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Muudatusettepaneku esitaja(d): Markus Pieper ja Michl Ebner

Muudatusettepanek 22

Euroopa Parlament lükkas komisjoni ettepaneku tagasi.

Or. de

Begründung

Die Kommission sollte die entsprechende und sachgerechte Rechtsgrundlage für diesen 
Vorschlag anwenden. Wenn Artikel 175 Absatz 1 weiterhin als Rechtsgrundlage gilt, sollte 
der Vorschlag abgelehnt werden.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 23
Pealkiri

Ettepanek Euroopa parlamendi ja nõukogu 
direktiivi kohta, millega kehtestatakse
teatud loomaliikide humaanse püünisjahi 
standardid

Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse kohta, millega võetakse üle teatud 
loomaliikide humaanse püünisjahi 
standardite kokkulepe
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Or. de

Begründung

Der vorgeschlagene Richtlinienvorschlag beinhaltet alle Maßnahmen der Übereinkommen. 
Zur Vereinfachung und schnelleren Umsetzung können die Mitgliedstaaten die Umsetzung 
direkt veranlassen. Dazu ist aber eine Verordnung erforderlich, wodurch die Mitgliedstaaten 
damit beauftragt werden. Ebenfalls sollte klar sein, dass die Umsetzung nur unter Mitarbeit 
und Information der Kommission erfolgt. Somit können die Mitgliedstaaten direkt die 
Übereinkommen umsetzen und die Regelungen ihren speziellen Anforderungen anpassen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 24
Pealkiri

Ettepanek Euroopa parlamendi ja nõukogu 
direktiivi kohta, millega kehtestatakse teatud 
loomaliikide humaanse püünisjahi 
standardid

Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi kohta, millega kehtestatakse teatud 
loomaliike säästva püünisjahi standardid

(Antud muudatus kehtib terves õigusaktis, 
aga siiski mitte kohtades, kus tsiteeriti 1998. 
aastal ELi poolt heakskiidetud lepingut; 
muudatusettepaneku vastuvõtmise tõttu on 
vajalik teha tehnilisi kohandusi terves 
tekstis.)

Or. de

Begründung

Der Begriff „human“ führt zu einer irreführenden und undefinierten Interpretation des 
Themas. Er lässt ein hohes Maß an Missbrauch und Missdeutung zu. Mit „Nachhaltigkeit" 
wird ein weniger emotionales und besser verständliches Wort eingeführt, dass zudem ein 
breiteres Maß an Akzeptanz hat.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Markus Pieper ja Michl Ebner

Muudatusettepanek 25
Viide 1

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut ja eriti selle artikli 175
lõiget 1,

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut ja eriti selle artikli 95
lõiget 1,
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Begründung

Eines der Ziele dieses Vorschlages ist es, das Wohlergehen der mit Fallen gejagten und 
gefangenen Tiere zu verbessern. Obwohl die EU-Umweltpolitik den Erhalt wild lebender 
Tiere und die Artenvielfalt beinhaltet, gehört das Wohlergehen wilder Tiere nicht dazu. Das 
Protokoll über den Tierschutz und das Wohlergehen der Tiere im Anhang zum Vertrag 
ermächtigt die EU, das Thema Tierschutz lediglich durch die Gestaltung und Durchsetzung in 
den Bereichen der Landwirtschafts-, Transport-, Binnenmarkt- und Forschungspolitik zu 
behandeln, besonders in Bezug auf Tiere, die zum Zwecke der Landwirtschaft aufgezogen und 
gehalten werden. Dem Tierschutz sollte eine hohe Priorität gewährt werden, doch liegt dieser 
Zuständigkeitsbereich einzig und allein in den Händen der Mitgliedstaaten.

Der Vorschlag sieht die Durchsetzung des Übereinkommens über internationale Fangnormen 
vor, das die EU im Rahmen der gemeinsamen Handelspolitik abgeschlossen hat. Dieser 
Vorschlag wird die Bestimmungen in den Mitgliedstaaten innerhalb des Binnenmarktes 
angleichen, so wie er den Gebrauch (und indirekt damit den Handel) von Fallen verbietet, die 
nicht dem gemeinsamen Standard entsprechen. Aus diesen Gründen kann die EU Artikel 95 
Absatz 1 des EG-Vertrages anwenden, um die Vereinbarung durchzusetzen und auf diesem 
Wege das Wohlergehen von Wildtieren zu verbessern, ohne dabei die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten einzuschränken.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 26
Viide 1

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut ja eriti selle artikli 175
lõiget 1,

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut ja eriti selle artikli 95
lõiget 1,

Or. nl

Begründung

Ziel der Umweltpolitik der EU ist unter anderem die Erhaltung wildlebender Tiere und der 
Artenvielfalt sicherzustellen. Das Wohlergehen der Tiere fällt nicht hierunter. Laut Protokoll 
Nr. 33 zum EG-Vertrag hat die EU im Bereich des Wohlergehens der Tiere nur Zuständigkeit 
im Rahmen der Landwirtschafts-, der Verkehrs-, der Binnenmarkt- oder der 
Forschungspolitik.

Der von der Kommission unterbreitete Vorschlag betrifft die Umsetzung des Internationalen 
Übereinkommens über humane Fangmethoden, das im Rahmen der gemeinschaftlichen 
Handelspolitik abgeschlossen wurde. Da der Vorschlag die Standards der Mitgliedstaaten 
betreffend Tierfallen im Binnenmarkt vereinheitlicht und unmittelbar einem Umweltziel dient, 
kann nur Artikel 95 als einzige zutreffende Rechtsgrundlage für diesen Vorschlag angesehen 
werden. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans ja Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 27
Põhjendus 1

1) Nõukogu 26. jaanuari 1998. aasta 
otsusega 98/142/EÜ, mis käsitleb
humaanse püünisjahi rahvusvaheliste 
standardite lepingu sõlmimist Euroopa 
Ühenduse, Kanada ja Venemaa 
Föderatsiooni vahel ning nimetatud 
lepingu allkirjastamist käsitleva 
kooskõlastatud protokolli sõlmimist 
Kanada ja Euroopa Ühenduse vahel 12, ja 
nõukogu 13. juuli 1998. aasta otsusega 
98/487/EÜ, mis käsitleb humaanse 
püünisjahi standardeid käsitleva 
rahvusvahelise lepingu sõlmimist Euroopa 
Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide 
vahelise kooskõlastatud protokolli kujul13, 
kiitis ühendus heaks kaks humaanse 
püünisjahi standardeid käsitlevat 
rahvusvahelist lepingut. Seetõttu tuleb täita 
neist lepingutest tulenevaid kohustusi.

välja jäetud

Or. en

Begründung

Das Europäische Parlament hat die Übereinkommen mit sehr großer Mehrheit abgelehnt 
(Berichte A4-0197/1998 und A4-325/1997).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michl Ebner

Muudatusettepanek 28
Põhjendus 1 a (uus)

1 a) Käesolev direktiiv väljendab 
kokkulepet, mis sõlmiti 1998. aastal ühelt 
poolt Kanada ja Venemaa Föderatsiooni 
ning teiselt poolt Ameerika Ühendriikide 
vahel. Direktiiv on ette nähtud kokkuleppe 
kinnitamiseks Euroopa Liidu õigusaktides.

Or. de
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Begründung

Die Richtlinie muss erlassen werden, um in der Europäischen Union eine gesetzliche 
Grundlage für die oben genannten Abkommen zu schaffen. Nachdem die Regelung bereits 
international angewandt wird, soll sie auch in der Europäischen Union gemäß den 
internationalen Abkommen und Regelungen Anwendung finden.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans ja Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 29
Põhjendus 2

2) Nende lepingutega tahetakse tagada 
lisaks humaansele püünisjahile kehtestatud 
rahvusvaheliste standardite täitmisele 
püüniste tehniliste näitajate osas ka seda, et 
üheksateistkümne asjaomase loomaliigi 
püünisjahi meetodid oleksid nende 
humaanse püünisjahi rahvusvaheliste 
standarditega kooskõlas. Lisaks näevad 
humaanse püünisjahi standardid ette 
karusnahaküttide spetsiaalset väljaõpet.

välja jäetud

Or. en

Begründung

Das Europäische Parlament hat die Übereinkommen mit sehr großer Mehrheit abgelehnt 
(Berichte A4-0197/1998 und A4-325/1997).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hélène Goudin

Muudatusettepanek 30
Põhjendus 2

2) Nende lepingutega tahetakse tagada lisaks 
humaansele püünisjahile kehtestatud 
rahvusvaheliste standardite täitmisele 
püüniste tehniliste näitajate osas ka seda, et 
üheksateistkümne asjaomase loomaliigi 
püünisjahi meetodid oleksid nende 
humaanse püünisjahi rahvusvaheliste 
standarditega kooskõlas. Lisaks näevad 
humaanse püünisjahi standardid ette 
karusnahaküttide spetsiaalset väljaõpet.

2) Nende lepingutega tahetakse tagada lisaks 
humaansele püünisjahile kehtestatud 
rahvusvaheliste standardite täitmisele 
püüniste tehniliste näitajate osas ka seda, et 
üheksateistkümne asjaomase loomaliigi 
püünisjahi meetodid oleksid nende 
humaanse püünisjahi rahvusvaheliste 
standarditega kooskõlas. Lisaks näevad 
humaanse püünisjahi standardid ette 
karusnahaküttide spetsiaalset väljaõpet. 
Nimetatud väljaõpet ei ühtlustata ELi 
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tasandil.

Or. sv

Begründung

Diese Präzisierung wird mit Blick auf das Subsidiaritätsprinzip hinzugefügt. Klimatische 
Unterschiede, Artenbestand und Jagdbedingungen sind von Land zu Land unterschiedlich. 
Eine einheitliche Ausbildung auf EU-Ebene einzuführen wäre weder effizient noch 
zweckmäßig.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Markus Pieper ja Michl Ebner

Muudatusettepanek 31
Põhjendus 3

3) Et humaansed püünised peavad olema 
selektiivsed, tõhusad ja vastama vajalikele 
ohutusnõuetele, mõjub nende 
rahvusvaheliselt kooskõlastatud humaanse 
püünisjahi standardite täitmine soodsalt 
püütavate loomade heaolule ja aitab kaasa 
looduslike loomaliikide kaitsele nii 
ühenduse siseselt kui ka väljaspool seda.
Metsloomavarude majandamise ja liikide 
säilitamise eesmärgil püünistega püütavate 
metsloomade piisava heaolu tagamine 
peaks aitama kaasa ühenduse 
keskkonnapoliitika eesmärkide täitmisele.
Konkreetsemalt aitab ühendus selliselt 
toimides kaasa loodusressursside 
mõistlikule, säästvale ja ratsionaalsele 
kasutamisele ja toetab rahvusvahelisel 
tasandil ülemaailmsete 
keskkonnaprobleemide lahendamisele 
suunatud meetmeid.

3) Konkurentsimoonutuste vältimiseks on 
vajalik kindlustada, et 
väliskaubandusabinõusid, mis lepingus sel 
eesmärgil võeti, rakendatakse ühiselt 
kõikjal ühenduses. Lisaks mõjub lepingu 
rakendamine püütud loomade tervislikule 
seisundile positiivselt .

Or. de

Begründung

Die EU-Umweltpolitik beinhaltet den Erhalt wild lebender Tiere und die Artenvielfalt, 
allerdings nicht das Befinden von Wildtieren. Der Vorschlag würde nur zum „Schutz von 
Exemplaren wild lebender Tierarten“ beitragen und zu einer „umsichtigen, nachhaltigen und 
rationellen Verwendung der natürlichen Ressourcen“ führen, wenn er gezielte Fangnormen 
einbeziehen würde, dem ist allerdings im vorliegenden Fall nicht so. 
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Die EU sollte das Abkommen in Kraft setzen und auf diesem Wege ihren internationalen 
Handelsverpflichtungen nachkommen. Die Verbesserung des Befindens der mit Fallen 
gefangenen Tiere wird nur durch die Umsetzung erfolgreich sein können.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans ja Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 32
Põhjendus 3

3) Et humaansed püünised peavad olema 
selektiivsed, tõhusad ja vastama vajalikele 
ohutusnõuetele, mõjub nende 
rahvusvaheliselt kooskõlastatud humaanse 
püünisjahi standardite täitmine soodsalt 
püütavate loomade heaolule ja aitab kaasa 
looduslike loomaliikide kaitsele nii 
ühenduse siseselt kui ka väljaspool seda. 
Metsloomavarude majandamise ja liikide 
säilitamise eesmärgil püünistega püütavate 
metsloomade piisava heaolu tagamine peaks 
aitama kaasa ühenduse keskkonnapoliitika 
eesmärkide täitmisele. Konkreetsemalt aitab 
ühendus selliselt toimides kaasa 
loodusressursside mõistlikule, säästvale ja 
ratsionaalsele kasutamisele ja toetab 
rahvusvahelisel tasandil ülemaailmsete 
keskkonnaprobleemide lahendamisele 
suunatud meetmeid.

