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Ehdotus direktiiviksi (KOM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))

Tarkistuksen esittäjä(t): Markus Pieper ja Michl Ebner

Tarkistus 22

Euroopan parlamentti hylkää komission ehdotuksen.

Or. de

Perustelu

Komission tulisi soveltaa kyseiseen ehdotukseen yhdenmukaista ja asiaankuuluvaa 
oikeusperustaa. Jos oikeusperustana on edelleen 175 artiklan 1 kohta, ehdotus on hylättävä.
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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 23
Otsikko

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI kivutonta 
ansastusta koskevien standardien käyttöön 
ottamisesta eräiden eläinlajien osalta

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS kivutonta 
ansastusta koskevien standardien käyttöön 
ottamista eräiden eläinlajien osalta 
koskevien sopimusten saattamiseksi osaksi 
kansallista lainsäädäntöä

Or. de

Perustelu

Direktiiviehdotus sisältää kaikki sopimuksissa mainitut toimenpiteet. Jäsenvaltiot voivat 
määrätä täytäntöönpanosta suoraan sen yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi. Tätä 
varten tarvitaan kuitenkin asetus, joka valtuuttaa jäsenvaltiot tehtävään. Tulisi myös olla 
selvää, että täytäntöönpano voi tapahtua ainoastaan komission yhteistyön ja tietojen kautta. 
Näin jäsenvaltiot voivat saattaa sopimuksen suoraan osaksi kansallista lainsäädäntöään ja 
mukauttaa määräykset omiin vaatimuksiinsa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 24
Otsikko

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI kivutonta
ansastusta koskevien standardien käyttöön 
ottamisesta eräiden eläinlajien osalta

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI ansastusta 
koskevien kestävien standardien käyttöön 
ottamisesta eräiden eläinlajien osalta

(Kyseinen tarkistus koskee koko 
lainsäädäntötekstiä, mutta ei kuitenkaan 
kohtia, joissa lainataan EU:ssa vuonna 1998 
hyväksyttyjä sopimuksia. Tarkistuksen 
hyväksymisen jälkeen koko tekstiin on 
tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. de
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Perustelu

Sana "kivuton" johtaa epämääräiseen ja harhaanjohtavaan tulkintaan. Se mahdollistaa 
väärinkäytön ja väärät tulkinnat. Sana "kestävä" on vähemmän tunnepitoinen ja 
ymmärrettävämpi ja hyväksytään laajemmin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Markus Pieper ja Michl Ebner

Tarkistus 25
Johdanto-osan 1 viite

– ottaa huomioon Euroopan yhteistön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
175 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 artiklan 1 kohdan,

Or. de

Perustelu

Yksi ehdotuksen tavoitteista on ansastamalla metsästettyjen ja pyydystettyjen eläinten 
hyvinvoinnin parantaminen. Vaikka EU:n ympäristöpolitiikkaan sisältyy luonnonvaraisten 
eläinten ja biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen, luonnonvaraisten eläinten 
hyvinvointi ei kuulu siihen. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteenä oleva eläinten 
suojelua ja eläinten hyvinvointia koskeva pöytäkirja valtuuttaa EU:n käsittelemään eläinten 
suojelua ainoastaan muokkaamalla ja toteuttamalla sitä maatalouden, liikenteen, 
sisämarkkinoiden ja tutkimuspolitiikan aloilla erityisesti sellaisten eläinten osalta, joita 
kasvatetaan ja pidetään maatalouden tarpeita varten. Eläinten suojelun pitäisi olla 
ensisijaisen tärkeä tavoite, joskin kyseinen vastuualue on yksin jäsenvaltioiden käsissä.

Direktiiviehdotuksessa säädetään kansainvälisiä ansastusstandardeja koskevan sopimuksen 
täytäntöönpanosta. Kyseinen sopimus tehtiin EU:ssa yhteisen kauppapolitiikan puitteissa. 
Sillä yhdenmukaistetaan jäsenvaltiokohtaiset määräykset sisämarkkinoilla ja kielletään 
sellaisten pyydysten käyttö (ja epäsuorasti myös kauppa), jotka eivät vastaa yhteisiä 
standardeja. Näistä syistä EU voi soveltaa perustamissopimuksen 95 artiklan 1 kohtaa 
pannakseen sopimuksen täytäntöön ja parantaakseen näin luonnonvaraisten eläinten 
hyvinvointia rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioiden toimivaltaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 26
Johdanto-osan 1viite

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
175 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 artiklan 1 kohdan,
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Or. nl

Perustelu

Yksi EU:n ympäristöpolitiikan tavoitteista on varmistaa luonnonvaraisten eläinten ja 
biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen. Eläinten hyvinvointi ei sisälly siihen. 
Perustamissopimuksen pöytäkirjan N:o 33 mukaan EU on vastuussa eläinten hyvinvoinnista 
ainoastaan maanviljelyn, liikenteen, sisämarkkinoiden ja tutkimuspolitiikan osalta.

Komission antama direktiiviehdotus koskee yhteisen kauppapolitiikan puitteissa tehdyn 
kivutonta ansastusta koskevan kansainvälisen sopimuksen täytäntöönpanoa. Koska 
ehdotuksella yhdenmukaistetaan jäsenvaltioiden pyydyksiä koskevat standardit 
sisämarkkinoilla ja edistetään epäsuorasti ympäristönsuojelua, ainoastaan 95 artiklaa 
voidaan pitää sille sopivana oikeusperustana. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 27
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Yhteisö hyväksyi vuonna 1998 kaksi 
sopimusta kansainvälisistä kivutonta 
ansastusta koskevista standardeista. Ne 
hyväksyttiin sopimuksen tekemisestä 
kansainvälisistä kivutonta ansastusta 
koskevista standardeista Euroopan 
yhteisön, Kanadan ja Venäjän federaation 
välillä ja yhteisesti hyväksytyn 
pöytäkirjamerkinnän tekemisestä mainitun 
sopimuksen allekirjoittamisesta Kanadan ja 
Euroopan yhteisön välillä 26 päivänä 
tammikuuta 1998 tehdyllä neuvoston 
päätöksellä 98/142/EY ja kansainvälisen 
sopimuksen tekemisestä kivutonta 
ansastusta koskevista standardeista 
hyväksyttynä pöytäkirjamerkintänä 
Euroopan yhteisön ja Amerikan 
yhdysvaltojen välillä 13 päivänä 
heinäkuuta 1998 tehdyllä neuvoston 
päätöksellä 98/487/EY. Kyseisistä 
sopimuksista johtuvat sitoumukset ja 
velvoitteet olisi sen vuoksi pantava 
täytäntöön.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Euroopan parlamentti hylkäsi sopimuksen huomattavan suurella enemmistöllä (mietinnöt 
A4-0197/1998 ja A4-325/1997).

Tarkistuksen esittäjä(t): Michl Ebner

Tarkistus 28
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1 a) Tämä direktiivi ilmentää vuonna 1998 
tehtyjä sopimuksia Kanadan ja Venäjän 
federaation sekä Yhdysvaltojen kanssa. 
Direktiivillä sopimukset ankkuroidaan 
Euroopan unionin lainsäädäntöön.

