απορρέουν από τα 
πρότυπα που προβλέπονται για τη δοκιμή των παγίδων.



AM\575548EL.doc 39/57 PE 360.168v02-00

EL

Τροπολογία: Lena Ek και Christofer Fjellner

Τροπολογία 78
Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν 
ότι οι παγιδευτές γίνονται δέκτες ειδικής
εκπαίδευσης ή έχουν ισοδύναμη πρακτική 
πείρα, ισοδύναμες δεξιότητες και γνώσεις 
που τους επιτρέπουν να παγιδεύουν 
σύμφωνα με τα πρότυπα μη βάναυσης 
παγίδευσης.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν 
ότι οι παγιδευτές γίνονται δέκτες 
κατάλληλης εκπαίδευσης ή έχουν 
ισοδύναμη πρακτική πείρα, ισοδύναμες 
δεξιότητες και γνώσεις που τους επιτρέπουν 
να παγιδεύουν σύμφωνα με τους στόχους 
της οδηγίας.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της εκπαίδευσης πρέπει να είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων γνώσεων για τους 
παγιδευτές ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της οδηγίας και όχι γνώσεις που απορρέουν από τα 
πρότυπα που προβλέπονται για τη δοκιμή των παγίδων.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 79
Άρθρο 9

Άρθρο 9 διαγράφεται
Κατασκευαστές

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
κατασκευαστές να ταυτοποιούν τις 
πιστοποιημένες παγίδες και να παρέχουν 
οδηγίες για την κατάλληλη εγκατάσταση, 
την ασφαλή λειτουργία και την συντήρησή 
τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση σχετικά με τους κατασκευαστές (πρώην άρθρο 9) διαγράφεται. 

Η προτεινόμενη πρόταση οδηγίας περιλαμβάνει τα μέτρα των συμφωνιών. Καθιστώντας τα
κράτη μέλη άμεσα υπεύθυνα για την υλοποίηση των συμφωνιών θα απλοποιήσει και θα 
επιταχύνει τη διαδικασία. Για το λόγο αυτό όμως απαιτείται ένας κανονισμός που θα αναθέτει 
το εν λόγω έργο στα κράτη μέλη. Θα πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι οι συμφωνίες 
μπορούν να εφαρμοστούν μόνο με βάση τη συνεργασία και με την παροχή πληροφοριών στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα τις 
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συμφωνίες και να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις στις ειδικές ανάγκες τους.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 80
Άρθρο 10

Άρθρο 10 διαγράφεται
Έρευνα

Τα κράτη μέλη προάγουν και ενθαρρύνουν 
τις ερευνητικές προσπάθειες για τη 
βελτίωση των προτύπων μη βάναυσης 
παγίδευσης και των συνθηκών 
αιχμαλωσίας του παγιδευθέντος ζώου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παραρτήματος IV. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση σχετικά με την έρευνα (πρώην άρθρο 10) διαγράφεται. 

Η προτεινόμενη πρόταση οδηγίας περιλαμβάνει τα μέτρα των συμφωνιών. Καθιστώντας τα
κράτη μέλη άμεσα υπεύθυνα για την υλοποίηση των συμφωνιών θα απλοποιήσει και θα 
επιταχύνει τη διαδικασία. Για το λόγο αυτό όμως απαιτείται ένας κανονισμός που θα αναθέτει 
το εν λόγω έργο στα κράτη μέλη. Θα πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι οι συμφωνίες 
μπορούν να εφαρμοστούν μόνο με βάση τη συνεργασία και με την παροχή πληροφοριών στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα τις 
συμφωνίες και να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις στις ειδικές ανάγκες τους.

Τροπολογία: Hélène Goudin

Τροπολογία 81
Άρθρο 10

Έρευνα διαγράφεται
Τα κράτη μέλη προάγουν και ενθαρρύνουν 
τις ερευνητικές προσπάθειες για τη 
βελτίωση των προτύπων μη βάναυσης 
παγίδευσης και των συνθηκών 
αιχμαλωσίας του παγιδευθέντος ζώου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 



AM\575548EL.doc 41/57 PE 360.168v02-00

EL

παραρτήματος IV. 

Or. sv

Αιτιολόγηση

Το είδος της έρευνας που πρέπει να προωθήσουν τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίζεται σε 
εθνικό επίπεδο. 