3) Püünised peavad olema selektiivsed ja 
tõhusad ning vastama vajalikele 
ohutusnõuetele. Püünisjahi standardite 
täitmine mõjub soodsalt püütavate loomade 
heaolule ja aitab kaasa looduslike 
loomaliikide kaitsele nii ühendusesiseselt
kui ka väljaspool seda. Metsloomavarude 
majandamise ja liikide säilitamise eesmärgil 
püünistega püütavate metsloomade piisava 
heaolu tagamine peaks aitama kaasa 
ühenduse keskkonnapoliitika eesmärkide 
täitmisele. Konkreetsemalt aitab ühendus 
selliselt toimides kaasa loodusressursside 
mõistlikule, säästvale ja ratsionaalsele 
kasutamisele ja toetab rahvusvahelisel 
tasandil ülemaailmsete 
keskkonnaprobleemide lahendamisele 
suunatud meetmeid.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans ja Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 33
Põhjendus 4

4) Humaansete püünisjahi meetodite 
tulemuslik rakendamine eeldab, et lisaks 
sertifitseerimisele, mis tõendab püüniste 
vastavust humaanse püünisjahi 
standarditele, on vastavalt samadele nõuetele 
ka nende käsitsejateks vajaliku 
kvalifikatsiooniga karusnahakütid.

4) Püünisjahi meetodite tulemuslik 
rakendamine eeldab, et lisaks 
sertifitseerimisele, mis tõendab püüniste 
vastavust püünisjahi standarditele, on 
vastavalt samadele nõuetele ka nende 
käsitsejateks vajaliku kvalifikatsiooniga 
karusnahakütid.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans ja Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 34
Põhjendus 6

6) Tuleb toetada ja soodustada uuringuid 
humaanse püünisjahi standardite 
täiustamiseks.

6) Tuleb toetada ja soodustada uuringuid 
püünisjahi standardite täiustamiseks.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans und Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 35
Põhjendus 9

9) Vastavalt proportsionaalsuse 
põhimõttele on käesoleva direktiivi 
põhieesmärgi saavutamiseks vajalik ja 
kohane kehtestada reeglid rahvusvahelisi 
humaanse püünisjahi standardeid 
käsitlevate lepingutega ühendusele võetud 
kohustuste täitmiseks, nagu see on välja 
toodud otsustes 98/142/EÜ ja 98/487/EÜ. 
Vastavalt asutamislepingu artikli 5 
kolmandale lõikele ei minda käesolevas 
direktiivis kaugemale sellest, mis on seatud 
eesmärkide täitmiseks vajalik.

välja jäetud

Or. en

Begründung

Das Europäische Parlament hat die Übereinkommen mit sehr großer Mehrheit abgelehnt 
(Berichte A4-0197/1998 und A4-325/1997).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 36
Põhjendus 10 a (uus)

10 a) Püüniste kontrollimine peab toimuma 
kooskõlas nõukogu 24. novembri 1986. 
aasta direktiivi 86/609/EMÜ katseteks ja 
muudel teaduslikel eesmärkidel 
kasutatavate loomade kaitsega seotud 
liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise 
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kohta asjakohaste sätetega(1).
___________________

EÜT L 358, 18.12.1986, lk 1. Muudetud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/65/EÜ 
(ELT L 230, 16.9.2003, lk 32).

Or. de

Begründung

Der Kommissionsvorschlag muss in Einklang mit den für Wildtiere maßgeblichen 
Bestimmungen der Richtlinie 86/609 zur Annäherung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten zum Schutz der für Versuche und andere 
wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere stehen und diese Richtlinie muss auch 
gegebenenfalls auf Tierversuche, die im Rahmen dieser Richtlinie durchgeführt werden, 
angewendet werden.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 37
Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala
1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
humaanse püünisjahi standardid, 
püügimeetoditele kehtivad nõuded, 
püügimeetodite katsetamise ja teatud 
metsloomade püüdmiseks kasutatavate 
püüniste sertifitseerimise tehnilised 
tingimused.

Liikmesriikidele tehakse ülesandeks 
rakendada riiklikus õiguses nõukogu 
otsuseid 98/487/EÜ ja 98/142/EÜ (edaspidi 
“kokkulepe”).

2. Käesolevas direktiivis käsitletakse 
püüniseid, mida kasutatakse I lisas 
loetletud metsloomade püüdmisel 
metsloomavarude majandamise, kahjurite 
arvukuse piiramise, liigi kaitse ja 
säilitamise ja karusnaha, naha või liha 
saamise eesmärgil.

Or. de

Begründung

Der vorgeschlagene Richtlinienvorschlag beinhaltet alle Maßnahmen der Übereinkommen. 
Zur Vereinfachung und schnelleren Umsetzung können die Mitgliedstaaten die Umsetzung 
direkt veranlassen. Dazu ist aber eine Verordnung erforderlich, wodurch die Mitgliedstaaten 
damit beauftragt werden. Ebenfalls sollte klar sein, dass die Umsetzung nur unter Mitarbeit 
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und Information der Kommission erfolgt. Somit können die Mitgliedstaaten direkt die 
Übereinkommen umsetzen und die Regelungen ihren speziellen Anforderungen anpassen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hélène Goudin

Muudatusettepanek 38
Artikkel 1

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
humaanse püünisjahi standardid, 
püügimeetoditele kehtivad nõuded, 
püügimeetodite katsetamise ja teatud 
metsloomade püüdmiseks kasutatavate 
püüniste sertifitseerimise tehnilised 
tingimused. 

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
säästva püünisjahi standardid, 
püügimeetoditele kehtivad nõuded, 
püügimeetodite katsetamise ja teatud 
kodumaiste metsloomade püüdmiseks 
kasutatavate püüniste sertifitseerimise 
tehnilised tingimused.

2. Käesolevas direktiivis käsitletakse 
püüniseid, mida kasutatakse I lisas loetletud 
metsloomade püüdmisel metsloomavarude 
majandamise, kahjurite arvukuse piiramise, 
liigi kaitse ja säilitamise ja karusnaha, naha 
või liha saamise eesmärgil. 

2. Käesolevas direktiivis käsitletakse 
püüniseid, mida kasutatakse I lisas loetletud 
kodumaiste metsloomade püüdmisel 
metsloomavarude majandamise, kahjurite 
arvukuse piiramise, liigi kaitse ja säilitamise 
ja karusnaha, naha või liha saamise 
eesmärgil.

Or. en

Begründung

Der Fang von invasiven exotischen Tierarten zur Verhinderung einer irreversiblen 
Schädigung der Ökosysteme in der EU fällt nicht unter den Geltungsbereich dieser Richtlinie.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 39
Artikli 1 lõige 1

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
humaanse püünisjahi standardid, 
püügimeetoditele kehtivad nõuded, 
püügimeetodite katsetamise ja teatud 
metsloomade püüdmiseks kasutatavate 
püüniste sertifitseerimise tehnilised 
tingimused. 

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
säästva püünisjahi standardid, 
püügimeetoditele kehtivad nõuded, 
püügimeetodite katsetamise ja teatud 
metsloomade püüdmiseks kasutatavate 
püüniste sertifitseerimise tehnilised 
tingimused, nagu on ette nähtud määruses 
(EMÜ) nr 3254/91.

Or. de
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Begründung

Es soll vermieden werden, dass das Streichen des Konzeptes „human“ dazu führt, dass diese 
Richtlinie ihre Rechtskraft für die Umsetzung von Artikel 3 Absätze 1 und 2 der 
„Tellereisen“-Verordnung (EWG) Nr. 3254/91 verlieren würde. Darum ist es notwendig, 
ausdrücklich zu erwähnen, dass diese „nachhaltigen“ Fangnormen der zutreffenden 
Definition dieser Verordnung entsprechen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Michl Ebner

Muudatusettepanek 40
Artikli 1 lõige 1

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
humaanse püünisjahi standardid, 
püügimeetoditele kehtivad nõuded, 
püügimeetodite katsetamise ja teatud 
metsloomade püüdmiseks kasutatavate 
püüniste sertifitseerimise tehnilised 
tingimused. 

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
humaanse püünisjahi standardid, 
püügimeetoditele kehtivad nõuded, 
püügimeetodite katsetamise ja teatud 
metsloomade püüdmiseks kasutatavate 
püüniste sertifitseerimise tehnilised 
tingimused vastavalt rahvusvahelisele 
kokkuleppele, mis sõlmiti ühelt poolt 
Kanada ja Venemaa Föderatsiooni ning 
teiselt poolt Ameerika Ühendriikide vahel.

Or. de

Begründung

Die Richtlinie stellt eine gesetzliche Grundlage für die oben genannten Abkommen dar. 
Nachdem die Regelung bereits international angewandt wird, soll sie auch in der 
Europäischen Union gemäß den internationalen Abkommen und Regelungen Anwendung 
finden.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, 
Jules Maaten, Jan Mulder, Dorette Corbey

Muudatusettepanek 41
Artikli 1 lõige 2 a (uus)

2 a. Käesoleva direktiivi sätted ei kehti 
nende kahjurloomade püüdmise kohta, kes 
kujutavad endast reaalset ohtu turvalisuse 
tagamisele.

Or. nl
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Begründung

Artikel 1 besagt, dass die Bekämpfung von schädlichen Tieren in den Geltungsbereich der 
Richtlinie fällt. Stellt die Plage eine Bedrohung der Volksgesundheit und Sicherheit, wie 
beispielsweise durch Dammbrüche dar, muss der humane Fang dieser Tiere von 
untergeordneter Bedeutung sein. Dies bedeutet nicht, dass bei dieser Bekämpfung nicht auch 
eine möglichst humane Form des Fangs angestrebt werden sollte. Die Richtlinie darf aber 
nicht dazu führen, dass die Bekämpfung schädlicher Tiere verhindert wird, wenn dadurch 
Volksgesundheit und Sicherheit gefährdet werden.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 42
Artikkel 2

Mõisted Suhe siseriikliku õigusega
Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi 
mõisteid

Liikmesriigid võivad I lisas toodud loomade 
ja loomaliikide kaitseks kehtima jätta või 
kehtestada käesolevas kokkuleppes 
toodutest rangemaid sätteid. Kõigist 
sellistest meetmetest teavitavad nad 
komisjoni.

1. "püünised" – mehhaanilised 
püügiseadmed I lisas toodud loomaliikide 
isendite püüdmiseks kas elusalt või surnult;
2. "püügimeetodid" – püünised ja nende 
ülesseadmise tingimused, näiteks sihtliigid, 
paigutamine, saagi ligimeelitamine, sööt ja 
looduslikud tingimused;
3. "eluspüügimeetodid" – püünised, mille 
ehituse ja paigaldamise eesmärgiks ei ole 
püütud loom tappa, vaid piirata tema 
liikumist niipalju, et inimene saaks ta kätte;
4. "tapvad püügimeetodid" – püünised, 
mille ehituse ja paigaldamise eesmärgiks 
on kinnipuutud loom tappa;
5. "karusnahakütt" – isik, kellele 
liikmesriigi pädev asutus on andnud loa I 
lisas loetletud loomaliikide isendite 
püünistega püüdmiseks.

Or. de
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Begründung

Die Begriffsbestimmungen (bisher Artikel 2) entfallen. Artikel 2 (bisher Artikel 15) definiert 
das Verhältnis zum einzelstaatlichen Recht.