Or. de

Perustelu

Jotta edellä mainituille sopimuksille voidaan luoda oikeusperusta Euroopan unionissa, 
asiasta on tarpeen antaa direktiivi. Koska sopimusta sovelletaan jo kansainvälisesti, on sitä 
kansainvälisten sopimusten ja määräysten mukaan sovellettava myös Euroopan unionissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 29
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Sopimusten tavoitteina on varmistaa, 
että pyyntivälineet noudattavat teknisiltä 
ominaisuuksiltaan kansainvälisiä kivutonta 
ansastusta koskevia standardeja, ja että 
asianomaisten 19 eläinlajin ansastuksessa 
käytettävät menetelmät ovat kyseisten 
kivutonta ansastusta koskevien standardien 
mukaiset. Tämän lisäksi ansastajille on 
kivutonta ansastusta koskevien standardien 
mukaan annettava erityiskoulutusta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentti hylkäsi sopimuksen huomattavan suurella enemmistöllä (mietinnöt 
A4-0197/1998 ja A4-325/1997).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hélène Goudin

Tarkistus 30
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Sopimusten tavoitteina on varmistaa, että 
pyyntivälineet noudattavat teknisiltä 
ominaisuuksiltaan kansainvälisiä kivutonta 
ansastusta koskevia standardeja, ja että 
asianomaisten 19 eläinlajin ansastuksessa 
käytettävät menetelmät ovat kyseisten 
kivutonta ansastusta koskevien standardien 
mukaiset. Tämän lisäksi ansastajille on 
kivutonta ansastusta koskevien standardien 
mukaan annettava erityiskoulutusta.

(2) Sopimusten tavoitteina on varmistaa, että 
pyyntivälineet noudattavat teknisiltä 
ominaisuuksiltaan kansainvälisiä kivutonta 
ansastusta koskevia standardeja, ja että 
asianomaisten 19 eläinlajin ansastuksessa 
käytettävät menetelmät ovat kyseisten 
kivutonta ansastusta koskevien standardien 
mukaiset. Tämän lisäksi ansastajille on 
kivutonta ansastusta koskevien standardien 
mukaan annettava erityiskoulutusta. Kyseistä 
koulutusta ei yhtenäistetä EU:n tasolla.

Or. sv

Perustelu

Tarkennus tekstiin tehdään toissijaisuusperiaatteen nojalla. Ilmastolliset erot, lajikanta ja 
metsästystä koskevat ehdot vaihtelevat maittain. Yhtenäisen koulutuksen käyttöönottaminen 
EU:n tasolla ei olisi tehokasta eikä tarkoituksenmukaista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Markus Pieper ja Michl Ebner

Tarkistus 31
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Koska kivuttomien pyyntivälineiden on 
oltava valikoivia, tehokkaita ja ihmisten 
turvallisuutta koskevien asianomaisten 
vaatimusten mukaisia, kyseisten 
kansainvälisesti sovittujen kivutonta 
ansastusta koskevien standardien 
soveltaminen vaikuttaa myönteisesti 
pyydettyjen eläinten hyvinvointiin, mikä 
parantaa luonnonvaraiseen eläimistöön 
kuuluvien lajien suojelua yhteisössä ja sen 
ulkopuolella. Yhteisön ympäristöpolitiikan 
tavoitteiden täytäntöönpanoa edistetään 
varmistamalla luonnonvaraisten eläinten 
hyvinvoinnin riittävä taso pyydettäessä niitä 
luonnonvaraisten eläinten 
hallintotarkoituksissa ja kyseisten 

(3) Kilpailun vääristymien välttämiseksi on 
tarpeen varmistaa, että sopimusta varten 
laaditut ulkomaankauppaa koskevat
toimenpiteet pannaan kaikkialla yhteisössä 
yhdenmukaisesti täytäntöön. Sopimuksen 
voimaantulo vaikuttaa lisäksi myönteisesti 
pyydystettyjen eläinten hyvinvointiin.
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nisäkkäiden kiinniottamiseksi 
suojelutarkoituksessa. Yhteisö edistää tällä 
tavoin myös luonnonvarojen harkittua, 
kestävää ja järkevää käyttöä ja 
kansainvälisen tason toimenpiteitä 
maailmanlaajuisten ympäristöongelmien 
ratkaisemiseksi.

Or. de

Perustelu

EU:n ympäristöpolitiikkaan sisältyy luonnonvaraisten eläinten ja biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen, mutta ei luonnonvaraisten eläinten hyvinvointi. 
Direktiiviehdotuksella edistettäisiin ainoastaan ”luonnonvaraiseen eläimistöön kuuluvien 
lajien suojelua” ja ”luonnonvarojen harkittua, kestävää ja järkevää käyttöä”, mikäli se 
koskisi tarkkoja ansastusstandardeja; se ei kuitenkaan ole tämän direktiivin tavoite. 

EU:n olisi saatettava sopimus voimaan ja noudatettava siten kansainvälisiä 
kauppavelvoitteitaan. Ansastamalla pyydystettyjen eläinten hyvinvointia voidaan parantaa 
ainoastaan sopimuksen täytäntöönpanon kautta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 32
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Koska kivuttomien pyyntivälineiden on 
oltava valikoivia, tehokkaita ja ihmisten 
turvallisuutta koskevien asianomaisten 
vaatimusten mukaisia, kyseisten 
kansainvälisesti sovittujen kivutonta
ansastusta koskevien standardien 
soveltaminen vaikuttaa myönteisesti 
pyydettyjen eläinten hyvinvointiin, mikä 
parantaa luonnonvaraiseen eläimistöön 
kuuluvien lajien suojelua yhteisössä ja sen 
ulkopuolella. Yhteisön ympäristöpolitiikan 
tavoitteiden täytäntöönpanoa edistetään 
varmistamalla luonnonvaraisten eläinten 
hyvinvoinnin riittävä taso pyydettäessä niitä 
luonnonvaraisten eläinten 
hallintotarkoituksissa ja kyseisten 
nisäkkäiden kiinniottamiseksi 
suojelutarkoituksessa. Yhteisö edistää tällä 
tavoin myös luonnonvarojen harkittua, 
kestävää ja järkevää käyttöä ja 

(3) Pyyntivälineiden on oltava valikoivia, 
tehokkaita ja ihmisten turvallisuutta 
koskevien asianomaisten vaatimusten 
mukaisia. Ansastusta koskevien standardien 
soveltaminen vaikuttaa myönteisesti 
pyydettyjen eläinten hyvinvointiin, mikä 
parantaa luonnonvaraiseen eläimistöön 
kuuluvien lajien suojelua yhteisössä ja sen 
ulkopuolella. Yhteisön ympäristöpolitiikan 
tavoitteiden täytäntöönpanoa edistetään 
varmistamalla luonnonvaraisten eläinten 
hyvinvoinnin riittävä taso pyydettäessä niitä 
luonnonvaraisten eläinten 
hallintotarkoituksissa ja kyseisten 
nisäkkäiden kiinniottamiseksi 
suojelutarkoituksessa. Yhteisö edistää tällä 
tavoin myös luonnonvarojen harkittua, 
kestävää ja järkevää käyttöä ja 
kansainvälisen tason toimenpiteitä 
maailmanlaajuisten ympäristöongelmien 
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kansainvälisen tason toimenpiteitä 
maailmanlaajuisten ympäristöongelmien 
ratkaisemiseksi.

ratkaisemiseksi.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 33
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Kivuttomien ansastusmenetelmien 
tosiasiallinen soveltaminen tarkoittaa, että 
pyyntivälineiden on oltava kivutonta
ansastusta koskevien standardien mukaisiksi 
varmennettuja, ja sen lisäksi niiden 
käyttäjien on oltava ansastukseen 
pätevöityneitä ansastajia.