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 82
Άρθρο 10

Τα κράτη μέλη προάγουν και ενθαρρύνουν 
τις ερευνητικές προσπάθειες για τη 
βελτίωση των προτύπων μη βάναυσης
παγίδευσης και των συνθηκών αιχμαλωσίας 
του παγιδευθέντος ζώου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παραρτήματος IV. 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη προάγουν 
και ενθαρρύνουν τις ερευνητικές 
προσπάθειες για τη βελτίωση των προτύπων 
αειφόρου παγίδευσης και των συνθηκών 
αιχμαλωσίας του παγιδευθέντος ζώου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος 
IV. Επιπλέον, θα πρέπει να προωθήσουν
τη δοκιμή παγίδων χωρίς τη χρήση 
ζώντων ζώων.
Όπου η χρήση ζώων σε πειράματα είναι 

αναπόφευκτη, θα ισχύουν πλήρως οι 
σχετικές διατάξεις της οδηγίας 
86/609/ΕΟΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση των προτύπων παγίδευσης θα πρέπει να ενισχυθεί, χωρίς όμως πρόσθετα και 
άσκοπα πειράματα με ζώα. Οι διατάξεις της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ σχετικά με τα άγρια ζώα θα 
πρέπει να ισχύουν πλήρως.

Τροπολογία: Sergio Berlato

Τροπολογία 83
Άρθρο 10

Τα κράτη μέλη προάγουν και ενθαρρύνουν 
τις ερευνητικές προσπάθειες για τη 

Τα κράτη μέλη προάγουν και ενθαρρύνουν 
τις ερευνητικές προσπάθειες για τη 
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βελτίωση των προτύπων μη βάναυσης 
παγίδευσης και των συνθηκών αιχμαλωσίας 
του παγιδευθέντος ζώου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παραρτήματος IV. 

βελτίωση των συνθηκών αιχμαλωσίας του 
παγιδευθέντος ζώου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παραρτήματος IV. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος μιας τέτοιας έρευνας, σε εθνικό επίπεδο, δεν είναι η «βελτίωση» των προτύπων μη 
βάναυσης παγίδευσης – εφόσον αυτά είναι εξ ορισμού διεθνή – αλλά να συμβάλει περισσότερο 
με άλλους τρόπους στην καλή μεταχείριση των παγιδευόμενων ζώων.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 84
Άρθρο 11

Άρθρο 11 διαγράφεται
Ποινές

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις περί ποινών 
διατάξεις που εφαρμόζονται στις 
παραβάσεις των εθνικών διατάξεων οι 
οποίες θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα μέτρα που 
είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν την 
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες ποινές 
πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι την 
ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 1, και κοινοποιούν πάραυτα 
κάθε επακόλουθη τροποποίηση που τις 
επηρεάζει.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση σχετικά με τις ποινές (πρώην άρθρο 11) διαγράφεται. 

Η προτεινόμενη πρόταση οδηγίας περιλαμβάνει τα μέτρα των συμφωνιών. Καθιστώντας τα
κράτη μέλη άμεσα υπεύθυνα για την υλοποίηση των συμφωνιών θα απλοποιήσει και θα 
επιταχύνει τη διαδικασία. Για το λόγο αυτό όμως απαιτείται ένας κανονισμός που θα αναθέτει 
το εν λόγω έργο στα κράτη μέλη. Θα πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι οι συμφωνίες 



AM\575548EL.doc 43/57 PE 360.168v02-00

EL

μπορούν να εφαρμοστούν μόνο με βάση τη συνεργασία και με την παροχή πληροφοριών στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα τις 
συμφωνίες και να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις στις ειδικές ανάγκες τους.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 85
Άρθρο 12

Άρθρο 12 διαγράφεται
Κοινοποίηση πληροφοριών

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
ενημερώνουν αλλήλους για τα στοιχεία που 
είναι αναγκαία για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας.
2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
λήψη των αναγκαίων μέτρων για την 
ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα μέτρα 
που λαμβάνονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση σχετικά με την κοινοποίηση πληροφοριών (πρώην άρθρο 12) καθορίζεται στο άρθρο 
3.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 86
Άρθρο 13

Άρθρο 13 διαγράφεται
Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή που συνεστήθη δυνάμει του 
άρθρου 18 του κανονισμού του Συμβουλίου 
(ΕΚ) αριθ. 338/971 (καλούμενης εν 
προκειμένω «η επιτροπή»).

  
1 ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.



PE 360.168v02-00 44/57 AM\575548EL.doc

EL

2. Όταν γίνεται αναφορά στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα 
άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
συνεκτιμώντας τις διατάξεις του άρθρου 8. 
Η περίοδος που ορίζεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ 
είναι δύο μήνες.
3. Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό 
κανονισμό της.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση σχετικά με την Επιτροπή (πρώην άρθρο 13) διαγράφεται. 