Der vorgeschlagene Richtlinienvorschlag beinhaltet alle Maßnahmen der Übereinkommen. 
Zur Vereinfachung und schnelleren Umsetzung können die Mitgliedstaaten die Umsetzung 
direkt veranlassen. Dazu ist aber eine Verordnung erforderlich, wodurch die Mitgliedstaaten 
damit beauftragt werden. Ebenfalls sollte klar sein, dass die Umsetzung nur unter Mitarbeit 
und Information der Kommission erfolgt. Somit können die Mitgliedstaaten direkt die 
Übereinkommen umsetzen und die Regelungen ihren speziellen Anforderungen anpassen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek ja Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 43
Artikli 2 lõige 1

1. "püünised" – mehhaanilised 
püügiseadmed I lisas toodud loomaliikide 
isendite püüdmiseks kas elusalt või surnult;

1. “püünised” – mehhaanilised
püügiseadmete mudelid I lisas toodud 
loomaliikide isendite püüdmiseks kas elusalt 
või surnult;

Or. sv

Begründung

Im Vorschlag der Kommission ist unklar, ob alle einzelnen Fallen geprüft werden müssen 
oder nur die Prototypen der Fallen. Als Grundsatz muss gelten, dass ein Fallentyp getestet 
wird, da sonst unerhört viele Prüfungen durchgeführt werden müssten und unerhört viele 
Tiere bei diesen Prüfungen sterben müssten.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund ja Riitta Myller

Muudatusettepanek 44
Artikli 2 lõige 1

1. "püünised" – mehhaanilised 
püügiseadmed I lisas toodud loomaliikide 
isendite püüdmiseks kas elusalt või surnult;

1. “püünised” – mehhaanilised
püügiseadmete mudelid I lisas toodud 
loomaliikide isendite püüdmiseks kas elusalt 
või surnult;

Or. sv

Begründung

Im Vorschlag der Kommission ist unklar, ob alle einzelnen Fallen geprüft werden müssen 
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oder nur die Prototypen der Fallen. Als Grundsatz muss gelten, dass ein Fallentyp getestet 
wird, da sonst unerhört viele Prüfungen durchgeführt werden müssten und unerhört viele 
Tiere bei diesen Prüfungen sterben müssten.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hélène Goudin

Muudatusettepanek 45
Artikli 2 lõige 1

1. "püünised" – mehhaanilised 
püügiseadmed I lisas toodud loomaliikide 
isendite püüdmiseks kas elusalt või surnult;

1. “püüniste tüübid” – mehhaanilised 
püügiseadmed I lisas toodud loomaliikide 
isendite püüdmiseks kas elusalt või surnult;

Or. sv

Begründung

Es muss klargestellt werden, dass die Modelle von Fallen geprüft werden müssen, nicht jede 
einzelne Falle. Letzteres wäre kostspielig, umständlich und praktisch unmöglich.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek ja Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 46
Artikli 2 lõige 5

5. "karusnahakütt" – isik, kellele liikmesriigi 
pädev asutus on andnud loa I lisas loetletud 
loomaliikide isendite püünistega 
püüdmiseks.

5. “karusnahakütt” – isik, kes täidab
liikmesriigi pädeva asutuse poolt kindlaks 
määratud nõudeid I lisas loetletud 
loomaliikide isendite püünistega 
püüdmiseks.

Or. sv

Begründung

Vernünftigerweise sollten Kompetenzanforderungen festgelegt werden und nicht in jedem 
einzelnen Fall ein Genehmigungsverfahren für den Einsatz von Fallen durchgeführt werden. 
Wichtig ist, dass der Fallensteller nachweisen kann, dass er für die Verwendung von Fallen 
entsprechend ausgebildet ist.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund ja Riitta Myller

Muudatusettepanek 47
Artikli 2 lõige 5

5. "karusnahakütt" – isik, kellele liikmesriigi 
pädev asutus on andnud loa I lisas loetletud 
loomaliikide isendite püünistega 
püüdmiseks.

5. “karusnahakütt” – isik, kes täidab
liikmesriigi pädeva asutuse poolt kindlaks 
määratud nõudeid I lisas loetletud 
loomaliikide isendite püünistega 
püüdmiseks.

Or. sv

Begründung

Vernünftigerweise sollten Kompetenzanforderungen festgelegt werden und nicht in jedem 
einzelnen Fall ein Genehmigungsverfahren für den Einsatz von Fallen durchgeführt werden. 
Wichtig ist, dass der Fallensteller nachweisen kann, dass er für die Verwendung von Fallen 
entsprechend ausgebildet ist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 48
Artikkel 3

Pädevad asutused Teabevahetus
1. Iga liikmesriik määrab ühe või mitu 
pädevat asutust, kes vastutavad käesoleva 
direktiivi täitmise eest.

1. Liikmesriigid ja komisjon vahetavad 
käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalikku teavet.

2. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
pädevate asutuste nimetused ja aadressid 
hiljemalt 31. detsembriks 2005. aastal.
Komisjon teavitab sellest teisi liikmesriike 
ja avaldab pädevate asutuste nimekirja 
Euroopa Liidu Teatajas. Samasugune 
menetlus kehtib pädevate asutuste 
nimestikus mistahes muudatuste tegemisel.

2. Liikmesriigid tagavad, et astutakse 
kohased sammud, pööramaks avalikkuse 
tähelepanu vastavalt käesolevale määrusele 
võetud meetmetele.

Or. de

Begründung

Die Regelungen bezüglich der zuständigen Behörden (bisher Artikel 3) entfallen. Artikel 3 
(bisher Artikel 12) regelt den Informationsaustausch.

Der vorgeschlagene Richtlinienvorschlag beinhaltet alle Maßnahmen der Übereinkommen. 
Zur Vereinfachung und schnelleren Umsetzung können die Mitgliedstaaten die Umsetzung 
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direkt veranlassen. Dazu ist aber eine Verordnung erforderlich, wodurch die Mitgliedstaaten 
damit beauftragt werden. Ebenfalls sollte klar sein, dass die Umsetzung nur unter Mitarbeit 
und Information der Kommission erfolgt. Somit können die Mitgliedstaaten direkt die 
Übereinkommen umsetzen und die Regelungen ihren speziellen Anforderungen anpassen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 49
Artikkel 4

Püüniste kasutamine Rakendamine
1. Alates 1. jaanuarist 2009. aastal tagavad 
liikmesriigid kasutusele võetavate püüniste 
vastavuse II lisas toodud humaanse 
püünisjahi standarditele ja nende sellistena 
sertifitseerimise pädevate asutuste poolt.

1. Hiljemalt 31. detsembriks 2005. aastal 
võtavad liikmesriigid vastu ja avaldavad 
käesoleva kokkuleppe täitmiseks vajalikud 
seadused, määrused ja rakendussätted. Nad 
edastavad viivitamatult komisjonile nende 
sätete tekstid ja nende sätete ning käesoleva 
kokkuleppe seoseid iseloomustava 
vastavustabeli.
Nad kohaldavad antud eeskirju alates 1. 
jaanuarist 2006.
Nimetatud eeskirjade väljaandmisel 
viitavad liikmesriigid kokkuleppele kas siis 
eeskirjades või ametliku avaldamise korral. 
Viitamise viisi määravad liikmesriigid.

2. Liikmesriigid võivad lubada kasutada 
oma territooriumil püüniseid, mis on 
kolmandas riigis humaanse püünisjahi 
standardite kohaselt sertifitseeritud. Sellest 
keeldumise korral teatavad liikmesriigid 
alati keeldumise põhjused ja teavitavad 
sellest kirjalikult komisjoni ning 
sertifikaadi väljastanud kolmandat riiki.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
käesoleva kokkuleppega reguleeritava 
valdkonna riiklike õigusnormide 
tähtsaimate vastuvõetud sätete teksti.

Or. de

Begründung

Die Regelungen bezüglich der Verwendung von Fallen (bisher Artikel 4) entfallen. Artikel 4 
(bisher Artikel 16) regelt die Umsetzung der Verordnung durch die Mitgliedstaaten.

Der vorgeschlagene Richtlinienvorschlag beinhaltet alle Maßnahmen der Übereinkommen. 
Zur Vereinfachung und schnelleren Umsetzung können die Mitgliedstaaten die Umsetzung 
direkt veranlassen. Dazu ist aber eine Verordnung erforderlich, wodurch die Mitgliedstaaten 
damit beauftragt werden. Ebenfalls sollte klar sein, dass die Umsetzung nur unter Mitarbeit 
und Information der Kommission erfolgt. Somit können die Mitgliedstaaten direkt die 
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Übereinkommen umsetzen und die Regelungen ihren speziellen Anforderungen anpassen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hélène Goudin

Muudatusettepanek 50
Artikli 4 lõige 1

1. Alates 1. jaanuarist 2009. aastal tagavad 
liikmesriigid kasutusele võetavate püüniste 
vastavuse II lisas toodud humaanse 
püünisjahi standarditele ja nende sellistena 
sertifitseerimise pädevate asutuste poolt.

1. Pärast viie aasta möödumist käesoleva 
direktiivi jõustumisest tagavad liikmesriigid 
kasutusele võetavate püüniste vastavuse II 
lisas toodud humaanse püünisjahi 
standarditele ja nende sellistena 
sertifitseerimise pädevate asutuste poolt.

Or. sv

Begründung

5 Jahre sind ein angemessener Übergangszeitraum.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 51
Artikli 4 lõige 1

1. Alates 1. jaanuarist 2009. aastal tagavad 
liikmesriigid kasutusele võetavate püüniste 
vastavuse II lisas toodud humaanse 
püünisjahi standarditele ja nende sellistena 
sertifitseerimise pädevate asutuste poolt.

1. Alates 1. jaanuarist 2008. aastal tagavad 
liikmesriigid kasutusele võetavate püüniste 
vastavuse II lisas toodud humaanse 
püünisjahi standarditele ja nende sellistena 
sertifitseerimise pädevate asutuste poolt.

Or. de

Begründung

Die Umsetzung der Übereinkommen sollte früher erfolgen, da die gewünschten Normen seit 
1991 bekannt sind und damit die Anpassung schneller möglich ist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek ja Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 52
Artikli 4 lõige 2 a (uus)

2 a. Liikmesriigid võivad lubada isikutel 
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püüniseid valmistada ja kasutada juhul, kui 
need vastavad käesolevas direktiivis toodud 
nõuetele konstruktsiooni kohta ning on 
pädeva asutuse poolt vastava loomaliigi või 
vastavate loomaliikide puhul lubatud.

Or. sv

Begründung

In Schweden sind immer Fallen auch selbst hergestellt worden. Diese Fallen dürfen gebaut 
werden, vorausgesetzt, dass sie mit den technischen Beschreibungen von Fallen 
übereinstimmen, die geprüft und zugelassen sind. Die Beschreibungen sind sehr detailliert 
und legen Material, Maße, Anbringung der Schlingen usw. fest. Selbstgefertigte Fallen 
werden sehr häufig angewandt und haben sich bewährt. Das Abkommen über humane 
Fangmethoden zwischen der Europäischen Gemeinschaft, Kanada und der Russischen 
Föderation erwähnt ausdrücklich selbst gefertigte Fallen und lässt diese zu. Wenn selbst 
gefertigte Fallen dieselben Anforderungen erfüllen, die an die übrigen Fallen gestellt werden, 
müssten diese auch zugelassen werden können.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund ja Riitta Myller

Muudatusettepanek 53
Artikli 4 lõige 2 a (uus)

2 a. Liikmesriigid võivad lubada isikutel 
püüniseid valmistada ja kasutada juhul, kui 
need vastavad käesolevas direktiivis toodud 
nõuetele konstruktsiooni kohta ning on 
pädeva asutuse poolt vastava loomaliigi või 
vastavate loomaliikide puhul lubatud.

Or. sv

Begründung

In Schweden sind immer Fallen auch selbst hergestellt worden. Diese Fallen dürfen gebaut 
werden, vorausgesetzt, dass sie mit den technischen Beschreibungen von Fallen 
übereinstimmen, die geprüft und zugelassen sind. Die Beschreibungen sind sehr detailliert 
und legen Material, Maße, Anbringung der Schlingen usw. fest. Selbstgefertigte Fallen 
werden sehr häufig angewandt und haben sich bewährt. Das Abkommen über humane 
Fangmethoden zwischen der Europäischen Gemeinschaft, Kanada und der Russischen 
Föderation erwähnt ausdrücklich selbst gefertigte Fallen und lässt diese zu. Wenn selbst 
gefertigte Fallen dieselben Anforderungen erfüllen, die an die übrigen Fallen gestellt werden, 
müssten diese auch zugelassen werden können.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hélène Goudin

Muudatusettepanek 54
Artikli 4 lõige 2 a (uus)

2 a. Juhul kui pädev riiklik asutus on 
teatud püünisetüüpi või teatud 
püünisemudelit kontrollinud ja selle 
sertifitseerinud, on lubatud kõik ise 
valmistatud seda tüüpi püünised, eeldusel, 
et need vastavad sertifitseeritud mudeli 
puhul kindlaks määratud nõuetele ja 
spetsifikatsioonidele.