(4) Ansastusmenetelmien tosiasiallinen 
soveltaminen tarkoittaa, että 
pyyntivälineiden on oltava ansastusta 
koskevien standardien mukaisiksi 
varmennettuja, ja sen lisäksi niiden 
käyttäjien on oltava ansastukseen 
pätevöityneitä ansastajia.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 34
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Kivutonta ansastusta koskevien 
standardien kehittämiseen suunnattua 
tutkimusta olisi edistettävä ja kannustettava.

(6) Ansastusta koskevien standardien 
kehittämiseen suunnattua tutkimusta olisi 
edistettävä ja kannustettava.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 35
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Tämän direktiivin perustavoitteen 
saavuttamiseksi on suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tarpeen ja aiheellista antaa 
säännöt kansainvälisistä kivutonta 
ansastusta koskevista standardeista 
tehtyjen sopimusten mukaisten, päätöksissä 
98/142/EY ja 98/487/EY vahvistettujen 
yhteisön velvoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi. Tämä direktiivi ei 
perustamissopimuksen 5 artiklan

Poistetaan.
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kolmannen kohdan mukaisesti ylitä sitä, 
mikä on tarpeen kyseisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentti hylkäsi sopimuksen huomattavan suurella enemmistöllä (mietinnöt 
A4-0197/1998 ja A4-325/1997).

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 36
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

(10 a) Ansojen testaus on suoritettava 
kokeisiin ja muihin tieteellisiin 
tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä 24 päivänä marraskuuta 
1986 annetun neuvoston direktiivin 
86/609/ETY(1) mukaisesti.
___________________
(1) EYVL L 358, 18.12.1986, s. 1. Muutettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston antamalla 
direktiivillä 2003/65/EY (EUVL L 230, 16.9.2003, s. 
32).

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksen on oltava kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien 
eläinten suojelua koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä annetun direktiivin 86/609/ETY luonnonvaraisia eläimiä koskevien 
määräysten mukainen ja sitä on sovellettava tarvittaessa myös kyseisen direktiivin puitteissa 
tehtäviin eläinkokeisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 37
1 artikla
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Kohde ja soveltamisala
1. Tässä direktiivissä vahvistetaan 
kivutonta ansastusta koskevat standardit ja 
pyyntimenetelmiä koskevat vaatimukset 
sekä eräiden luonnonvaraisten eläinlajien 
ansastuksessa käytettävien 
pyyntimenetelmien testausta ja 
pyyntivälineiden varmentamista koskevat 
tekniset ohjeet.

Jäsenvaltioiden on saatettava neuvoston 
päätökset 98/487/EY ja 98/142/EY 
(vastaisuudessa ”sopimukset”) osaksi 
kansallista lainsäädäntöään.

2. Tämä direktiivi koskee liitteessä I 
lueteltujen luonnonvaraisten nisäkkäiden 
ansastuksessa käytettäviä pyyntivälineitä, 
joita käytetään luonnonvaraisten eläinten 
hallintoon, tuhoeläinten torjuntaan, 
nisäkkäiden kiinniottamiseen 
suojelutarkoituksessa sekä turkisten, nahan 
tai lihan saantiin.

Or. de

Perustelu

Direktiiviehdotus sisältää kaikki sopimuksissa mainitut toimenpiteet. Jäsenvaltiot voivat 
määrätä täytäntöönpanosta suoraan sen yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi. Tätä 
varten tarvitaan kuitenkin asetus, joka valtuuttaa jäsenvaltiot tehtävään. Tulisi myös olla 
selvää, että täytäntöönpano voi tapahtua ainoastaan komission yhteistyön ja tietojen kautta. 
Näin jäsenvaltiot voivat saattaa sopimuksen suoraan osaksi kansallista lainsäädäntöään ja 
mukauttaa määräykset omiin vaatimuksiinsa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hélène Goudin

Tarkistus 38
1 artikla

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan kivutonta
ansastusta koskevat standardit ja 
pyyntimenetelmiä koskevat vaatimukset 
sekä eräiden luonnonvaraisten eläinlajien 
ansastuksessa käytettävien 
pyyntimenetelmien testausta ja 
pyyntivälineiden varmentamista koskevat 
tekniset ohjeet. 

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan ansastusta 
koskevat kestävät standardit ja 
pyyntimenetelmiä koskevat vaatimukset 
sekä eräiden kotimaisten luonnonvaraisten 
eläinlajien ansastuksessa käytettävien 
pyyntimenetelmien testausta ja 
pyyntivälineiden varmentamista koskevat 
tekniset ohjeet.

2. Tämä direktiivi koskee liitteessä I 
lueteltujen luonnonvaraisten nisäkkäiden 
ansastuksessa käytettäviä pyyntivälineitä, 
joita käytetään luonnonvaraisten eläinten 

2. Tämä direktiivi koskee liitteessä I 
lueteltujen kotimaisten luonnonvaraisten 
nisäkkäiden ansastuksessa käytettäviä 
pyyntivälineitä, joita käytetään 
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hallintoon, tuhoeläinten torjuntaan, 
nisäkkäiden kiinniottamiseen 
suojelutarkoituksessa sekä turkisten, nahan 
tai lihan saantiin. 

luonnonvaraisten eläinten hallintoon, 
tuhoeläinten torjuntaan, nisäkkäiden 
kiinniottamiseen suojelutarkoituksessa sekä 
turkisten, nahan tai lihan saantiin.

Or. en

Perustelu

Muista maista leviävien eksoottisten eläinlajien pyydystäminen ekosysteemin 
peruuttamattoman vaurioitumisen estämiseksi EU:ssa ei kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 39
1 artiklan 1 kohta

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan kivutonta
ansastusta koskevat standardit ja 
pyyntimenetelmiä koskevat vaatimukset 
sekä eräiden luonnonvaraisten eläinlajien 
ansastuksessa käytettävien 
pyyntimenetelmien testausta ja 
pyyntivälineiden varmentamista koskevat 
tekniset ohjeet. 

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan ansastusta 
koskevat kestävät standardit ja 
pyyntimenetelmiä koskevat vaatimukset 
sekä eräiden luonnonvaraisten eläinlajien 
ansastuksessa käytettävien 
pyyntimenetelmien testausta ja 
pyyntivälineiden varmentamista koskevat 
tekniset ohjeet asetuksen (ETY) 
N:o 3254/91 mukaisesti.