Η προτεινόμενη πρόταση οδηγίας περιλαμβάνει τα μέτρα των συμφωνιών. Καθιστώντας τα
κράτη μέλη άμεσα υπεύθυνα για την υλοποίηση των συμφωνιών θα απλοποιήσει και θα 
επιταχύνει τη διαδικασία. Για το λόγο αυτό όμως απαιτείται ένας κανονισμός που θα αναθέτει 
το εν λόγω έργο στα κράτη μέλη. Θα πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι οι συμφωνίες 
μπορούν να εφαρμοστούν μόνο με βάση τη συνεργασία και με την παροχή πληροφοριών στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα τις 
συμφωνίες και να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις στις ειδικές ανάγκες τους.

Τροπολογία: Lena Ek και Christofer Fjellner

Τροπολογία 87
Άρθρο 13, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την
επιτροπή που συνεστήθη δυνάμει του 
άρθρου 18 του κανονισμού του Συμβουλίου 
(ΕΚ) αριθ. 338/971 (καλούμενης εν 
προκειμένω «η επιτροπή»).

1. Η Επιτροπή επικουρείται από 
επιτροπή που αποτελείται από 
εμπειρογνώμονες σε θέματα παγίδευσηςκαι 
φυσικής συμπεριφοράς των αγρίων ζώων
(καλούμενης εν προκειμένω «η επιτροπή»).

Or. sv

Αιτιολόγηση

Το αναφερόμενο άρθρο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 δεν αφορά το συγκεκριμένο 
αντικείμενο. Η ομάδα εργασίας της CITES δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι κατέχει επαρκή 
εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα παγίδευσης.

  
1 ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.
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Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 88
Άρθρο 14

Άρθρο 14 διαγράφεται
Μέτρα εφαρμογής και τροποποιήσεις

1. Σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2, η 
Επιτροπή θεσπίζει ενιαίους όρους και 
κριτήρια για:
(α) τις κοινοποιήσεις στις οποίες 
αναφέρονται τα άρθρα 4 παράγραφος 2 και 
6 παράγραφος 1,
(β) την κοινοποίηση των στοιχείων 
στην οποία γίνεται αναφορά στο άρθρο 12,
(γ) τη σύνταξη τυποποιημένου 
εγγράφου πιστοποίησης για τους σκοπούς 
του άρθρου 7.
Όποτε είναι αναγκαίο, και σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 2, η Επιτροπή θεσπίζει 
πρόσθετα μέτρα εφαρμογής.
2. Όποτε τροποποιούνται τα 
παραρτήματα στη συμφωνία και τα 
συμφωνημένα πρακτικά που αναφέρονται 
στις αποφάσεις 98/142/ΕΚ και 98/487/ΕΚ, 
η Επιτροπή τροποποιεί αναλόγως τα 
παραρτήματα της παρούσας οδηγίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής και τις τροποποιήσεις (πρώην άρθρο 14) 
διαγράφεται. 

Η προτεινόμενη πρόταση οδηγίας περιλαμβάνει τα μέτρα των συμφωνιών. Καθιστώντας τα
κράτη μέλη άμεσα υπεύθυνα για την υλοποίηση των συμφωνιών θα απλοποιήσει και θα 
επιταχύνει τη διαδικασία. Για το λόγο αυτό όμως απαιτείται ένας κανονισμός που θα αναθέτει 
το εν λόγω έργο στα κράτη μέλη. Θα πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι οι συμφωνίες 
μπορούν να εφαρμοστούν μόνο με βάση τη συνεργασία και με την παροχή πληροφοριών στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα τις 
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συμφωνίες και να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις στις ειδικές ανάγκες τους.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 89
Άρθρο 14, παράγραφος 1, σημείο γ α (νέο)

(γα) ένα κατώτατο πρότυπο για την
εκπαίδευση των παγιδευτών σύμφωνα με 
το άρθρο 8.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένα κατώτατο πρότυπο για την εκπαίδευση των παγιδευτών θα πρέπει να καθοριστεί το οποίο 
κατόπιν θα προσαρμοστεί από κάθε κράτος μέλος στις τοπικά ισχύουσες συνθήκες.