Or. sv

Begründung

Es gibt keinen Grund, eine Unterscheidung zwischen industriell gefertigten und selbst 
gefertigten Fallen zu machen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 55
Artikkel 5

Püügimeetodid Jõustumine
1. Alates 1. jaanuarist 2012 tagavad 
liikmesriigid, et kasutatakse ainult selliseid 
püügimeetodeid, mis on II lisas toodud 
humaanse püünisjahi standarditega 
kooskõlas.

Määrus jõustub kahekümnendal päeval 
pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

2. Eluspüügimeetodit loetakse humaanseks, 
kui on täidetud järgmised tingimused:
a) andmed on kogutud vähemalt 20 
samasse sihtliiki kuuluva isendi põhjal;
b) vähemalt 80 % alapunktis a) viidatud 
loomade juures ei ilmne ühtki II lisa 
punktis 2.2 loetletud näitajatest.
3. Tapvat püügimeetodit loetakse 
humaanseks, kui on täidetud järgmised 
tingimused:
a) andmed on kogutud vähemalt 12 
samasse sihtliiki kuuluva isendi põhjal;
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b) vähemalt 80 % alapunktis a) viidatud 
loomadest on II lisa punktis 3.2 määratud
ajaks kaotanud teadvuse ja tundlikkuse 
ning see seisund kestab kuni surmani.

Or. de

Begründung

Die Regelungen bezüglich der Fangmethoden (bisher Artikel 5) entfallen. Artikel 5 (bisher 
Artikel 17) regelt das Inkrafttreten der Verordnung.

Der vorgeschlagene Richtlinienvorschlag beinhaltet alle Maßnahmen der Übereinkommen. 
Zur Vereinfachung und schnelleren Umsetzung können die Mitgliedstaaten die Umsetzung 
direkt veranlassen. Dazu ist aber eine Verordnung erforderlich, wodurch die Mitgliedstaaten 
damit beauftragt werden. Ebenfalls sollte klar sein, dass die Umsetzung nur unter Mitarbeit 
und Information der Kommission erfolgt. Somit können die Mitgliedstaaten direkt die 
Übereinkommen umsetzen und die Regelungen ihren speziellen Anforderungen anpassen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hélène Goudin

Muudatusettepanek 56
Artikli 5 lõige 1

1. Alates 1. jaanuarist 2012 tagavad 
liikmesriigid, et kasutatakse ainult selliseid 
püügimeetodeid, mis on II lisas toodud 
humaanse püünisjahi standarditega 
kooskõlas.

1. Pärast kaheksa aasta möödumist 
käesoleva direktiivi jõustumisest tagavad 
liikmesriigid, et kasutatakse ainult selliseid 
püügimeetodeid, mis on II lisas toodud 
humaanse püünisjahi standarditega 
kooskõlas.

Or. sv

Begründung

Ein Übergangszeitraum von 8 Jahren ist erforderlich, damit alle Mitgliedstaaten die 
Richtlinie in einzelstaatliches Recht umsetzen können.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 57
Artikli 5 lõige 1

1. Alates 1. jaanuarist 2012 tagavad 
liikmesriigid, et kasutatakse ainult selliseid 
püügimeetodeid, mis on II lisas toodud 

1. Alates 1. jaanuarist 2010 tagavad 
liikmesriigid, et kasutatakse ainult selliseid 
püügimeetodeid, mis on II lisas toodud 
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humaanse püünisjahi standarditega 
kooskõlas.

humaanse püünisjahi standarditega 
kooskõlas.

Or. de

Begründung

Die Umsetzung der Übereinkommen sollte früher erfolgen, da die gewünschten Normen seit 
1991 bekannt sind und damit die Anpassung schneller möglich ist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 58
Artikli 5 lõige 2

2. Eluspüügimeetodit loetakse humaanseks, 
kui on täidetud järgmised tingimused:

2. Eluspüügimeetodit loetakse säästvaks, kui 
on täidetud järgmised tingimused:

a) andmed on kogutud vähemalt 20 samasse 
sihtliiki kuuluva isendi põhjal;

a) andmed on kogutud vähemalt 15 samasse 
sihtliiki kuuluva isendi põhjal;

b) vähemalt 80 % alapunktis a viidatud 
loomade juures ei ilmne ühtki II lisa punktis 
2.2 loetletud näitajatest.

b) vähemalt 85% alapunktis a viidatud 
loomade juures ei ilmne ühtki II lisa punktis 
2.2 loetletud näitajatest.

Or. de

Begründung

Die Anzahl der Versuchstiere muss auf ein Minimum beschränkt werden. Es muss aber soviel 
Sicherheit gegeben sein, dass aus dem Ergebnis der Überprüfung klare Schlussfolgerungen 
für die Ablehnung oder Zulassung der Falle gezogen werden können. Es ist akzeptabel, dass 
eine bewegungseinschränkende Fangmethode als nachhaltig gilt, wenn 85 % der Tiere, die in 
den Fallentyp geraten, nicht unter den in Anhang II genannten Indikatoren leiden.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 59
Artikli 5 lõige 3

3. Tapvat püügimeetodit loetakse 
humaanseks, kui on täidetud järgmised 
tingimused:

3. Tapvat püügimeetodit loetakse säästvaks, 
kui on täidetud järgmised tingimused:

a) andmed on kogutud vähemalt 12 samasse 
sihtliiki kuuluva isendi põhjal;

a) andmed on kogutud vähemalt 10 samasse 
sihtliiki kuuluva isendi põhjal;

b) vähemalt 80 % alapunktis a viidatud b) vähemalt 85% alapunktis a viidatud 
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loomadest on II lisa punktis 3.2 määratud 
ajaks kaotanud teadvuse ja tundlikkuse ning 
see seisund kestab kuni surmani.

loomadest on II lisa punktis 3.2 määratud 
ajaks kaotanud teadvuse ja tundlikkuse ning 
see seisund kestab kuni surmani.

Or. de

Begründung

Die Anzahl der Versuchstiere muss auf ein Minimum beschränkt werden. Es muss aber soviel 
Sicherheit gegeben sein, dass aus dem Ergebnis der Überprüfung klare Schlussfolgerungen 
für die Ablehnung oder Zulassung der Falle gezogen werden können. Es ist akzeptabel, dass 
eine bewegungseinschränkende Fangmethode als nachhaltig gilt, wenn 85 % der Tiere, die in 
den Fallentyp geraten, nicht unter den in Anhang II genannten Indikatoren leiden.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 60
Artikkel 6

Erandid Adressaadid
1. Pädevad asutused võivad eraldi 
vaadeldavatel üksikjuhtudel lubada teha 
artikli 4 lõikes 1 ja artiklis 5 toodud 
kohustuste osas erandeid tingimusel, et 
neid ei kasutata käesoleva direktiivi 
avaldamise eesmärki kahjustaval viisil, 
järgmistel puhkudel:

Käesolev määrus on adresseeritud 
liikmesriikidele.

a) rahva tervise ja turvalisuse huvides;
b) avaliku ja eraomandi kaitseks;
c) teaduslikel, hariduslikel, populatsiooni 
taastamise, loomade reintrodutseerimise, 
aretuse või taimestiku ja loomastiku kaitse 
eesmärgil;
d) põlisrahvaste kultuuri säilitamiseks 
oluliste traditsiooniliste puust püüniste 
kasutamise korral;
e) mingi konkreetse liigi või eriliste 
keskkonnatingimuste jaoks mõeldud 
püünise ajutisel kasutamisel mõistliku 
ajavahemiku jooksul, mille pikkuse 
määravad pädevad asutused, ja kui samal 
ajal jätkub uurimistöö seda asendavate 
püüniste leidmiseks;
f) üksikisikutel lubatakse eraldi 
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vaadeldavatel üksikjuhtudel ehitada ja 
kasutada püüniseid, mille konstruktsioon 
on pädevate asutuste poolt heaks kiidetud.
2. Lõike 1 kohaselt tehtavate erandite 
lubamisel tuleb neile kirjalikult lisada 
erandi tegemise põhjused ja kõik erandiga 
kaasnevad tingimused.
3. Vastav pädev asutus teatab komisjonile 
kõigist tehtud eranditest, nende põhjustest 
ja nendega seonduvatest tingimustest.

Or. de

Begründung

Die Regelungen bezüglich der Ausnahmen (bisher Artikel 6) entfallen. Artikel 6 (bisher 
Artikel 18) bestimmt die Adressaten der Verordnung.

Der vorgeschlagene Richtlinienvorschlag beinhaltet alle Maßnahmen der Übereinkommen. 
Zur Vereinfachung und schnelleren Umsetzung können die Mitgliedstaaten die Umsetzung 
direkt veranlassen. Dazu ist aber eine Verordnung erforderlich, wodurch die Mitgliedstaaten 
damit beauftragt werden. Ebenfalls sollte klar sein, dass die Umsetzung nur unter Mitarbeit 
und Information der Kommission erfolgt. Somit können die Mitgliedstaaten direkt die 
Übereinkommen umsetzen und die Regelungen ihren speziellen Anforderungen anpassen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, 
Jules Maaten, Jan Mulder, Dorette Corbey

Muudatusettepanek 61
Artikli 6 lõige 1

1. Pädevad asutused võivad eraldi 
vaadeldavatel üksikjuhtudel lubada teha 
artikli 4 lõikes 1 ja artiklis 5 toodud 
kohustuste osas erandeid tingimusel, et neid 
ei kasutata käesoleva direktiivi avaldamise 
eesmärki kahjustaval viisil, järgmistel 
puhkudel:

1. Pädevad asutused võivad eraldi 
vaadeldavatel üksikjuhtudel lubada teha 
artikli 4 lõikes 1 ja artiklis 5 toodud 
kohustuste osas erandeid tingimusel, et 
kasutatakse võimalikult palju 
loomasõbralikke püüniseliike:

a) rahva tervise ja turvalisuse huvides; a) rahva tervise ja turvalisuse huvides;
b) avaliku ja eraomandi kaitseks, b) avaliku ja eraomandi kaitseks,

c) teaduslikel, hariduslikel, populatsiooni 
taastamise, loomade reintrodutseerimise, 
aretuse või taimestiku ja loomastiku kaitse 
eesmärgil,

c) teaduslikel, hariduslikel, populatsiooni 
taastamise, loomade reintrodutseerimise, 
aretuse või taimestiku ja loomastiku kaitse 
eesmärgil,
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d) põlisrahvaste kultuuri säilitamiseks 
oluliste traditsiooniliste puust püüniste 
kasutamise korral,
e) mingi konkreetse liigi või eriliste 
keskkonnatingimuste jaoks mõeldud püünise 
ajutisel kasutamisel mõistliku ajavahemiku 
jooksul, mille pikkuse määravad pädevad 
asutused, ja kui samal ajal jätkub uurimistöö 
seda asendavate püüniste leidmiseks,

d) konkreetse liigi või eriliste 
keskkonnatingimuste jaoks mõeldud püünise 
ajutisel kasutamisel mõistliku ajavahemiku 
jooksul, mille pikkuse määravad pädevad 
asutused, ja kui samal ajal jätkub uurimistöö 
seda asendavate püüniste leidmiseks;

f) üksikisikutel lubatakse eraldi 
vaadeldavatel üksikjuhtudel ehitada ja 
kasutada püüniseid, mille konstruktsioon 
on pädevate asutuste poolt heaks kiidetud.

Or. nl

Begründung

Die Gründe um Ausnahmen von der Anwendung der Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 5 zu 
gewähren, können so schwerwiegend sein, dass man sich gezwungen sieht, die Anwendung 
weniger tierfreundlicher Mittel in Betracht zu ziehen bzw. möglicherweise außerhalb der 
Normen stehende Mittel weiterhin anzuwenden (beispielsweise die Anwendung von 
Unterwasserfallen bei der Bekämpfung der Bisamratte in Gebieten, in denen dieses Tier 
große Schäden verursacht). Nebenziel jeder Bekämpfungsform ist und bleibt stets die Wahl 
einer Kombination von Mitteln, durch die das Ziel in zumutbarer Weise erreicht werden kann 
und gleichzeitig das geringste Maß an Leid für Tiere verursacht wird. 