Or. de

Perustelu

On vältettävä käsitteen ”kivuton” poistamisen johtamista siihen, että direktiivi menettäisi 
lainvoimaisuutensa asetuksen (ETY) N:o 3254/91 (ns. ”ansarauta-asetus”) 3 artiklan 1 ja 
2 kohdan täytäntöönpanon osalta. Siksi on syytä mainita, että ”kestävät” ansastusstandardit 
vastaavat kyseisen asetuksen ytimekästä määritelmää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Michl Ebner

Tarkistus 40
1 artiklan 1 kohta

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan kivutonta 
ansastusta koskevat standardit ja 
pyyntimenetelmiä koskevat vaatimukset 
sekä eräiden luonnonvaraisten eläinlajien 

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan Kanadan 
ja Venäjän federaation sekä Yhdysvaltojen 
kanssa tehtyjen kansainvälisten sopimusten 
mukaisesti kivutonta ansastusta koskevat 
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ansastuksessa käytettävien 
pyyntimenetelmien testausta ja 
pyyntivälineiden varmentamista koskevat 
tekniset ohjeet. 

standardit ja pyyntimenetelmiä koskevat 
vaatimukset sekä eräiden luonnonvaraisten 
eläinlajien ansastuksessa käytettävien 
pyyntimenetelmien testausta ja 
pyyntivälineiden varmentamista koskevat 
tekniset ohjeet.

Or. de

Perustelu

Direktiivi muodostaa edellä mainittujen sopimusten oikeusperustan. Koska sopimusta 
sovelletaan jo kansainvälisesti, on sitä kansainvälisten sopimusten ja määräysten mukaan 
sovellettava myös Euroopan unionissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules 
Maaten, Jan Mulder, Dorette Corbey

Tarkistus 41
1 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Tämän direktiivin määräyksiä ei 
sovelleta turvallisuuden vakavasti 
vaarantavien tuhoeläinten pyydystämiseen.

Or. nl

Perustelu

Direktiivin 1 artiklan mukaan tuhoeläinten torjunta kuuluu direktiivin soveltamisalaan. Jos 
tuhoeläimet uhkaavat kansanterveyttä ja turvallisuutta esimerkiksi aiheuttamalla 
padonmurtumia, on kyseisten eläinten kivuttoman pyydystämisen oltava toissijaista. Tämä ei 
tarkoita, etteikö torjunnassa olisi pyrittävä käyttämään mahdollisimman kivutonta 
pyyntitapaa. Direktiivi ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että tuhoeläinten torjunta estetään 
silloin, kun se vaarantaa kansanterveyden ja turvallisuuden.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 42
2 artikla

Määritelmät Suhde kansalliseen lainsäädäntöön
Tässä direktiivissä tarkoitetaan: Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa 

käyttöön tämän direktiivin säännöksiä 
tiukempia säännöksiä liitteessä I 
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lueteltujen eläinten ja eläinlajien 
suojelemiseksi. Niiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista tällaisista 
toimenpiteistä.

1. 'pyyntivälineillä' liitteessä I lueteltuihin 
lajeihin kuuluvien eläinten tappamiseen tai 
kiinniottamiseen suunniteltuja mekaanisia 
pyyntivälineitä;
2. 'pyyntimenetelmillä' pyyntivälineitä ja 
niiden käyttöedellytyksiä, joita ovat 
kohdelajit, ansojen sijoittaminen, syötit, 
houkuttimet ja luonnolliset 
ympäristöolosuhteet;
3. 'elävänä pyytävillä pyyntimenetelmillä' 
pyyntivälineitä, jotka on suunniteltu ja 
asetettu siten, että tarkoitus ei ole tappaa 
pyydettyä eläintä, vaan rajoittaa sen 
liikkumista siinä määrin, että ihminen 
pääsee eläimen kanssa kosketukseen;
4. 'tappavilla pyyntimenetelmillä' 
pyyntivälineitä, jotka on suunniteltu ja 
asetettu tarkoituksena tappaa pyydetty 
eläin;
5. 'ansastajalla' henkilöä, jolle jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on antanut 
luvan käyttää pyyntivälineitä liitteessä I 
lueteltujen eläinlajien ansastamiseen.

Or. de

Perustelu

Määritelmät (tähänastinen 2 artikla) poistetaan. Suhde kanalliseen lainsäädäntöön 
määritellään 2 artiklassa (tähänastinen 15 artikla).

Direktiiviehdotus sisältää kaikki sopimuksissa mainitut toimenpiteet. Jäsenvaltiot voivat 
määrätä täytäntöönpanosta suoraan sen yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi. Tätä 
varten tarvitaan kuitenkin asetus, joka valtuuttaa jäsenvaltiot tehtävään. Tulisi myös olla 
selvää, että täytäntöönpano voi tapahtua ainoastaan komission yhteistyön ja tietojen kautta. 
Näin jäsenvaltiot voivat saattaa sopimuksen suoraan osaksi kansallista lainsäädäntöään ja 
mukauttaa määräykset omiin vaatimuksiinsa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek ja Christofer Fjellner

Tarkistus 43
2 artiklan 1 kohta

1. 'pyyntivälineillä' liitteessä I lueteltuihin 
lajeihin kuuluvien eläinten tappamiseen tai 
kiinniottamiseen suunniteltuja mekaanisia
pyyntivälineitä;

1. 'pyyntivälineillä' liitteessä I lueteltuihin 
lajeihin kuuluvien eläinten tappamiseen tai 
kiinniottamiseen suunniteltuja mekaanisia
pyyntivälinetyyppejä;

Or. sv

Perustelu

Komission ehdotuksesta ei käy ilmi, onko kaikki pyyntivälineet vai vain niiden tyypit 
tutkittava. Periaatteena tulisi olla, että testataan ainoastaan pyyntivälinetyyppi, sillä muuten 
joudutaan suorittamaan valtava määrä tutkimuksia, joissa kuolee valtava määrä eläimiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund ja Riitta Myller

Tarkistus 44
2 artiklan 1 kohta

1. 'pyyntivälineillä' liitteessä I lueteltuihin 
lajeihin kuuluvien eläinten tappamiseen tai 
kiinniottamiseen suunniteltuja mekaanisia
pyyntivälineitä;

1. 'pyyntivälineillä' liitteessä I lueteltuihin 
lajeihin kuuluvien eläinten tappamiseen tai 
kiinniottamiseen suunniteltuja mekaanisia
pyyntivälinetyyppejä;

Or. sv

Perustelu

Komission ehdotuksesta ei käy ilmi, onko kaikki pyyntivälineet vai vain niiden tyypit 
tutkittava. Periaatteena tulisi olla, että testataan ainoastaan pyyntivälinetyyppi, sillä muuten 
joudutaan suorittamaan valtava määrä tutkimuksia, joissa kuolee valtava määrä eläimiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hélène Goudin

Tarkistus 45
2 artiklan 1 kohta

1. 'pyyntivälineillä' liitteessä I lueteltuihin 
lajeihin kuuluvien eläinten tappamiseen tai 
kiinniottamiseen suunniteltuja mekaanisia 

1. 'pyyntivälinetyypeillä' liitteessä I 
lueteltuihin lajeihin kuuluvien eläinten 
tappamiseen tai kiinniottamiseen 



AM\575548FI.doc 15/53 PE 360.168v02-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

pyyntivälineitä; suunniteltuja mekaanisia pyyntivälineitä;

Or. sv

Perustelu

Tulee tehdä selväksi, että on tutkittava pyyntivälinetyypit, ei jokaista pyyntivälinettä erikseen. 
Viimemainittu olisi kallista, hankalaa ja käytännöllisesti katsoen mahdotonta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek ja Christofer Fjellner

Tarkistus 46
2 artiklan 5 kohta

5. 'ansastajalla' henkilöä, jolle jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on antanut 
luvan käyttää pyyntivälineitä liitteessä I 
lueteltujen eläinlajien ansastamiseen.