Τροπολογία: Sergio Berlato

Τροπολογία 90
Άρθρο 14, παράγραφος 2

2. Όποτε τροποποιούνται τα 
παραρτήματα στη συμφωνία και τα 
συμφωνημένα πρακτικά που αναφέρονται 
στις αποφάσεις 98/142/ΕΚ και 98/487/ΕΚ, η 
Επιτροπή τροποποιεί αναλόγως τα 
παραρτήματα της παρούσας οδηγίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 2.

2. Όποτε τροποποιούνται τα 
παραρτήματα στη συμφωνία και τα 
συμφωνημένα πρακτικά που αναφέρονται 
στις αποφάσεις 98/142/ΕΚ και 98/487/ΕΚ, η 
Επιτροπή τροποποιεί αναλόγως τα 
παραρτήματα της παρούσας οδηγίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία της 
συναπόφασης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που χρειάζεται να διορθωθούν τα παραρτήματα στην εν λόγω οδηγία, τούτο θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με τρόπο διαφανή και περισσότερο  σε συνεργασία με τα κοινοτικά 
όργανα παρά με «επιτροπολογία». Για τον λόγο αυτό η κατάλληλη διαδικασία είναι αυτή της 
συναπόφασης.
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Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 91
Άρθρο 14, παράγραφος 2

2. Όποτε τροποποιούνται τα 
παραρτήματα στη συμφωνία και τα 
συμφωνημένα πρακτικά που αναφέρονται 
στις αποφάσεις 98/142/ΕΚ και 98/487/ΕΚ, η 
Επιτροπή τροποποιεί αναλόγως τα 
παραρτήματα της παρούσας οδηγίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 2.

2. Όποτε τροποποιούνται τα 
παραρτήματα στη συμφωνία και τα 
συμφωνημένα πρακτικά που αναφέρονται 
στις αποφάσεις 98/142/ΕΚ και 98/487/ΕΚ, η 
Επιτροπή τροποποιεί αναλόγως τα 
παραρτήματα της παρούσας οδηγίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 
ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
μετά από δύο έτη σχετικά με την 
κατάσταση της μεταφοράς των 
συμφωνιών στα κράτη μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται σχετικά με την
ποιότητα της μεταφοράς των συμφωνιών στα κράτη μέλη.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 92
Άρθρο 15

Άρθρο 15 διαγράφεται
Σχέση με τις εθνικές νομοθεσίες
Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν ή να 
θεσπίζουν αυστηρότερες διατάξεις από 
αυτές που καθορίζονται στην παρούσα 
οδηγία για την προστασία των 
εγγεγραμμένων στο παράρτημα Ι ζώων και 
ζωικών ειδών. Ενημερώνουν δε την 
Επιτροπή για τα τυχόν τέτοια μέτρα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση σχετικά με τη σχέση με τις εθνικές νομοθεσίες (πρώην άρθρο 15) καθορίζεται ήδη 
στο άρθρο 2.
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Τροπολογία: Sergio Berlato

Τροπολογία 93
Άρθρο 15

Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν ή να 
θεσπίζουν αυστηρότερες διατάξεις από 
αυτές που καθορίζονται στην παρούσα 
οδηγία για την προστασία των 
εγγεγραμμένων στο παράρτημα Ι ζώων και
ζωικών ειδών. Ενημερώνουν δε την 
Επιτροπή για τα τυχόν τέτοια μέτρα.

Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν ή να 
θεσπίζουν αυστηρότερες διατάξεις από 
αυτές που καθορίζονται στην παρούσα 
οδηγία σχετικά με τα εγγεγραμμένα στο 
παράρτημα Ι ζωικά είδη. Ενημερώνουν δε 
την Επιτροπή για τα τυχόν τέτοια μέτρα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας οδηγίας δεν είναι να παράσχει «προστασία» των αγρίων ζωϊκών ειδών 
που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I, αλλά να ορίσει τα αντίστοιχα πρότυπα μη βάναυσης 
παγίδευσης.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 94
Άρθρο 16

Άρθρο 16 διαγράφεται
Μεταφορά

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2005, τις νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που 
είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με 
την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν 
πάραυτα στην Επιτροπή το κείμενο των εν 
λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω 
διατάξεων και της παρούσας οδηγίας. 
Εφαρμόζουν δε τις διατάξεις αυτές από 1ης

Ιανουαρίου 2006.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα εν λόγω 
μέτρα, αυτά περιέχουν αναφορά στην 
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από 
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τέτοια αναφορά κατά την επίσημη 
δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τον τρόπο της εν λόγω 
αναφοράς.
2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή το κείμενο των κύριων 
διατάξεων εθνικής νομοθεσίας που 
θεσπίζουν στον τομέα που καλύπτεται από 
την παρούσα οδηγία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμίσεις σχετικά με τη μεταφορά (πρώην άρθρο 16) καθορίζονται ήδη στο άρθρο 4.