Das Fangen von Tieren für die Forschung, für die Wiederansiedlung, für den Schutz von 
Flora und Fauna (wie dies zum Schutz der Artenvielfalt in vielen internationalen 
Übereinkommen enthalten ist) u.ä. betrifft gewöhnlich eine beschränkte Anzahl von Tieren. 
Die Nachteile weniger tierfreundlicher (meistens, aber nicht immer lebend fangender) 
Fanggeräte können dann auf ein verantwortbares Niveau beschränkt werden, wenn die 
Überwachung intensiv erfolgt, die Verbleibdauer im Fanggerät beschränkt wird usw.. Auch 
stehen die technischen Hilfsmittel, um dies zu erreichen, inzwischen zur Verfügung. Die 
zuständige Behörde sollte in die zu erteilende Genehmigung entsprechende Anforderungen 
aufnehmen. Soll ein Tier aus dem genannten Ausnahmegrund getötet werden, soll ein 
Tötungsmittel gewählt werden, das der Richtlinie entspricht, es sei denn ein solches Mittel 
besteht nicht.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek ja Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 62
Artikli 6 lõike 1 punkt b

Ei puuduta saksakeelset sõnastust.

Or. sv
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 63
Artikli 6 lõike 1 punkt d

d) põlisrahvaste kultuuri säilitamiseks 
oluliste traditsiooniliste puust püüniste 
kasutamise korral,

välja jäetud

Or. de

Begründung

Für die Ausnahmeregelungen unter Buchstabe d gibt es keine nachvollziehbare Begründung.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek ja Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 64
Artikli 6 lõike 1 punkt e

Ei puuduta saksakeelset sõnastust.

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 65
Artikli 6 lõike 1 punkt f

f) üksikisikutel lubatakse eraldi 
vaadeldavatel üksikjuhtudel ehitada ja 
kasutada püüniseid, mille konstruktsioon 
on pädevate asutuste poolt heaks kiidetud.

välja jäetud

Or. de

Begründung

Es sollte auf jeden Fall angestrebt werden, dass nur Fallen verwendet werden, die der 
amtlichen Prüfung unterzogen und zertifiziert wurden. Die Genehmigung von Fallen von 
Einzelpersonen könnte dazu führen, dass sehr verschiedene Fallen eingesetzt werden und 
damit das Fallenstellen unkontrollierbar wird.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hélène Goudin

Muudatusettepanek 66
Artikli 6 lõike 1 punkt f

f) üksikisikutel lubatakse eraldi 
vaadeldavatel üksikjuhtudel ehitada ja 
kasutada püüniseid, mille konstruktsioon on 
pädevate asutuste poolt heaks kiidetud.

f) üksikisikutel lubatakse ehitada ja kasutada 
püüniseid, mille konstruktsioon on pädevate
asutuste poolt heaks kiidetud.

Or. sv

Begründung

Es macht keinen Unterschied, ob eine Falle von einer Einzelperson oder von einem 
Unternehmen hergestellt wurde. Wesentlich ist, dass der Prototyp der Falle geprüft und 
zertifiziert wurde. Selbst gefertigte Fallen kommen ständig in der EU zum Einsatz. Von Fall 
zu Fall die Genehmigung zu erteilen, würde einen hohen bürokratischen Aufwand bedeuten 
und wäre praktisch unmöglich.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, 
Jules Maaten, Jan Mulder ja Dorette Corbey

Muudatusettepanek 67
Artikli 6 lõige 1 a (uus)

1 a. Pädevad asutused võivad eraldi 
vaadeldavatel üksikjuhtudel lubada teha 
artikli 4 lõikes 1 ja artiklis 5 toodud 
kohustuste osas erandeid tingimusel, et 
tegu on loomade püügiga enese tarbeks 
ning et neid erandeid ei kasutata käesoleva 
direktiivi avaldamise eesmärki kahjustaval 
viisil, järgmistel puhkudel:
a) konkreetse liigi või eriliste 
keskkonnatingimuste jaoks mõeldud 
püünise ajutisel kasutamisel mõistliku 
ajavahemiku jooksul, mille pikkuse 
määravad pädevad asutused, ja kui samal 
ajal jätkub uurimistöö seda asendavate 
püüniste leidmiseks;
b) põlisrahvaste kultuuri säilitamiseks 
oluliste traditsiooniliste puust püüniste 
kasutamise korral,
c) üksikisikutel lubatakse eraldi 
vaadeldavatel üksikjuhtudel ehitada ja 



AM\575548ET.doc 27/50 PE 360.168v02-00
Freelance-tõlge

ET

kasutada püüniseid, mille konstruktsioon 
on pädevate asutuste poolt heaks kiidetud.

Or. nl

Begründung

Die hier aufgeführten Ausnahmegründe entsprechen den von der Kommission 
vorgeschlagenen Gründen. Da dem Fang von Tieren kommerzielle Interessen zugrunde liegen 
können und kein wichtiges allgemeines Interesse eine Änderung erforderlich macht, bleibt die 
Formulierung hier bestehen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 68
Artikkel 7

Artikkel 7 Välja jäetud
Sertifitseerimine

1. Kui püüniseid ja nende kasutamise 
meetodeid on katsetatud ja nende vastavus 
humaanse püünisjahi standarditele on 
kinnitust leidnud, tuleb liikmesriikidel 
tagada selliste püüniste sertifitseerimine 
pädevate asutuste poolt.
2. Liikmesriigid tagavad kõigi artikli 4 lõike 
1 kohaselt kasutamiseks lubatud püüniste 
kohta standardsete 
sertifitseerimisdokumentide väljastamise.
3. Ilma et see piiraks püüniste kohta 
kehtivate üldriiklike keeldude kohaldamist, 
tunnistatakse liikmesriikides mõne teise 
liikmesriigi pädeva asutuse poolt käesoleva 
direktiivi nõuete kohaselt väljastatud 
sertifitseerimisdokumentide kehtivust.
4. Standardsel sertifitseerimisdokumendil 
näitab pädev asutus vajaduse korral ära 
kõik antud püünise kasutamisega seotud 
piirangud ja eritingimused.
5. Enne püünise sertifitseerimist kontrollib 
pädev asutus, kas katsetamise eest vastutav 
üksus või asutus täitis püügimeetodite 
katsetamisele kehtestatud III lisas toodud 
nõudeid ja esitas pädevale asutusele sama 
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lisa punkti 1.6 kohaselt nõutava aruande.

Or. de

Begründung

Die Regelungen bezüglich der Zertifizierung (bisher Artikel 7) entfallen.

Der vorgeschlagene Richtlinienvorschlag beinhaltet alle Maßnahmen der Übereinkommen. 
Zur Vereinfachung und schnelleren Umsetzung können die Mitgliedstaaten die Umsetzung 
direkt veranlassen. Dazu ist aber eine Verordnung erforderlich, wodurch die Mitgliedstaaten 
damit beauftragt werden. Ebenfalls sollte klar sein, dass die Umsetzung nur unter Mitarbeit 
und Information der Kommission erfolgt. Somit können die Mitgliedstaaten direkt die 
Übereinkommen umsetzen und die Regelungen ihren speziellen Anforderungen anpassen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek ja Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 69
Artikkel 7

1. Kui püüniseid ja nende kasutamise 
meetodeid on katsetatud ja nende vastavus 
humaanse püünisjahi standarditele on 
kinnitust leidnud, tuleb liikmesriikidel 
tagada selliste püüniste sertifitseerimine 
pädevate asutuste poolt. 

1. Kui püüniseid ja nende kasutamise 
meetodeid on katsetatud, võimaluse korral 
arvutisimulatsiooni kasutades, ja nende 
vastavus humaanse püünisjahi standarditele 
on kinnitust leidnud, tuleb liikmesriikidel 
tagada selliste püüniste sertifitseerimine 
pädevate asutuste poolt.

2. Liikmesriigid tagavad kõigi artikli 4 lõike 
1 kohaselt kasutamiseks lubatud püüniste 
kohta standardsete 
sertifitseerimisdokumentide väljastamise.

2. Liikmesriigid tagavad kõigi artikli 4 lõike 
1 kohaselt kasutamiseks lubatud püüniste
kohta standardsete 
sertifitseerimisdokumentide väljastamise.

3. Ilma et see piiraks püüniste kohta 
kehtivate üldriiklike keeldude kohaldamist, 
tunnistatakse liikmesriikides mõne teise 
liikmesriigi pädeva asutuse poolt käesoleva 
direktiivi nõuete kohaselt väljastatud 
sertifitseerimisdokumentide kehtivust. 

3. Ilma et see piiraks püüniste kohta 
kehtivate üldriiklike keeldude kohaldamist, 
tunnistatakse liikmesriikides mõne teise 
liikmesriigi pädeva asutuse poolt käesoleva 
direktiivi nõuete kohaselt väljastatud 
sertifitseerimisdokumentide kehtivust. 

4. Standardsel sertifitseerimisdokumendil 
näitab pädev asutus vajaduse korral ära kõik 
antud püünise kasutamisega seotud 
piirangud ja eritingimused.

4. Standardsel sertifitseerimisdokumendil 
näitab pädev asutus vajaduse korral ära kõik 
antud püünise kasutamisega seotud 
piirangud ja eritingimused.

5. Enne püünise sertifitseerimist kontrollib 
pädev asutus, kas katsetamise eest vastutav 
üksus või asutus täitis püügimeetodite 
katsetamisele kehtestatud III lisas toodud 
nõudeid ja esitas pädevale asutusele sama 

5. Enne püünise sertifitseerimist kontrollib 
pädev asutus, kas katsetamise eest vastutav 
üksus või asutus täitis püügimeetodite 
katsetamisele kehtestatud III lisas toodud
nõudeid ja esitas pädevale asutusele sama 
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lisa punkti 1.6 kohaselt nõutava aruande. lisa punkti 1.6 kohaselt nõutava aruande. 
Sertifitseerimise aluseks võivad olla 
välikatsed, kui muude parameetrite osas ei 
ole põhiliste uuringute tulemusi.
5 a. Selliste püünisjahi meetodite puhul, 
mida liikmesriigid on eelnevalt katsetanud 
ja heaks kiitnud, tuleb teha vaid praktiline 
katse, et tõendada humaanse püünisjahi 
meetodite sätete täitmist.

Or. sv

Begründung

Durch verstärkte Verwendung von Computersimulationen wird die Zahl der Testtiere 
verringert. 

Parameter wie Stress oder Verhalten können zum großen Teil als Gegenstand artspezifischer 
Grundlagenforschung angesehen werden und haben weniger damit zu tun, welche Falle 
geprüft wird. Auch die Zeit bis zur Bewusstlosigkeit ist Angelegenheit grundlegender 
Forschung, die von der Tierart, von der Stelle, wo der Schlag trifft, und von der Intensität des 
Schlags abhängt. Eine detaillierte Obduktion des Feldmaterials macht es damit möglich zu 
beurteilen, ob eine Falle als den Anforderungen der Richtlinie zertifiziert werden kann.

In Schweden wurden bereits seit 1984 Prüfungen durchgeführt und Bauartgenehmigungen für 
Fanggeräte erteilt. Das Wissen über grundlegende Voraussetzungen dafür, dass ein 
Fanggerät bestimmungsgemäß funktioniert, ist sehr reichlich, und im Hinblick auf die 
Verwendung von Versuchstieren sollte daher ein ergänzender Feldversuch ausreichen, um 
über eine eventuelle Genehmigung einer Fangmethode gemäß der Richtlinie entscheiden zu 
können.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund ja Riitta Myller

Muudatusettepanek 70
Artikkel 7

1. Kui püüniseid ja nende kasutamise 
meetodeid on katsetatud ja nende vastavus 
humaanse püünisjahi standarditele on 
kinnitust leidnud, tuleb liikmesriikidel 
tagada selliste püüniste sertifitseerimine 
pädevate asutuste poolt. 

1. Kui püüniseid ja nende kasutamise 
meetodeid on katsetatud, võimaluse korral 
arvutisimulatsiooni kasutades, ja nende 
vastavus humaanse püünisjahi standarditele 
on kinnitust leidnud, tuleb liikmesriikidel 
tagada selliste püüniste sertifitseerimine 
pädevate asutuste poolt.

2. Liikmesriigid tagavad kõigi artikli 4 lõike 
1 kohaselt kasutamiseks lubatud püüniste 
kohta standardsete 

2. Liikmesriigid tagavad kõigi artikli 4 lõike 
1 kohaselt kasutamiseks lubatud püüniste 
kohta standardsete 
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sertifitseerimisdokumentide väljastamise. sertifitseerimisdokumentide väljastamise.
3. Ilma et see piiraks püüniste kohta 
kehtivate üldriiklike keeldude kohaldamist, 
tunnistatakse liikmesriikides mõne teise 
liikmesriigi pädeva asutuse poolt käesoleva 
direktiivi nõuete kohaselt väljastatud 
sertifitseerimisdokumentide kehtivust. 