5. 'ansastajalla' henkilöä, joka täyttää 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
asettamat, liitteessä I lueteltujen eläinlajien 
ansastamiseen tarvittavien pyyntivälineiden 
käyttämistä koskevat vaatimukset.

Or. sv

Perustelu

Olisi järkevää laatia pätevyysvaatimukset sen sijaan, että jokaisessa yksittäisessä tapauksessa 
käytäisiin läpi ansastamista koskeva lupamenettely. Ansastajan on pystyttävä todistamaan, 
että hänellä on pyydysten käyttämiseen tarvittava koulutus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund ja Riitta Myller

Tarkistus 47
2 artiklan 5 kohta

5. 'ansastajalla' henkilöä, jolle jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on antanut 
luvan käyttää pyyntivälineitä liitteessä I 
lueteltujen eläinlajien ansastamiseen.

5. 'ansastajalla' henkilöä, joka täyttää 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
asettamat, liitteessä I lueteltujen eläinlajien 
ansastamiseen tarvittavien pyyntivälineiden 
käyttämistä koskevat vaatimukset.

Or. sv

Perustelu

Olisi järkevää laatia pätevyysvaatimukset sen sijaan, että jokaisessa yksittäisessä tapauksessa 
käytäisiin läpi ansastamista koskeva lupamenettely. Ansastajan on pystyttävä todistamaan, 
että hänellä on pyydysten käyttämiseen tarvittava koulutus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 48
3 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset Tiedonvaihto
1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
tai useampi toimivaltainen viranomainen 
vastaamaan tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta.

1. Jäsenvaltioiden ja komission on 
toimitettava toisilleen tämän direktiivin 
täytäntöönpanon edellyttämät tiedot.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle toimivaltaisten viranomaisten 
nimet ja osoitteet viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2005. Komissio ilmoittaa ne 
muille jäsenvaltioille ja julkaisee 
toimivaltaisia viranomaisia koskevan 
luettelon Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä. Toimivaltaisia viranomaisia 
koskevaan luetteloon mahdollisesti 
tehtäviin muutoksiin sovelletaan samaa 
menettelyä.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin nojalla toteutetuista 
toimenpiteistä tiedotetaan kansalaisille.

Or. de

Perustelu

Toimivaltaisia viranomaisia koskevat määräykset (tähänastinen 3 artikla) poistetaan. 
Tiedonvaihdosta säädetään 3 artiklassa (tähänastinen 12 artikla).

Direktiiviehdotus sisältää kaikki sopimuksissa mainitut toimenpiteet. Jäsenvaltiot voivat 
määrätä täytäntöönpanosta suoraan sen yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi. Tätä 
varten tarvitaan kuitenkin asetus, joka valtuuttaa jäsenvaltiot tehtävään. Tulisi myös olla 
selvää, että täytäntöönpano voi tapahtua ainoastaan komission yhteistyön ja tietojen kautta. 
Näin jäsenvaltiot voivat saattaa sopimuksen suoraan osaksi kansallista lainsäädäntöään ja 
mukauttaa määräykset omiin vaatimuksiinsa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 49
4 artikla

Pyyntivälineiden käyttö Saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä 1. Jäsenvaltioiden on ennen 31 päivää 
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tammikuuta 2009 alkaen varmistettava, että 
käyttöön otettavat pyyntivälineet ovat 
liitteessä II vahvistettujen kivutonta 
ansastusta koskevien standardien mukaisia 
ja toimivaltaisten viranomaisten sellaisiksi 
varmentamia.

joulukuuta 2005 annettava ja julkaistava 
tämän direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset. Niiden on viipymättä 
ilmoitettava kirjallisina komissiolle kyseiset 
säännökset sekä kyseisten säännösten ja 
tämän direktiivin säännösten välinen 
vastaavuustaulukko.
Niiden on sovellettava näitä säädöksiä 
1 päivästä tammikuuta 2006.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin 
tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, 
kun ne virallisesti julkaistaan. 
Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten 
viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltiot voivat sallia jossain 
kolmannessa maassa kivutonta ansastusta 
koskevien standardien mukaisesti 
varmennettujen pyyntivälineiden käytön 
alueellaan. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
syyt tällaisten pyyntivälineiden käytön 
kieltämiseen ja ilmoitettava asiasta 
kirjallisesti kyseiset pyyntivälineet 
varmentaneelle kolmannelle maalle ja 
komissiolle. 

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä 
direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä 
antamansa keskeiset kansalliset säännökset 
kirjallisina komissiolle.

Or. de

Perustelu

Pyyntivälineiden käyttöä koskevat määräykset (tähänastinen 4 artikla) poistetaan. Direktiivin 
saattamisesta osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä säädetään 4 artiklassa 
(tähänastinen 16 artikla).

Direktiiviehdotus sisältää kaikki sopimuksissa mainitut toimenpiteet. Jäsenvaltiot voivat 
määrätä täytäntöönpanosta suoraan sen yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi. Tätä 
varten tarvitaan kuitenkin asetus, joka valtuuttaa jäsenvaltiot tehtävään. Tulisi myös olla 
selvää, että täytäntöönpano voi tapahtua ainoastaan komission yhteistyön ja tietojen kautta. 
Näin jäsenvaltiot voivat saattaa sopimuksen suoraan osaksi kansallista lainsäädäntöään ja 
mukauttaa määräykset omiin vaatimuksiinsa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hélène Goudin

Tarkistus 50
4 artiklan 1 kohta
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1. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 
2009 alkaen varmistettava, että käyttöön 
otettavat pyyntivälineet ovat liitteessä II 
vahvistettujen kivutonta ansastusta 
koskevien standardien mukaisia ja 
toimivaltaisten viranomaisten sellaisiksi 
varmentamia.

1. Jäsenvaltioiden on viisi vuotta tämän 
direktiivin voimaan tulon jälkeen
varmistettava, että käyttöön otettavat 
pyyntivälineet ovat liitteessä II 
vahvistettujen kivutonta ansastusta 
koskevien standardien mukaisia ja 
toimivaltaisten viranomaisten sellaisiksi 
varmentamia.

Or. sv

Perustelu

Viisi vuotta on sopiva siirtymäaika.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 51
4 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta
2009 alkaen varmistettava, että käyttöön 
otettavat pyyntivälineet ovat liitteessä II 
vahvistettujen kivutonta ansastusta 
koskevien standardien mukaisia ja 
toimivaltaisten viranomaisten sellaisiksi 
varmentamia.

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta
2008 alkaen varmistettava, että käyttöön 
otettavat pyyntivälineet ovat liitteessä II 
vahvistettujen kivutonta ansastusta 
koskevien standardien mukaisia ja 
toimivaltaisten viranomaisten sellaisiksi 
varmentamia.

Or. de

Perustelu

Sopimukset tulisi saattaa aikaisemmin osaksi kansallista lainsäädäntöä, sillä tavoitellut 
standardit ovat olleet tiedossa jo vuodesta 1991 ja näin ollen yhdenmukaistaminen on 
mahdollista jo aikaisemmin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek ja Christofer Fjellner

Tarkistus 52
4 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jäsenvaltiot voivat antaa henkilöille 
luvan pyydysten valmistamiseen ja 
käyttöön, mikäli ne täyttävät tässä 
direktiivissä annetut rakennevaatimukset ja 
ovat saaneet asiasta vastaavalta 
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viranomaiselta luvan käytettäväksi 
asianomaisen eläinlajin tai asianomaisten 
eläinlajien pyydystämiseen.