Τροπολογία: Hélène Goudin

Τροπολογία 95
Άρθρο 16, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2005, τις νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που 
είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με 
την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν 
πάραυτα στην Επιτροπή το κείμενο των εν 
λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων 
και της παρούσας οδηγίας. 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2005, τις νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που 
είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με 
την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν 
πάραυτα στην Επιτροπή το κείμενο των εν 
λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων 
και της παρούσας οδηγίας. 

Εφαρμόζουν δε τις διατάξεις αυτές από 1ης

Ιανουαρίου 2006.
Εφαρμόζουν δε τις διατάξεις αυτές μία 
διετία αφότου η παρούσα οδηγία τεθεί σε 
ισχύ.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα εν λόγω 
μέτρα, αυτά περιέχουν αναφορά στην 
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια 
αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή 
τους. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον τρόπο 
της εν λόγω αναφοράς.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα εν λόγω 
μέτρα, αυτά περιέχουν αναφορά στην 
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια 
αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή 
τους. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον τρόπο 
της εν λόγω αναφοράς.

Or. sv
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Αιτιολόγηση

Μία διετία είναι ένα λογικό χρονικό διάστημα για τη μεταφορά της οδηγίας στην εθνική 
νομοθεσία.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 96
Άρθρο 17

Άρθρο 17 διαγράφεται
Θέση σε ισχύ

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την 
εικοστή ημέρα που έπεται της 
δημοσιεύσεώς της στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμίσεις σχετικά με τη θέση σε ισχύ (πρώην άρθρο 17) καθορίζονται ήδη στο άρθρο 5.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 97
Άρθρο 18

Άρθρο 18 διαγράφεται
Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη 
μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμίσεις σχετικά με τους αποδέκτες (πρώην άρθρο 18) καθορίζονται ήδη στο άρθρο 6.
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Τροπολογία: Lena Ek και Christofer Fjellner

Τροπολογία 98
Παράρτημα II, Σημείο 1.3, παράγραφος 1

Οι συνθήκες αιχμαλωσίας των ζώων 
χαρακτηρίζονται με τη βοήθεια μετρήσεων 
του βαθμού ευκολίας ή δυσκολίας 
προσαρμογής στους στο περιβάλλον και του 
βαθμού αδυναμίας τους να αντιμετωπίσουν 
το περιβάλλον τους. Δεδομένου ότι τα ζώα 
έχουν διαφορετικές μεθόδους αντιμετώπισης 
του περιβάλλοντός τους, όταν εκτιμώνται οι 
συνθήκες αιχμαλωσίας τους πρέπει να 
χρησιμοποιείται ένα ικανό φάσμα 
μετρήσεων. 

Οι συνθήκες αιχμαλωσίας των ζώων 
χαρακτηρίζονται με τη βοήθεια μετρήσεων 
του βαθμού ευκολίας ή δυσκολίας 
προσαρμογής στους στο περιβάλλον και του 
βαθμού αδυναμίας τους να αντιμετωπίσουν 
το περιβάλλον τους. Δεδομένου ότι τα ζώα 
έχουν διαφορετικές μεθόδους αντιμετώπισης 
του περιβάλλοντός τους, όταν εκτιμώνται οι 
συνθήκες αιχμαλωσίας τους πρέπει να 
χρησιμοποιείται ένα ικανό φάσμα 
μετρήσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
κάποιες από αυτές μπορεί να 
αντικατασταθούν από μεταθανάτιες 
εξετάσεις και επιτόπου δοκιμές και 
παρατηρήσεις.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Οι δείκτες συμπεριφοράς και που μπορούν να μελετηθούν κατά τον εκκαθαρισμό των παγίδων
και οι δείκτες τραυματισμού που εντοπίζονται κατά τη μεταθανάτια εξέταση του συλλεγέντος 
υλικού από τις επί τόπου δοκιμές, θα πρέπει να είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται ως βάση 
αξιολόγησης μιας μεθόδου παγίδευσης από την άποψη της καλής μεταχείρισης των ζώων, έως 
ότου υπάρξουν αποτελέσματα μιας πιο βασικής έρευνας για την οποία απιτούνται σημαντικοί 
χρηματοδοτικοί πόροι. Οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10990-5.