3. Ilma et see piiraks püüniste kohta 
kehtivate üldriiklike keeldude kohaldamist, 
tunnistatakse liikmesriikides mõne teise 
liikmesriigi pädeva asutuse poolt käesoleva 
direktiivi nõuete kohaselt väljastatud 
sertifitseerimisdokumentide kehtivust. 

4. Standardsel sertifitseerimisdokumendil 
näitab pädev asutus vajaduse korral ära kõik 
antud püünise kasutamisega seotud 
piirangud ja eritingimused.

4. Standardsel sertifitseerimisdokumendil 
näitab pädev asutus vajaduse korral ära kõik 
antud püünise kasutamisega seotud 
piirangud ja eritingimused.

5. Enne püünise sertifitseerimist kontrollib 
pädev asutus, kas katsetamise eest vastutav 
üksus või asutus täitis püügimeetodite 
katsetamisele kehtestatud III lisas toodud 
nõudeid ja esitas pädevale asutusele sama 
lisa punkti 1.6 kohaselt nõutava aruande.

5. Enne püünise sertifitseerimist kontrollib 
pädev asutus, kas katsetamise eest vastutav 
üksus või asutus täitis püügimeetodite 
katsetamisele kehtestatud III lisas toodud 
nõudeid ja esitas pädevale asutusele sama 
lisa punkti 1.6 kohaselt nõutava aruande.

5 a. Selliste püünisjahi meetodite puhul, 
mida liikmesriigid on eelnevalt katsetanud 
ja heaks kiitnud, tuleb teha vaid välikatsed, 
et tõendada humaanse püünisjahi 
meetodite sätete täitmist.

Or. sv

Begründung

Durch verstärkte Verwendung von Computersimulationen wird die Zahl der Testtiere 
verringert. 

In Schweden wurden bereits seit 1984 Prüfungen durchgeführt und Bauartgenehmigungen für 
Fanggeräte erteilt. Das Wissen über grundlegende Voraussetzungen dafür, dass ein 
Fanggerät bestimmungsgemäß funktioniert, ist sehr reichlich, und im Hinblick auf die 
Verwendung von Versuchstieren sollte daher ein ergänzender Feldversuch ausreichen, um 
über eine eventuelle Genehmigung einer Fangmethode gemäß der Richtlinie entscheiden zu 
können.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hélène Goudin

Muudatusettepanek 71
Artikli 7 lõige 1

1. Kui püüniseid ja nende kasutamise 
meetodeid on katsetatud ja nende vastavus 
humaanse püünisjahi standarditele on 
kinnitust leidnud, tuleb liikmesriikidel 

1. Kui püüniseid ja nende kasutamise 
meetodeid on katsetatud ja nende vastavus 
humaanse püünisjahi standarditele on 
kinnitust leidnud, tuleb liikmesriikidel 
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tagada selliste püüniste sertifitseerimine 
pädevate asutuste poolt. 

tagada selliste püüniste sertifitseerimine 
pädevate asutuste poolt. Ei tehta vahet 
prototüübi järgi ise valmistatud püünistel 
ning tööstuslikult toodetud püünistel.

Or. sv

Begründung

Steht im Einklang mit dem oben stehenden Muudatusettepanek.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hélène Goudin

Muudatusettepanek 72
Artikli 7 lõige 5 a (uus)

5 a. Juhul kui pädev riiklik asutus on 
teatud püünisetüüpi või teatud 
püünisemudelit kontrollinud ja selle 
sertifitseerinud, on lubatud kõik ise 
valmistatud seda tüüpi püünised, eeldusel, 
et need vastavad sertifitseeritud mudeli 
puhul kindlaks määratud nõuetele ja 
spetsifikatsioonidele.

Or. sv

Begründung

Wesentlich ist der Bautyp der Falle, nicht ob sie industriell oder von einer Privatperson 
gefertigt ist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 73
Artikkel 8

Artikkel 8 Välja jäetud
Karusnahakütid

Liikmesriigid tagavad, et karusnahakütid 
saavad spetsiaalse väljaõppe või 
omandavad sellega võrdväärseid praktilisi 
kogemusi, oskusi ja teadmisi, mis 
võimaldavad neil pidada jahti vastavalt 
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humaanse püünisjahi standarditele.

Or. de

Begründung

Die Regelung bezüglich der Fallensteller (bisher Artikel 8) entfällt.

Der vorgeschlagene Richtlinienvorschlag beinhaltet alle Maßnahmen der Übereinkommen. 
Zur Vereinfachung und schnelleren Umsetzung können die Mitgliedstaaten die Umsetzung 
direkt veranlassen. Dazu ist aber eine Verordnung erforderlich, wodurch die Mitgliedstaaten 
damit beauftragt werden. Ebenfalls sollte klar sein, dass die Umsetzung nur unter Mitarbeit 
und Information der Kommission erfolgt. Somit können die Mitgliedstaaten direkt die 
Übereinkommen umsetzen und die Regelungen ihren speziellen Anforderungen anpassen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 74
Artikkel 8

Liikmesriigid tagavad, et karusnahakütid 
saavad spetsiaalse väljaõppe või omandavad 
sellega võrdväärseid praktilisi kogemusi, 
oskusi ja teadmisi, mis võimaldavad neil 
pidada jahti vastavalt humaanse püünisjahi 
standarditele.

Liikmesriigid tagavad, et karusnahakütid 
saavad spetsiaalse väljaõppe.

Or. de

Begründung

Die Ausbildung der Fallensteller muss ähnlich wie bei den Jägern umfangreich erfolgen, um 
Fehlverhalten und tierquälerische Tendenzen zu verhindern.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hélène Goudin

Muudatusettepanek 75
Artikkel 8

Liikmesriigid tagavad, et karusnahakütid 
saavad spetsiaalse väljaõppe või omandavad 
sellega võrdväärseid praktilisi kogemusi, 
oskusi ja teadmisi, mis võimaldavad neil 
pidada jahti vastavalt humaanse püünisjahi 

Liikmesriigid tagavad, et karusnahakütid 
saavad spetsiaalse väljaõppe või omandavad 
sellega võrdväärseid praktilisi kogemusi, 
oskusi ja teadmisi, mis võimaldavad neil 
pidada jahti vastavalt humaanse püünisjahi 
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standarditele. standarditele. Nimetatud väljaõpet ei 
ühtlustata ELi tasandil.

Or. sv

Begründung

Diese Präzisierung wird mit Blick auf das Subsidiaritätsprinzip hinzugefügt. Klimatische 
Unterschiede, Artenbestand und Jagdbedingungen sind von Land zu Land unterschiedlich. 
Eine einheitliche Ausbildung auf EU-Ebene einzuführen wäre weder effizient noch 
zweckmäßig.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Martin Callanan

Muudatusettepanek 76
Artikkel 8

Liikmesriigid tagavad, et karusnahakütid 
saavad spetsiaalse väljaõppe või omandavad 
sellega võrdväärseid praktilisi kogemusi, 
oskusi ja teadmisi, mis võimaldavad neil 
pidada jahti vastavalt humaanse püünisjahi
standarditele.

Liikmesriigid tagavad, et karusnahakütid 
saavad asjakohase väljaõppe – võimaluse 
korral koostöös jahimeeste ja 
karusnahaküttide organisatsioonidega –
või omandavad sellega võrdväärseid 
praktilisi kogemusi, oskusi ja teadmisi, mis 
võimaldavad neil pidada jahti vastavalt 
käesoleva direktiivi eesmärgile.

Or. en

Begründung

Im Bemühen um eine Verringerung der Bürokratie wäre es wesentlicher rentabler für die 
Mitgliedstaaten, das Fachwissen und die bestehenden Strukturen der 
Vertretungsorganisationen von Jägern oder Fallenstellern für die Ausbildung von 
Fallenstellern zu nutzen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund ja Riitta Myller

Muudatusettepanek 77
Artikkel 8

Liikmesriigid tagavad, et karusnahakütid 
saavad spetsiaalse väljaõppe või omandavad 
sellega võrdväärseid praktilisi kogemusi, 
oskusi ja teadmisi, mis võimaldavad neil 
pidada jahti vastavalt humaanse püünisjahi

Liikmesriigid tagavad, et karusnahakütid 
saavad asjakohase väljaõppe või omandavad 
sellega võrdväärseid praktilisi kogemusi, 
oskusi ja teadmisi, mis võimaldavad neil 
pidada jahti vastavalt käesoleva direktiivi 
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standarditele. eesmärgile.

Or. sv

Begründung

Ziel der Ausbildung muss es sein sicherzustellen, dass die Fallensteller über Kenntnisse 
verfügen, die es ermöglichen, dass das Ziel der Richtlinie erfüllt wird, und nicht Kenntnisse 
gemäß den Bestimmungen, da diese sich auf die Prüfung von Fallen beziehen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek ja Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 78
Artikkel 8

Liikmesriigid tagavad, et karusnahakütid 
saavad spetsiaalse väljaõppe või omandavad 
sellega võrdväärseid praktilisi kogemusi, 
oskusi ja teadmisi, mis võimaldavad neil 
pidada jahti vastavalt humaanse püünisjahi
standarditele.

Liikmesriigid tagavad, et karusnahakütid 
saavad asjakohase väljaõppe või omandavad 
sellega võrdväärseid praktilisi kogemusi, 
oskusi ja teadmisi, mis võimaldavad neil 
pidada jahti vastavalt käesoleva direktiivi 
eesmärgile.

Or. sv

Begründung

Ziel der Ausbildung muss es sein sicherzustellen, dass die Fallensteller über Kenntnisse 
verfügen, die es ermöglichen, dass das Ziel der Richtlinie erfüllt wird, und nicht Kenntnisse 
gemäß den Bestimmungen, da diese sich auf die Prüfung von Fallen beziehen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 79
Artikkel 9

Artikkel 9 Välja jäetud
Tootjad

Liikmesriigid nõuavad, et tootjad 
tähistaksid sertifitseeritud püünised ja 
varustaksid need püüniste paigaldamist, 
ohutut käsitsemist ja hooldamist 
kirjeldavate juhenditega.

Or. de
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Begründung

Die Regelung bezüglich der Hersteller (bisher Artikel 9) entfällt.

Der vorgeschlagene Richtlinienvorschlag beinhaltet alle Maßnahmen der Übereinkommen. 
Zur Vereinfachung und schnelleren Umsetzung können die Mitgliedstaaten die Umsetzung 
direkt veranlassen. Dazu ist aber eine Verordnung erforderlich, wodurch die Mitgliedstaaten 
damit beauftragt werden. Ebenfalls sollte klar sein, dass die Umsetzung nur unter Mitarbeit 
und Information der Kommission erfolgt. Somit können die Mitgliedstaaten direkt die 
Übereinkommen umsetzen und die Regelungen ihren speziellen Anforderungen anpassen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 80
Artikkel 10

Artikkel 10 Välja jäetud
Teadusuuringud

Vastavalt IV lisa sätetele toetavad ja 
soodustavad liikmesriigid humaanse 
püünisjahi standardite täiustamiseks ja 
püütavate loomade heaolu parandamiseks 
tehtavaid teadusuuringuid.

Or. de

Begründung

Die Regelung bezüglich der Forschung (bisher Artikel 10) entfällt.

Der vorgeschlagene Richtlinienvorschlag beinhaltet alle Maßnahmen der Übereinkommen. 
Zur Vereinfachung und schnelleren Umsetzung können die Mitgliedstaaten die Umsetzung 
direkt veranlassen. Dazu ist aber eine Verordnung erforderlich, wodurch die Mitgliedstaaten 
damit beauftragt werden. Ebenfalls sollte klar sein, dass die Umsetzung nur unter Mitarbeit 
und Information der Kommission erfolgt. Somit können die Mitgliedstaaten direkt die 
Übereinkommen umsetzen und die Regelungen ihren speziellen Anforderungen anpassen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hélène Goudin

Muudatusettepanek 81
Artikkel 10

Teadusuuringud välja jäetud
Vastavalt IV lisa sätetele toetavad ja 
soodustavad liikmesriigid humaanse 
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püünisjahi standardite täiustamiseks ja 
püütavate loomade heaolu parandamiseks 
tehtavaid teadusuuringuid.

Or. sv

Begründung

Welche Art der Forschung in den einzelnen Mitgliedstaaten gefördert wird muss in den 
Mitgliedstaaten selbst entschieden werden.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 82
Artikkel 10

Vastavalt IV lisa sätetele toetavad ja 
soodustavad liikmesriigid humaanse
püünisjahi standardite täiustamiseks ja 
püütavate loomade heaolu parandamiseks 
tehtavaid teadusuuringuid.