Or. sv

Perustelu

Ruotsissa on aina valmistettu myös kotitekoisia pyydyksiä. Kyseisiä pyydyksiä saa rakentaa, 
mikäli ne ovat tutkittujen ja sallittujen pyydysten teknisten kuvausten mukaisia. Kuvaukset 
ovat hyvin yksityiskohtaisia ja niissä annetaan määräyksiä muun muassa pyydysten 
materiaalista, mitoista ja ansasilmukan kiinnittämisestä. Euroopan yhteisön, Kanadan ja 
Venäjän federaation välisessä kivutonta ansastusta koskevista standardeista tehdyssä 
sopimuksessa mainitaan ja sallitaan erikseen itse valmistetut pyydykset. Mikäli kyseiset 
pyydykset täyttävät muille pyydyksille asetetut vaatimukset, pitäisi nekin sallia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund ja Riitta Myller

Tarkistus 53
4 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jäsenvaltiot voivat antaa henkilöille 
luvan pyydysten valmistamiseen ja 
käyttöön, mikäli ne täyttävät tässä 
direktiivissä annetut rakennevaatimukset ja 
ovat saaneet asiasta vastaavalta 
viranomaiselta luvan käytettäväksi 
asianomaisen eläinlajin tai asianomaisten 
eläinlajien pyydystämiseen.

Or. sv

Perustelu

Ruotsissa on aina valmistettu myös kotitekoisia pyydyksiä. Kyseisiä pyydyksiä saa rakentaa, 
mikäli ne ovat tutkittujen ja sallittujen pyydysten teknisten kuvausten mukaisia. Kuvaukset 
ovat hyvin yksityiskohtaisia ja niissä annetaan määräyksiä muun muassa pyydysten 
materiaalista, mitoista ja ansasilmukan kiinnittämisestä. Euroopan yhteisön, Kanadan ja 
Venäjän federaation välisessä sopimuksessa kivutonta ansastusta koskevista standardeista 
mainitaan ja sallitaan erikseen itse valmistetut pyydykset. Mikäli kyseiset pyydykset täyttävät 
muille pyydyksille asetetut vaatimukset, pitäisi nekin sallia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hélène Goudin

Tarkistus 54
4 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jos kansalliset viranomaiset 
tarkastavat ja varmistavat jonkin tietyn 
pyydystyypin tai erityisen pyydysmallin, 
sallitaan kaikki vastaavasti rakennetut 
kotitekoiset pyydykset, mikäli ne ovat 
todistuksen saaneeseen malliin 
sovellettujen vaatimusten ja määrittelyjen 
mukaisia.

Or. sv

Perustelu

Ei ole mitään syytä erottaa teollisesti valmistettuja pyydyksiä kotitekoisista pyydyksistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 55
5 artikla

Pyyntimenetelmät Voimaantulo
1. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä 
tammikuuta 2012 alkaen varmistettava, että 
käytössä on ainoastaan liitteessä II 
vahvistettujen kivutonta ansastusta 
koskevien standardien mukaisia 
pyyntimenetelmiä.

Tämä direktiivi tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

2. Elävänä pyytävä pyyntimenetelmä on 
katsottava kivuttomaksi, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:
a) tietojen keräyksen kohteena olevasta 
kohdelajista pyydettyjen yksilöiden määrä 
on vähintään 20;
b) vähintään 80 prosentissa a alakohdassa 
tarkoitetuista eläimistä ei ilmene liitteessä 
II olevassa 2.2 kohdassa lueteltuja 
indikaattoreita.
3. Tappava pyyntimenetelmä on katsottava 
kivuttomaksi, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:
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a) tietojen keräyksen kohteena olevasta 
kohdelajista pyydettyjen yksilöiden määrä 
on vähintään 12;
b) vähintään 80 prosenttia a alakohdassa 
tarkoitetuista eläimistä joutuu 
tajuttomuuden ja tunnottomuuden tilaan 
liitteessä II olevassa 3.2 kohdassa 
vahvistetun määräajan kuluessa ja on tässä 
tilassa kuolemaansa saakka.

Or. de

Perustelu

Pyyntimenetelmiä koskevat määräykset (tähänastinen 5 artikla) poistetaan. Direktiivin 
voimaantulosta säädetään 5 artiklassa (tähänastinen 17 artikla).

Direktiiviehdotus sisältää kaikki sopimuksissa mainitut toimenpiteet. Jäsenvaltiot voivat 
määrätä täytäntöönpanosta suoraan sen yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi. Tätä 
varten tarvitaan kuitenkin asetus, joka valtuuttaa jäsenvaltiot tehtävään. Tulisi myös olla 
selvää, että täytäntöönpano voi tapahtua ainoastaan komission yhteistyön ja tietojen kautta. 
Näin jäsenvaltiot voivat saattaa sopimuksen suoraan osaksi kansallista lainsäädäntöään ja 
mukauttaa määräykset omiin vaatimuksiinsa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hélène Goudin

Tarkistus 56
5 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 
2012 alkaen varmistettava, että käytössä on 
ainoastaan liitteessä II vahvistettujen 
kivutonta ansastusta koskevien standardien 
mukaisia pyyntimenetelmiä.

1. Jäsenvaltioiden on kahdeksan vuotta 
tämän direktiivin voimaantulon jälkeen 
varmistettava, että käytössä on ainoastaan 
liitteessä II vahvistettujen kivutonta 
ansastusta koskevien standardien mukaisia 
pyyntimenetelmiä.

Or. sv

Perustelu

Kahdeksan vuoden siirtymäaika on tarpeen, jotta kaikki jäsenvaltiot voivat saattaa direktiivin 
osaksi kansallista lainsäädäntöään.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 57
5 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta
2012 alkaen varmistettava, että käytössä on 
ainoastaan liitteessä II vahvistettujen 
kivutonta ansastusta koskevien standardien 
mukaisia pyyntimenetelmiä.

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta
2010 alkaen varmistettava, että käytössä on 
ainoastaan liitteessä II vahvistettujen 
kivutonta ansastusta koskevien standardien 
mukaisia pyyntimenetelmiä.

Or. de

Perustelu

Sopimukset tulisi saattaa aikaisemmin osaksi kansallista lainsäädäntöä, sillä tavoitellut 
standardit ovat olleet tiedossa jo vuodesta 1991 ja näin ollen yhdenmukaistaminen on 
mahdollista jo aikaisemmin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 58
5 artiklan 2 kohta

2. Elävänä pyytävä pyyntimenetelmä on 
katsottava kivuttomaksi, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

2. Elävänä pyytävä pyyntimenetelmä on 
katsottava kestäväksi, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

a) tietojen keräyksen kohteena olevasta 
kohdelajista pyydettyjen yksilöiden määrä 
on vähintään 20;

a) tietojen keräyksen kohteena olevasta 
kohdelajista pyydettyjen yksilöiden määrä 
on vähintään 15;

b) vähintään 80 prosentissa a alakohdassa 
tarkoitetuista eläimistä ei ilmene liitteessä II 
olevassa 2.2 kohdassa lueteltuja 
indikaattoreita.

b) vähintään 85 prosentissa a alakohdassa 
tarkoitetuista eläimistä ei ilmene liitteessä II 
olevassa 2.2 kohdassa lueteltuja 
indikaattoreita.