Τροπολογία: Lena Ek και Christofer Fjellner

Τροπολογία 99
Παράρτημα II, Σημείο 2.1, παράγραφος 2

Στις παραμέτρους πρέπει να 
συγκαταλέγονται οι δείκτες συμπεριφοράς 
και τραυματισμού που παρατίθενται στο 
σημείο 2.2 του παρόντος παραρτήματος ΙΙ.

Στις παραμέτρους πρέπει να 
συγκαταλέγονται οι δείκτες συμπεριφοράς 
και τραυματισμού που παρατίθενται στο 
σημείο 2.2 του παρόντος παραρτήματος ΙΙ.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να 
προκύπτουν από μεταθανάτιες εξετάσεις 
και επιτόπου δοκιμές και παρατηρήσεις.

Or. sv
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Αιτιολόγηση

Οι δείκτες συμπεριφοράς και που μπορούν να μελετηθούν κατά τον εκκαθαρισμό των παγίδων
και οι δείκτες τραυματισμού που εντοπίζονται κατά τη μεταθανάτια εξέταση του συλλεγέντος 
υλικού από τις επί τόπου δοκιμές, θα πρέπει να είναι δυνατό να χρησιμοποιούνταιο ως βάση 
αξιολόγησης μιας μεθόδου παγίδευσης από την άποψη της καλής μεταχείρισης των ζώων, έως 
ότου υπάρξουν αποτελέσματα μιας πιο βασικής έρευνας για την οποία απιτούνται σημαντικοί 
χρηματοδοτικοί πόροι. Οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10990-5.

Τροπολογία: Hélène Goudin

Τροπολογία 100
Παράρτημα II, Σημείο 2.1, παράγραφος 2

Στις παραμέτρους πρέπει να 
συγκαταλέγονται οι δείκτες συμπεριφοράς 
και τραυματισμού που παρατίθενται στο 
σημείο 2.2 του παρόντος παραρτήματος ΙΙ.

Στις παραμέτρους πρέπει να 
συγκαταλέγονται οι δείκτες συμπεριφοράς 
και τραυματισμού που παρατίθενται στο 
σημείο 2.2 του παρόντος παραρτήματος ΙΙ.
Σε κατάλληλες περιπτώσεις, μπορούν να 
ορίζονται με μεταθανάτια εξέταση.

Or. sv

Τροπολογία: Hélène Goudin

Τροπολογία 101
Παράρτημα II, Σημείο 3.1

Ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι την απώλεια 
της συνείδησης και των αισθήσεων και ο 
οποίος χαρακτηρίζει την τεχνική θανάτωσης 
πρέπει να καθορίζεται και να ελέγχεται κατά 
πόσον η κατάσταση αυτή διατηρείται έως 
ότου επέλθει ο θάνατος (δηλ. μέχρι την μη 
αναστρέψιμη διακοπή της καρδιακής 
λειτουργίας).

Ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι την απώλεια 
της συνείδησης και των αισθήσεων και ο 
οποίος χαρακτηρίζει την τεχνική θανάτωσης 
πρέπει να καθορίζεται και να ελέγχεται κατά 
πόσον η κατάσταση αυτή διατηρείται έως 
ότου επέλθει ο θάνατος (δηλ. μέχρι την μη 
αναστρέψιμη διακοπή της καρδιακής 
λειτουργίας).

Η απώλεια της συνείδησης και των 
αισθήσεων πρέπει να παρακολουθείται με 
τον έλεγχο των ανακλαστικών σε επίπεδο 
κερατοειδούς και βλεφάρων ή 
παρακολουθώντας οποιαδήποτε άλλη 
παράμετρο της οποίας η καταλληλότητα έχει 
αποδειχθεί επιστημονικά.

Η απώλεια της συνείδησης και των 
αισθήσεων πρέπει να παρακολουθείται με 
τον έλεγχο των ανακλαστικών σε επίπεδο 
κερατοειδούς και βλεφάρων ή 
παρακολουθώντας οποιαδήποτε άλλη 
παράμετρο της οποίας η καταλληλότητα έχει 
αποδειχθεί επιστημονικά.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι 
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αναγκαία η διενέργεια περαιτέρω δοκιμών 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η μέθοδος 
παγίδευσης ανταποκρίνεται στα πρότυπα, 
μπορούν να πραγματοποιηθούν πρόσθετες 
μετρήσεις με ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 
(EEG), απόκριση σε οπτικό ερέθισμα (VER) 
και απόκριση σε ηχητικό ερέθισμα (SER).