Vastavalt IV lisa sätetele toetavad ja 
soodustavad komisjon ja liikmesriigid
säästva püünisjahi standardite täiustamiseks 
ja püütavate loomade heaolu parandamiseks 
tehtavaid teadusuuringuid. Lisaks peavad 
nad püüniseid kontrollima elusloomi 
kasutamata.
Vältimatute loomkatsete puhul tuleb 
täielikult rakendada direktiivi 86/609/EMÜ 
vastavaid tingimusi.

Or. de

Begründung

Die Verbesserung der Fangnormen sollte gefördert werden, jedoch ohne unnötige und 
zusätzliche Tierversuche. Die auf wild lebende Tiere zutreffenden Bedingungen der Richtlinie 
86/609 sind voll anzuwenden. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sergio Berlato

Muudatusettepanek 83
Artikkel 10

Vastavalt IV lisa sätetele toetavad ja 
soodustavad liikmesriigid humaanse 
püünisjahi standardite täiustamiseks ja
püütavate loomade heaolu parandamiseks 
tehtavaid teadusuuringuid.

Vastavalt IV lisa sätetele toetavad ja 
soodustavad liikmesriigid püütavate 
loomade heaolu parandamiseks tehtavaid 
teadusuuringuid.
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Or. fr

Begründung

Ziel einer solchen Forschung auf nationaler Ebene ist es nicht, die humanen Fangnormen –
die definitionsgemäß international sind – zu „verbessern“, sondern vielmehr auf andere 
Weise einen Beitrag zum Wohlergehen der gefangenen Tiere zu leisten.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 84
Artikkel 11

Artikkel 11 Välja jäetud
Karistused

Liikmesriigid kehtestavad reeglid käesoleva 
direktiivi põhjal kehtestatavate riiklike 
rakendussätete rikkumise korral ette 
nähtud karistusmeetmete rakendamiseks ja 
võtavad kasutusele kõik nende täitmise 
tagamiseks vajalikud abinõud. Sätestatud 
karistused peavad olema tulemuslikud, 
hoiatavad ja proportsionaalsed.
Liikmesriigid teavitavad komisjoni neist 
sätetest hiljemalt artikli 16 lõikes 1 
nimetatud kuupäevaks ja teatavad 
komisjonile viivitamatult kõigist nende 
sätetega seotud muudatustest.

Or. de

Begründung

Die Regelung bezüglich der Sanktionen (bisher Artikel 11) entfällt.

Der vorgeschlagene Richtlinienvorschlag beinhaltet alle Maßnahmen der Übereinkommen. 
Zur Vereinfachung und schnelleren Umsetzung können die Mitgliedstaaten die Umsetzung 
direkt veranlassen. Dazu ist aber eine Verordnung erforderlich, wodurch die Mitgliedstaaten 
damit beauftragt werden. Ebenfalls sollte klar sein, dass die Umsetzung nur unter Mitarbeit 
und Information der Kommission erfolgt. Somit können die Mitgliedstaaten direkt die 
Übereinkommen umsetzen und die Regelungen ihren speziellen Anforderungen anpassen.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 85
Artikkel 12

Artikkel 12 Välja jäetud
Teabevahetus

1. Liikmesriigid ja komisjon edastavad 
üksteisele käesoleva direktiivi täitmiseks 
vajalikku teavet.
2. Liikmesriigid tagavad vajalike abinõude 
tarvituselevõtmise avalikkuse teavitamiseks 
käesoleva direktiivi põhjal rakendatud 
meetmetest.

Or. de

Begründung

Die Regelung bezüglich des Informationsaustausches (bisher Artikel 12) ist in Artikel 3 
festgelegt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 86
Artikkel 13

Artikkel 13 Välja jäetud
Komitee

1. Komisjoni abistab vastavalt nõukogu 
määruse (EÜ) nr 338/97 artiklile 18 
moodustatud komitee (edaspidi "komitee").
2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 
5 ja 7, võttes arvesse sama otsuse artikli 8 
sätteid.
Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 ette 
nähtud ajavahemiku pikkuseks määratakse 
kaks kuud.
3. Komitee kehtestab endale töökorra.

Or. de
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Begründung

Die Regelung bezüglich des Ausschusses (bisher Artikel 13) entfällt.

Der vorgeschlagene Richtlinienvorschlag beinhaltet alle Maßnahmen der Übereinkommen. 
Zur Vereinfachung und schnelleren Umsetzung können die Mitgliedstaaten die Umsetzung 
direkt veranlassen. Dazu ist aber eine Verordnung erforderlich, wodurch die Mitgliedstaaten 
damit beauftragt werden. Ebenfalls sollte klar sein, dass die Umsetzung nur unter Mitarbeit 
und Information der Kommission erfolgt. Somit können die Mitgliedstaaten direkt die 
Übereinkommen umsetzen und die Regelungen ihren speziellen Anforderungen anpassen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek ja Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 87
Artikli 13 lõige 1

1. Komisjoni abistab vastavalt nõukogu 
määruse (EÜ) nr 338/97 artiklile 18 
moodustatud komitee (edaspidi "komitee").

1. Komisjoni abistab komitee, mis koosneb 
inimestest, kellel on erialased teadmised 
püünisjahi ja metsloomade loomuliku 
käitumise kohta, edaspidi “komitee”.

Or. sv

Begründung

Der Artikel der Verordnung (EWG) Nr. 338/97, auf den hier Bezug genommen wird, ist in 
diesem Zusammenhang nicht relevant. Vom CITES-Ausschuss kann nicht gesagt werden, dass 
er in dem hier behandelten Themenbereich über die erforderlich Kompetenz verfügt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 88
Artikkel 14

Artikkel 14 Välja jäetud
Rakendusmeetmed ja muudatused

1. Artikli 13 lõikes 2 viidatud menetluse 
kohaselt tegutsedes kehtestab komisjon 
ühesugused tingimused ja kriteeriumid:
a) artikli 4 lõikes 2 ja artikli 6 lõikes 1 
nimetatud teatiste avaldamiseks;
b) artiklis 12 viidatud teabe edastamiseks;
c) standardse sertifitseerimisdokumendi 
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koostamiseks artikli 7 tähenduses.
Vastavalt vajadusele ja kooskõlas artikli 13 
lõikes 2 viidatud menetlusega kehtestab 
komisjon täiendavaid rakendusmeetmeid.
2. Igasuguste muudatuste tegemisel 
otsustes 98/142/EÜ ja 98/487/EÜ nimetatud 
lepingu ja kooskõlastatud protokollide 
lisades teeb komisjon artikli 13 lõikes 2 
nimetatud menetluse kohaselt vastavad 
muudatused ka käesoleva direktiivi lisades.

Or. de

Begründung

Die Regelung bezüglich der Durchführung und Änderungen (bisher Artikel 14) entfällt.

Der vorgeschlagene Richtlinienvorschlag beinhaltet alle Maßnahmen der Übereinkommen. 
Zur Vereinfachung und schnelleren Umsetzung können die Mitgliedstaaten die Umsetzung 
direkt veranlassen. Dazu ist aber eine Verordnung erforderlich, wodurch die Mitgliedstaaten 
damit beauftragt werden. Ebenfalls sollte klar sein, dass die Umsetzung nur unter Mitarbeit 
und Information der Kommission erfolgt. Somit können die Mitgliedstaaten direkt die 
Übereinkommen umsetzen und die Regelungen ihren speziellen Anforderungen anpassen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 89
Artikli 14 lõike 1 punkt c a (uus)

c a) miinimumstandardi kehtestamiseks 
karusnahaküttide väljaõppe kohta vastavalt 
artiklile 8.

Or. de

Begründung

Ein Mindeststandard für die Ausbildung von Fallenstellern muss festgelegt werden, der 
anschließend von jedem Mitgliedsstaat an die dort vorliegenden Bedingungen anzupassen ist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sergio Berlato

Muudatusettepanek 90
Artikli 14 lõige 2
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2. Igasuguste muudatuste tegemisel otsustes 
98/142/EÜ ja 98/487/EÜ nimetatud lepingu 
ja kooskõlastatud protokollide lisades teeb 
komisjon artikli 13 lõikes 2 nimetatud 
menetluse kohaselt vastavad muudatused ka 
käesoleva direktiivi lisades. 

2. Igasuguste muudatuste tegemisel otsustes 
98/142/EÜ ja 98/487/EÜ nimetatud 
kokkuleppe ja kooskõlastatud protokollide
lisades teeb komisjon 
kaasotsustamismenetluse kohaselt vastavad 
muudatused ka käesoleva direktiivi lisades.

Or. fr

Begründung

Müssen die Anhänge zu dieser Richtlinie korrigiert werden, so hat dies auf transparente 
Weise in Zusammenarbeit mit den gemeinschaftlichen Institutionen und nicht im 
„Komitologieverfahren“ zu erfolgen. Daher ist das Verfahren der Mitentscheidung das 
geeignete Verfahren.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 91
Artikli 14 lõige 2

2. Igasuguste muudatuste tegemisel otsustes 
98/142/EÜ ja 98/487/EÜ nimetatud lepingu 
ja kooskõlastatud protokollide lisades teeb 
komisjon artikli 13 lõikes 2 nimetatud 
menetluse kohaselt vastavad muudatused ka 
käesoleva direktiivi lisades. 

2. Igasuguste muudatuste tegemisel otsustes 
98/142/EÜ ja 98/487/EÜ nimetatud lepingu 
ja kooskõlastatud protokollide lisades teeb 
komisjon artikli 13 lõikes 2 nimetatud 
menetluse kohaselt vastavad muudatused ka 
käesoleva direktiivi lisades. Komisjon esitab 
Euroopa Parlamendile iga kahe aasta 
möödudes raporti kokkuleppe rakendamise 
kohta liikmesriikides.

Or. de

Begründung

Das Europäische Parlament sollte die Möglichkeit haben, sich über die Qualität der 
Umsetzung der Vereinbarungen in den Mitgliedstaaten zu informieren.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 92
Artikkel 15

Artikkel 15 Välja jäetud
Seosed riikide seadusandlusega
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Liikmesriigid võivad I lisas toodud loomade 
ja loomaliikide kaitseks kehtima jätta või 
kehtestada käesolevas direktiivis toodutest 
rangemaid sätteid. Kõigist sellistest 
meetmetest teavitavad nad komisjoni.

Or. de

Begründung

Die Regelungen bezüglich des Verhältnisses zum einzelstaatlichen Recht (bisher Artikel 15) 
sind bereits in Artikel 2 festgelegt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sergio Berlato

Muudatusettepanek 93
Artikkel 15

Liikmesriigid võivad I lisas toodud loomade 
ja loomaliikide kaitseks kehtima jätta või 
kehtestada käesolevas direktiivis toodutest 
rangemaid sätteid. Kõigist sellistest 
meetmetest teavitavad nad komisjoni.

Liikmesriigid võivad I lisas toodud 
loomaliikide kaitseks kehtima jätta või 
kehtestada käesolevas direktiivis toodutest 
rangemaid sätteid. Kõigist sellistest 
meetmetest teavitavad nad komisjoni.

Or. fr

Begründung

Ziel dieser Richtlinie ist es nicht, die in Anhang I aufgeführten wildlebenden Tierarten zu 
„schützen“, sondern für diese Tierarten humane Fangnormen festzulegen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 94
Artikkel 16

Artikkel 16 Välja jäetud
Sätete ülevõtmine

1. Hiljemalt 31. detsembriks 2005. aastal 
võtavad liikmesriigid vastu ja avaldavad 
käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud 
seadused, määrused ja rakendussätted. Nad 
edastavad koheselt komisjonile nende sätete 
tekstid ja nende sätete ning käesoleva 
direktiivi seoseid iseloomustava 
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vastavustabeli.
Liikmesriikide nimetatud sätted hakkavad 
kehtima 1. jaanuarist 2006. aastal. 
Need liikmesriikide poolt vastuvõetavad 
meetmed sisaldavad viiteid käesolevale 
direktiivile või ametliku avaldamise korral 
lisatakse neile sellised viited. Viitamise viisi 
määravad liikmesriigid.
2. Liikmesriigid edastavad komisjonile oma 
käesoleva direktiiviga kaetud valdkonnas 
vastu võetud tähtsamate riiklike 
seadusesätete tekstid.