Or. de

Perustelu

Koe-eläinten määrä on rajattava mahdollisimman pieneksi. Pyydysten testaamisen täytyy 
kuitenkin antaa riittävä varmuus, jonka perusteella voidaan tehdä selkeät päätelmät 
pyydysten hylkäämiseksi tai hyväksymiseksi. Elävänä pyytävä pyyntimenetelmä katsotaan 
hyväksyttäväksi, jos 85 prosenttia pyydykseen joutuvista eläimistä ei kärsi liitteessä II 
mainituista indikaattoreista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 59
5 artiklan 3 kohta

3. Tappava pyyntimenetelmä on katsottava 
kivuttomaksi, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

3. Tappava pyyntimenetelmä on katsottava 
kestäväksi, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

a) tietojen keräyksen kohteena olevasta 
kohdelajista pyydettyjen yksilöiden määrä 
on vähintään 12;

a) tietojen keräyksen kohteena olevasta 
kohdelajista pyydettyjen yksilöiden määrä 
on vähintään 10;

b) vähintään 80 prosenttia a alakohdassa 
tarkoitetuista eläimistä joutuu tajuttomuuden 
ja tunnottomuuden tilaan liitteessä II 
olevassa 3.2 kohdassa vahvistetun määräajan 
kuluessa ja on tässä tilassa kuolemaansa 
saakka.

b) vähintään 85 prosenttia a alakohdassa 
tarkoitetuista eläimistä joutuu tajuttomuuden 
ja tunnottomuuden tilaan liitteessä II 
olevassa 3.2 kohdassa vahvistetun määräajan 
kuluessa ja on tässä tilassa kuolemaansa 
saakka.

Or. de

Perustelu

Koe-eläinten määrä tulee rajata mahdollisimman pieneksi. Pyydysten testaamisen täytyy 
kuitenkin antaa riittävä varmuus, jonka perusteella voidaan tehdä selkeät päätelmät 
pyydysten hylkäämiseksi tai hyväksymiseksi. Elävänä pyytävä pyyntimenetelmä katsotaan 
hyväksyttäväksi, jos 85 prosenttia pyydykseen joutuvista eläimistä ei kärsi liitteessä II 
mainituista indikaattoreista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 60
6 artikla

Poikkeukset Osoitus
1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
tapauskohtaisesti myöntää 4 artiklan 1 
kohdan ja 5 artiklan mukaisista 
velvoitteista poikkeuksia seuraaviin 
tarkoituksiin ja edellyttäen, ettei niitä 
sovelleta tavalla, joka haittaisi tämän 
direktiivin tavoitteen saavuttamista:

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille 
jäsenvaltioille.

a) kansanterveyden ja yleisen 
turvallisuuden varmistamiseksi,
b) julkisen ja yksityisen omaisuuden 
suojelemiseksi;
c) eläimistön ja kasviston tutkimukseen, 
opetukseen, kannan uudelleen 
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istuttamiseen, lisääntymiseen tai suojeluun 
liittyviin tarkoituksiin;
d) alkuperäisyhteisöjen kulttuuriperinnön 
säilyttämisen kannalta välttämättömien 
perinteisten puisten pyyntivälineiden 
käyttämiseksi;
e) tietynlaisen pyyntivälineen väliaikaiseksi 
käyttämiseksi tiettyjen lajien osalta tai 
tietyissä ympäristöolosuhteissa 
toimivaltaisen viranomaisen määrittelemän 
kohtuullisen määräajan kuluessa, kun 
tutkimukset korvaavien pyyntivälineiden 
löytämiseksi jatkuvat;
f) yksittäisten henkilöiden valmistamien ja 
käyttämien sellaisten pyyntivälineiden 
tapauskohtaiseksi sallimiseksi, jotka ovat 
toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien 
mallien mukaiset.
2. Edellä 1 kohdan mukaisesti 
myönnettyjen poikkeusten syyt ja kaikki 
niihin liittyvät edellytykset on esitettävä 
kirjallisesti.
3. Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava komissiolle kaikista 
myönnetyistä poikkeuksista sekä esitettävä 
kirjallisesti niiden syyt ja niihin liittyvät 
edellytykset.

Or. de

Perustelu

Poikkeuksia koskevat määräykset (tähänastinen 6 artikla) poistetaan. Direktiivin osoituksesta 
säädetään 6 artiklassa (tähänastinen 18 artikla).

Direktiiviehdotus sisältää kaikki sopimuksissa mainitut toimenpiteet. Jäsenvaltiot voivat 
määrätä täytäntöönpanosta suoraan sen yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi. Tätä 
varten tarvitaan kuitenkin asetus, joka valtuuttaa jäsenvaltiot tehtävään. Tulisi myös olla 
selvää, että täytäntöönpano voi tapahtua ainoastaan komission yhteistyön ja tietojen kautta. 
Näin jäsenvaltiot voivat saattaa sopimuksen suoraan osaksi kansallista lainsäädäntöään ja 
mukauttaa määräykset omiin vaatimuksiinsa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules 
Maaten, Jan Mulder, Dorette Corbey

Tarkistus 61
6 artiklan 1 kohta

1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
tapauskohtaisesti myöntää 4 artiklan 
1 kohdan ja 5 artiklan mukaisista 
velvoitteista poikkeuksia seuraaviin 
tarkoituksiin ja edellyttäen, ettei niitä 
sovelleta tavalla, joka haittaisi tämän 
direktiivin tavoitteen saavuttamista:

1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
tapauksissa, joissa ei ole kyse eläinten 
pyydystämisestä hyödyntämistarkoituksiin, 
myöntää 4 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 
mukaisista velvoitteista poikkeuksia 
seuraaviin tarkoituksiin ja edellyttäen, että 
mahdollisuuksien mukaan sovelletaan 
mahdollisimman eläinystävällisiä 
pyydystyyppejä:

a) kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden 
varmistamiseksi,

a) kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden
varmistamiseksi,

b) julkisen ja yksityisen omaisuuden 
suojelemiseksi;

b) julkisen ja yksityisen omaisuuden 
suojelemiseksi;

c) eläimistön ja kasviston tutkimukseen, 
opetukseen, kannan uudelleen istuttamiseen, 
lisääntymiseen tai suojeluun liittyviin 
tarkoituksiin;

c) eläimistön ja kasviston tutkimukseen, 
opetukseen, kannan uudelleen istuttamiseen, 
lisääntymiseen tai suojeluun liittyviin 
tarkoituksiin;

d) alkuperäisyhteisöjen kulttuuriperinnön 
säilyttämisen kannalta välttämättömien 
perinteisten puisten pyyntivälineiden 
käyttämiseksi;
e) tietynlaisen pyyntivälineen väliaikaiseksi 
käyttämiseksi tiettyjen lajien osalta tai 
tietyissä ympäristöolosuhteissa 
toimivaltaisen viranomaisen määrittelemän 
kohtuullisen määräajan kuluessa, kun 
tutkimukset korvaavien pyyntivälineiden 
löytämiseksi jatkuvat;

e) tietynlaisen pyyntivälineen väliaikaiseksi 
käyttämiseksi tiettyjen lajien osalta tai 
tietyissä ympäristöolosuhteissa 
toimivaltaisen viranomaisen määrittelemän 
kohtuullisen määräajan kuluessa, kun 
tutkimukset korvaavien pyyntivälineiden 
löytämiseksi jatkuvat;

f) yksittäisten henkilöiden valmistamien ja 
käyttämien sellaisten pyyntivälineiden 
tapauskohtaiseksi sallimiseksi, jotka ovat 
toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien 
mallien mukaiset.