αναγκαία η διενέργεια περαιτέρω δοκιμών 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η μέθοδος 
παγίδευσης ανταποκρίνεται στα πρότυπα, 
μπορούν να πραγματοποιηθούν πρόσθετες 
μετρήσεις με ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 
(EEG), απόκριση σε οπτικό ερέθισμα (VER) 
και απόκριση σε ηχητικό ερέθισμα (SER).

Σε κατάλληλες περιπτώσεις, οι δοκιμές σε 
περιφραγμένους χώρους μπορούν να
αντικατασταθούν με επιτόπιες δοκιμές, 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10990-4. Ο 
χρόνος μέχρι την απώλεια της συνείδησης 
εξαρτάται από το είδος ζώου, την ισχύ και 
το σημείο της του πλήγματος. 

Or. sv

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat,  Jan Mulder, Johannes Bloklκαι, Dorette 
Corbey

Τροπολογία 102
Παράρτημα II, Σημείο 3.2, υποσημείωση

* ο εν λόγω μεσολαβών χρόνος θα 
επανεξετάζεται με στόχο την προσαρμογή 
του ανάλογα με το εκάστοτε είδος, ούτως 
ώστε να μειωθεί ο μεσολαβών χρόνος των 
300 δευτερολέπτων σε 180 δευτερόλεπτα 
και να καθοριστεί ένα χρονικό πλαίσιο 
εφαρμογής του.

* ο εν λόγω μεσολαβών χρόνος θα 
επανεξετάζεται με στόχο τη συντόμευσή του 
ανάλογα με το εκάστοτε είδος, εφόσον 
υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι 
παγίδευσης.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η σημείωση αυτή δεν ωθεί μόνο σε μια ενδελεχέστερη έρευνα σχετικά με την ανώτατη διάρκεια, 
αλλά διευκρινίζει επίσης και ποια θα πρέπει να είναι η έκβαση της εν λόγω έρευνας (ήτοι 
μείωση της ανώτατης διάρκειας στα 180 δευτερόλεπτα). Το τελευταίο αυτό στοιχείο είναι άνευ
λόγου.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 103
Παράρτημα ΙΙ, παράγραφος 3.2
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Κείμενο της Επιτροπής

Μεσολαβών χρόνος για την απώλεια των 
ανακλαστικών σε επίπεδο κερατοειδούς 
και βλεφάρων

Είδος

45 δευτερόλεπτα Mustela erminea

120 δευτερόλεπτα Martes americana, Martes zibellina, Martes 
martes

300 δευτερόλεπτα* Κάθε άλλο είδος εγγεγραμμένο στο 
παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Μεσολαβών χρόνος για την απώλεια 
των ανακλαστικών σε επίπεδο 
κερατοειδούς και βλεφάρων

Είδος

30 δευτερόλεπτα Mustela erminea

120 δευτερόλεπτα Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes

240 δευτερόλεπτα * Κάθε άλλο είδος εγγεγραμμένο στο 
παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο προβλεπόμενος μεσολαβών χρόνος θα πρέπει να προσαρμόζεται στην φυσιολογία, ανατομία 
και την συμπεριφορά του εκάστοτες είδους.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 104
Παράρτημα II, Σημείο 3.2 α (νέο)

3.2α. Παγίδες που οδηγούν σε πνιγμό 
μπορούν μόνο τότε να χρησιμοποιούνται 
μετά από άδεια των αρμόδιων αρχών σε
α) απειλή της δημόσιας υγείας και 
ασφάλειας
β) απειλή της ιδιωτικής και δημόσιας 
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περιουσίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η χρήση αυτού του είδους παγίδων είναι απαραίτητη για τον αποτελεσματικό έλεγχο των
μοσκαρουραίων. Ιδιαίτερα, οι κριτικές επιπτώσεις των ζημιών που προκαλούν τα εν λόγω είδη
στην προστασία από τις πλημύρρες και στους αγωγούς υδάτων αποτελεί απειλή για την δημόσια 
ασφάλεια, υγεία και ιδιοκτησία. Σε 70% των περιπτώσεων ο θάνατος σε παγίδες μορφής 
κυτίων δεν προκαλείται από τον πνιγμό, αλλά μάλλον από απότομες αλλαγές στον μεταβολισμό 
που προκαλούνται από το ίδιο το ζώο (αυτοαναισθησία).