Or. de

Begründung

Die Regelungen bezüglich der Umsetzung (bisher Artikel 16) sind bereits in Artikel 4 
festgelegt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hélène Goudin

Muudatusettepanek 95
Artikli 16 lõige 1

Hiljemalt 31. detsembriks 2005. aastal 
võtavad liikmesriigid vastu ja avaldavad 
käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud 
seadused, määrused ja rakendussätted. Nad 
edastavad koheselt komisjonile nende sätete 
tekstid ja nende sätete ning käesoleva 
direktiivi seoseid iseloomustava 
vastavustabeli. 

Hiljemalt 31. detsembriks 2005. aastal 
võtavad liikmesriigid vastu ja avaldavad 
käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud 
seadused, määrused ja rakendussätted. Nad 
edastavad koheselt komisjonile nende sätete 
tekstid ja nende sätete ning käesoleva 
direktiivi seoseid iseloomustava 
vastavustabeli.

Liikmesriikide nimetatud sätted hakkavad 
kehtima 1. jaanuarist 2006. aastal.

Liikmesriikide nimetatud sätted hakkavad 
kehtima pärast kahe aasta möödumist 
käesoleva direktiivi jõustumisest.

Need liikmesriikide poolt vastuvõetavad 
meetmed sisaldavad viiteid käesolevale 
direktiivile või ametliku avaldamise korral 
lisatakse neile sellised viited. Viitamise viisi 
määravad liikmesriigid.

Need liikmesriikide poolt vastuvõetavad 
meetmed sisaldavad viiteid käesolevale 
direktiivile või ametliku avaldamise korral 
lisatakse neile sellised viited. Viitamise viisi 
määravad liikmesriigid.

Or. sv
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Begründung

Zwei Jahre sind ein angemessener Zeitraum für die Umsetzung dieser Richtlinie in 
einzelstaatliches Recht.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 96
Artikkel 17

Artikkel 17 Välja jäetud
Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Or. de

Begründung

Die Regelungen bezüglich des Inkrafttretens (bisher Artikel 17) sind bereits in Artikel 5 
festgelegt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 97
Artikkel 18

Artikkel 18 Välja jäetud
Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud kõigile 
liikmesriikidele.

Or. de

Begründung

Die Regelungen bezüglich der Adressaten (bisher Artikel 18) sind bereits in Artikel 6 
festgelegt.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek ja Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 98
II lisa punkti 1.3 esimene taane

Loomade heaolu tehakse kindlaks, mõõtes, 
kui kergelt või raskelt nad väliskeskkonnas 
toime tulevad ja mil määral see ebaõnnestub.
Et loomad püüavad neid ümbritseva 
keskkonnaga toime tulla väga erineval moel, 
tuleb nende heaolu hindamiseks kasutada 
erinevaid meetodeid.

Loomade heaolu tehakse kindlaks, mõõtes, 
kui kergelt või raskelt nad väliskeskkonnas 
toime tulevad ja mis määral see 
ebaõnnestub. Et loomad püüavad neid 
ümbritseva keskkonnaga toime tulla väga 
erineval moel, tuleb nende heaolu 
hindamiseks kasutada erinevaid meetodeid. 
Teatud juhtudel võib nimetatud meetodeid 
asendada lahanguga või jälgimisega 
välikatsetel.

Or. sv

Begründung

Verhaltensindikatoren, die ermittelt werden können beim Entnehmen der Fänge, und 
Verletzungsindikatoren, die durch Obduktion des bei Feldversuchen anfallenden Materials 
ermittelt werden, sollten als Grundlage dienen können für eine Beurteilung der 
Fangmethoden vom Gesichtspunkt des Befindens der Tiere, bis Ergebnisse aus 
grundlegenderer Forschung vorliegen, für die beträchtliche Finanzmittel erforderlich sind. 
Die Durchführung der Versuche sollte nach der ISO-Norm 10990-5 erfolgen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek ja Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 99
II lisa punkti 2.1 teine taane

Hindamisparameetrid peavad iseloomustama 
käesoleva II lisa punktis 2.2 loetletud 
käitumist ja vigastusi iseloomustavaid 
näitajaid.

Hindamisparameetrid peavad iseloomustama 
käesoleva II lisa punktis 2.2 loetletud 
käitumist ja vigastusi iseloomustavaid 
näitajaid. Neid on teatud juhtudel võimalik 
saada lahangu või välikatsetel vaatlemise 
abil.

Or. sv

Begründung

Verhaltensindikatoren, die ermittelt werden können beim Entnehmen der Fänge, und 
Verletzungsindikatoren, die durch Obduktion des bei Feldversuchen anfallenden Materials 
ermittelt werden, sollten als Grundlage dienen können für eine Beurteilung der 
Fangmethoden vom Gesichtspunkt des Befindens der Tiere, bis Ergebnisse aus 
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grundlegenderer Forschung vorliegen, für die beträchtliche Finanzmittel erforderlich sind. 
Die Durchführung der Versuche sollte nach der ISO-Norm 10990-5 erfolgen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hélène Goudin

Muudatusettepanek 100
II lisa punkti 2.1 teine taane

Hindamisparameetrid peavad iseloomustama 
käesoleva II lisa punktis 2.2 loetletud 
käitumist ja vigastusi iseloomustavaid 
näitajaid.

Hindamisparameetrid peavad iseloomustama 
käesoleva II lisa punktis 2.2 loetletud 
käitumist ja vigastusi iseloomustavaid 
näitajaid. Neid on teatud juhtudel võimalik 
saada lahangu abil.

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hélène Goudin

Muudatusettepanek 101
II lisa punkt 3.1

Tuleb kindlaks teha, kui kiiresti kasutatav 
tapmisviis looma tundetuks ja teadvusetuks 
muudab ja kontrollida, et see seisund kestaks 
kuni surmani (s.t kuni südame lõpliku 
seiskumiseni).

Tuleb kindlaks teha, kui kiiresti kasutatav 
tapmisviis looma tundetuks ja teadvusetuks 
muudab, ja kontrollida, et see seisund 
kestaks kuni surmani (s.t kuni südame 
lõpliku seiskumiseni).

Tundetuse ja teadvusetuse tuvastamine 
toimub silmalau- ja sarvkesta reflekside või 
mistahes muu teaduslikult tõendatud sobiva 
parameetri kontrollimise teel.

Tundetuse ja teadvusetuse tuvastamine 
toimub silmalau- ja sarvkesta reflekside või 
mis tahes muu teaduslikult tõendatud sobiva 
parameetri kontrollimise teel.

Kui püügimeetodi nõuetelevastavuse 
kontrollimiseks tuleb teostada täiendavaid 
katseid, võib lisaks teha 
elektroentsefalogramme (EEG) ja mõõta 
nägemis- ning kuulmisreaktsiooni (VER ja 
SER).

Kui püügimeetodi nõuetelevastavuse 
kontrollimiseks tuleb teostada täiendavaid 
katseid, võib lisaks teha 
elektroentsefalogramme (EEG) ja mõõta 
nägemis- ning kuulmisreaktsiooni (VER ja 
SER).

Teatud juhtudel võivad katsed aedikus 
asendada välikatseid vastavalt ISO-
standardile 10990-4. Teadvuseta olemise 
aeg sõltub loomaliigist, löögi intensiivsusest 
ja löödavast kohast. 

Or. sv
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jan Mulder, Johannes 
Blokland, Dorette Corbey

Muudatusettepanek 102
II lisa punkti 3.2 joonealune märkus

* seda ajavahemikku revideeritakse, et 
kohandada ajanõuet liikide kaupa, 
eesmärgiga vähendada seda 300 sekundilt 
180 sekundile ja määrata nõuete 
rakendamise ajakava.

* seda ajavahemikku revideeritakse, et 
vähendada ajanõuet liikide kaupa, niivõrd 
kui on olemas sobivad alternatiivsed 
püünisjahi meetodid.

Or. nl

Begründung

Diese Fußnote fordert nicht nur weitergehende Forschung bezüglich der Höchstdauer, 
sondern legt eigentlich auch bereits fest, was das Ergebnis dieser Untersuchungen sein sollte 
(Herabsetzung auf 180 Sekunden). Dies ist nicht angemessen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 103
II lisa punkt 3.2

Euroopa Komisjoni ettepanek

Sarvkesta ja silmalaureflekside 
kadumise aeg

Liik

45 sekundit Mustela erminea

120 sekundit Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes

300 sekundit.* Kõik teised käesoleva direktiivi I 
lisas loetletud liigid

Euroopa Parlamendi muudatused

Sarvkesta ja silmalaureflekside 
kadumise aeg

Liik

30 sekundit Mustela erminea
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120 sekundit Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes

240 sekundit.* Kõik teised käesoleva direktiivi I 
lisas loetletud liigid

Or. de

Begründung

Die vorgesehene Höchstdauer soll an die Physiologie, die Anatomie und das Verhalten der 
jeweiligen Art angepasst sein. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 104
II lisa punkt 3.2 a (uus)

3.2 a. Nn uputamispüüniseid on lubatud 
kasutada vaid pädevalt asutuselt saadud loa 
korral, kui 
a) rahva tervis ja turvalisus on ohustatud;
b) era- ja avalik omand on ohustatud.

Or. de

Begründung

Diese Art von Fallen ist für die effiziente Kontrolle der Bisamratte äußerst notwendig. 
Insbesondere die kritischen Auswirkungen des Befalls auf die Anlagen des 
Hochwasserschutzes und der Wasserführung stellen eine Bedrohung für die öffentliche 
Sicherheit, die Gesundheit und das Eigentum dar. Der Tod in einer Kastenfalle stellt sich zu 
70 % nicht durch Ertränken ein, sondern durch schlagartige - vom Tier selbstausgelöste -
Stoffwechselveränderung (Selbstbetäubung).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 105
II lisa punkt 3.2 a (uus)

3.2 a) Veealused püünised
Keelatud on nn veealuste püüniste 
kasutamine looduslike imetajaliikide 
püüdmiseks metsloomapopulatsiooni 
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kasutamise ja reguleerimise, karusnaha, 
naha või liha saamise eesmärgil.

Or. nl

Begründung

Unterwasserfallen müssen soweit wie möglich verboten werden, doch gilt für schädliche Tiere 
eine Ausnahme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hélène Goudin

Muudatusettepanek 106
III lisa punkti 1.1 esimene taane

Katsed tuleb teostada vastavalt 
üksikasjalikele uuringuprotokollidele.

Katsed tuleb teostada vastavalt 
üksikasjalikele uuringuprotokollidele. 
Teatud juhtudel on neid võimalik asendada 
välikatsete käigus saadud materjali 
lahkamise teel.

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 107
III lisa lõike 1.1 viies taane

Välikatsetel tuleb püüniseid iga päev 
kontrollida.

Välikatsetel tuleb püüniseid iga päev 
kontrollida ja püünised peavad olema 
varustatud seadmega, mis teavitab 
viivitamatult looma püüdmisest.

Or. de

Begründung

Unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Richtlinie 86/609, welche die Minimierung 
des Leidens der Tiere im Tierversuch vorschreibt, sollen Mechanismen, welche die 
Gefangennahme der Tiere melden, vorgeschrieben sein.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hélène Goudin

Muudatusettepanek 108
III lisa lõike 1.1 kuues taane

Tapvate püüniste tõhusust sihtlooma 
teadvusetuks muutmisel ja tapmisel tuleb 
katsetada teadvusel olevate ja 
liikumisvõimeliste loomade peal 
laboratooriumis või aedikus ja välikatsetega.
Hinnata tuleb püünise võimet tabada 
elutähtsaid organeid.

Tapvate püüniste tõhusust sihtlooma 
teadvusetuks muutmisel ja tapmisel tuleb 
katsetada teadvusel olevate ja 
liikumisvõimeliste loomade peal 
laboratooriumis või aedikus ja välikatsetega. 
Võimaluse korral tuleb kasutada 
arvutisimulatsioone.

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 109
III lisa punkti 1.1 üheksas taane

Vajaduse korral võidakse püüniste 
katsetamisel kontrollida suuremat hulka 
näitajaid. Välikatsetel võidakse uurida püügi 
mõju nii sihtliigi kui ka mittesihtliigi 
loomadele.

Vajaduse korral võidakse püüniste 
katsetamisel kontrollida suuremat hulka 
näitajaid. Välikatsetel tuleb uurida püügi 
mõju nii sihtliigi kui ka mittesihtliigi 
loomadele.

Or. de

Begründung

Feldprüfungen werden im Wesentlichen dazu durchgeführt, die Wirkung auf die 
Zielpopulation zu ermitteln. Es ist aber zur Vermeidung von ungewollten Tierquälereien 
notwendig, die Wirkung auf andere Populationen zu prüfen.