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 105
Παράρτημα II, Σημείο 3.2 α (νέο)

3.2α) Παγίδες που συνεπάγονται πνιγμό
Η χρήση παγίδων που συνεπάγονται
πνιγμό, με στόχο την παγίδευση αγρίων 
θηλαστικών για λόγους διατήρησης και για 
τη λήψη της γούνας, του δέρματος ή του 
κρέατος, απαγορεύεται.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Στο μέτρο του δυνατού, θα πρέπει να απαγορευθούν οι παγίδες που συνεπάγονται τη θανάτωση 
δια πνιγμού, εκτός εάν πρόκειται για παράσιτα.

Τροπολογία: Hélène Goudin

Τροπολογία 106
Παράρτημα III, Σημείο 1.1, παράγραφος 1

Οι δοκιμές πρέπει να διενεργούνται 
σύμφωνα με λεπτομερή πρωτόκολλα 
μελέτης.

Οι δοκιμές πρέπει να διενεργούνται 
σύμφωνα με λεπτομερή πρωτόκολλα 
μελέτης. Σε κατάλληλες περιπτώσεις, αυτά 
μπορούν να αντικατασταθούν από 
μεταθανάτιες εξετάσεις του υλικού που έχει 
προκύψει από επιτόπιες δοκιμές.
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Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 107
Παράρτημα III, Σημείο 1.1, παράγραφος 5

Στις δοκιμές πεδίου, οι παγίδες πρέπει να 
ελέγχονται καθημερινώς.

Στις δοκιμές πεδίου, οι παγίδες πρέπει να 
ελέγχονται καθημερινώς και να είναι 
εξοπλισμένες με μηχανισμό που να 
επισημαίνει αμέσως την παγίδευση του 
ζώου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της οδηγίας 86/609, η οποία επιβάλλει την 
ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς σκοπούς, 
θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί μηχανισμοί οι οποίοι επισημαίνουν την παγίδευση των ζώων. 

Τροπολογία: Hélène Goudin

Τροπολογία 108
Παράρτημα III, Σημείο 1.1, παράγραφος 6

Η αποτελεσματικότητα των φονικών 
παγίδων όσον αφορά την απώλεια των 
αισθήσεων και την θανάτωση του ζώου-
στόχου, πρέπει να δοκιμάζεται σε εναργή, 
κινητικά ζώα, με εργαστηριακές μετρήσεις ή 
με μετρήσεις σε περιφραγμένο χώρο και με 
μετρήσεις πεδίου. Η ικανότητα της παγίδας 
να καταφέρει πλήγματα σε ζωτικά σημεία 
του ζώου-στόχου πρέπει να αξιολογείται 
καταλλήλως.

Η αποτελεσματικότητα των φονικών 
παγίδων όσον αφορά την απώλεια των 
αισθήσεων και την θανάτωση του ζώου-
στόχου, πρέπει να δοκιμάζεται σε εναργή, 
κινητικά ζώα, με εργαστηριακές μετρήσεις ή 
με μετρήσεις σε περιφραγμένο χώρο και με 
μετρήσεις πεδίου. Η ικανότητα της παγίδας 
να καταφέρει πλήγματα σε ζωτικά σημεία 
του ζώου-στόχου πρέπει να αξιολογείται 
καταλλήλως. Στο μέτρο του δυνατού 
χρησιμοποιούνται προσομοιώσεις μέσω
υπολογιστή.

Or. sv
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Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 109
Παράρτημα III, Σημείο 1.1, παράγραφος 9

Εφόσον κριθεί σκόπιμο, είναι δυνατόν να 
ελέγχεται ευρύτερο φάσμα παραμέτρων 
κατά την δοκιμή των παγίδων. Στις δοκιμές 
πεδίου μπορούν να περιλαμβάνονται 
μελέτες των επιπτώσεων της παγίδευσης, 
τόσο στα ζώα-στόχους όσο και στα ζώα που 
παγιδεύονται εκ συμπτώσεως.

Εφόσον κριθεί σκόπιμο, είναι δυνατόν να 
ελέγχεται ευρύτερο φάσμα παραμέτρων κατά 
την δοκιμή των παγίδων. Στις δοκιμές πεδίου 
πρέπει να περιλαμβάνονται μελέτες των 
επιπτώσεων της παγίδευσης, τόσο στα ζώα-
στόχους όσο και στα ζώα που παγιδεύονται 
εκ συμπτώσεως.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δοκιμές πεδίου πραγματοποιούνται κυρίως με σκοπό να καθορίσουν την επίπτωση στον 
πληθυσμό ζώων. Είναι όμως απαραίτητο για την αποφυγή μη ακουσίων βασανιστηρίων των 
ζώων, να εξετάζεται η επίδραση σε άλλους πληθυσμούς.