Or. nl

Perustelu

Perusteet erivapauksien myöntämiseen 4 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan soveltamisesta voivat 
olla niin painavia, että harkitaan vähemmän eläinystävällisten keinojen käyttämistä tai 
mahdollisesti standardien ulkopuolelle jääneiden keinojen käytön jatkamista (esimerkiksi 
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vedenalaisten pyydysten käyttämistä piisamien torjumiseksi alueilla, joilla kyseinen eläin 
aiheuttaa suuria vahinkoja). 
Kaikkien torjuntatapojen sivutavoitteena on ja pysyy keinojen yhdisteleminen siten, että 
tavoite saavutetaan kohtuullisella tavalla ja eläimille aiheutetaan mahdollisimman vähän 
kärsimyksiä.

Eläinten pyydystäminen mm. tutkimuksia, kannan uudelleen istuttamista sekä eläimistön ja 
kasviston suojelua varten (joka sisältyy useisiin kansainvälisiin biologisen monimuotoisuuden 
suojelua koskeviin sopimuksiin) koskee yleensä ainoastaan rajallista osaa eläimistä. Kipua 
aiheuttavien pyydysten huonoja puolia voidaan rajoittaa hyväksyttävälle tasolle muun muassa 
tehokkaan valvonnan ja eläinten pyydyksessä pitämisajan rajoittamisen avulla. Kyseisen 
tavoitteen saavuttamiseksi on nykyään käytettävissä myös teknisiä apuvälineitä. Asiasta 
vastaavan viranomaisen on liitettävä myönnettävään lupaan vastaavat vaatimukset. Mikäli 
eläin tapetaan mainitun poikkeuksen nojalla, on tappamiseen valittava direktiivissä säädetyn 
mukainen keino, mikäli sellainen on olemassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek ja Christofer Fjellner

Tarkistus 62
6 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) julkisen ja yksityisen omaisuuden 
suojelemiseksi

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 63
6 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) alkuperäisyhteisöjen kulttuuriperinnön 
säilyttämisen kannalta välttämättömien 
perinteisten puisten pyyntivälineiden 
käyttämiseksi;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kyseisessä kohdassa mainituille poikkeuksille ei ole riittävää perustetta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek ja Christofer Fjellner

Tarkistus 64
6 artiklan 1 kohdan e alakohta

e) tietynlaisen pyyntivälineen väliaikaiseksi 
käyttämiseksi tiettyjen lajien osalta tai 
tietyissä ympäristöolosuhteissa 
toimivaltaisen viranomaisen määrittelemän 
kohtuullisen määräajan kuluessa, kun 
tutkimukset korvaavien pyyntivälineiden 
löytämiseksi jatkuvat;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 65
6 artiklan 1 kohdan f alakohta

f) yksittäisten henkilöiden valmistamien ja 
käyttämien sellaisten pyyntivälineiden 
tapauskohtaiseksi sallimiseksi, jotka ovat 
toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien 
mallien mukaiset.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Pyrkimyksenä tulisi olla, että käytetään ainoastaan ansoja, jotka ovat viranomaisten tutkimia 
ja hyväksymiä. Yksityishenkilöiden valmistamien pyydysten hyväksyminen voisi johtaa siihen, 
että käyttöön otetaan hyvin erilaisia pyydyksiä eikä niiden käyttöä pystytä enää valvomaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hélène Goudin

Tarkistus 66
6 artiklan 1 kohdan f alakohta

f) yksittäisten henkilöiden valmistamien ja f) yksittäisten henkilöiden valmistamien ja 
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käyttämien sellaisten pyyntivälineiden 
tapauskohtaiseksi sallimiseksi, jotka ovat 
toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien 
mallien mukaiset.

käyttämien sellaisten pyyntivälineiden 
sallimiseksi, jotka ovat toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymien mallien 
mukaiset.

Or. sv

Perustelu

Ei ole väliä, onko pyydys yksityishenkilön vai yrityksen valmistama. Tärkeintä on, että 
pyydysten malli on tarkastettu ja varmennettu. Kotitekoisia pyydyksiä käytetään EU:ssa 
jatkuvasti. Luvan myöntäminen tapauskohtaisesti aiheuttaisi korkeita kuluja byrokratian 
osalta ja olisi käytännöllisesti katsoen mahdotonta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules 
Maaten, Jan Mulder, Dorette Corbey

Tarkistus 67
6 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
tapauskohtaisesti myöntää 4 artiklan 1 
kohdan ja 5 artiklan mukaisista 
velvoitteista poikkeuksia seuraaviin 
tarkoituksiin silloin, kun kyseessä on 
eläinten pyydystäminen 
hyödyntämistarkoituksiin ja edellyttäen, 
ettei poikkeuksia sovelleta tavalla, joka 
haittaisi tämän direktiivin tavoitteen 
saavuttamista:
a) tietynlaisen pyyntivälineen väliaikaiseksi 
käyttämiseksi tiettyjen lajien osalta tai 
tietyissä ympäristöolosuhteissa 
toimivaltaisen viranomaisen määrittelemän 
kohtuullisen määräajan kuluessa, kun 
tutkimukset korvaavien pyyntivälineiden 
löytämiseksi jatkuvat;
b) alkuperäisyhteisöjen kulttuuriperinnön 
säilyttämisen kannalta välttämättömien 
perinteisten puisten pyyntivälineiden 
käyttämiseksi;
c) yksittäisten henkilöiden valmistamien ja 
käyttämien sellaisten pyyntivälineiden 
tapauskohtaiseksi sallimiseksi, jotka ovat 
toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien 
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mallien mukaiset.

Or. nl

Perustelu

Edellä esitellyt poikkeusperusteet vastaavat komission ehdottamia perusteita. Koska eläinten 
pyydystämisen taustalla voi olla kaupallisia syitä eikä yleinen etu edellytä muutosta, muotoilu 
jätetään ennalleen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 68
7 artikla

7 artikla Poistetaan.
Todistukset

1. Kun pyyntivälineet ja niiden 
pyyntimenetelmät on testattu ja kun ne ovat 
osoittautuneet kivutonta ansastusta 
koskevien standardien mukaisiksi, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltainen viranomainen varmentaa 
tällaiset pyyntivälineet. 
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikkien sellaisten pyyntivälineiden osalta 
annetaan yhdenmukainen 
varmennusasiakirja, joiden käyttö on 
sallittu 4 artiklan 1 kohdan nojalla.
3. Jonkin jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen tämän direktiivin mukaisesti 
antama yhdenmukainen 
varmennusasiakirja on muissa 
jäsenvaltioissa katsottava päteväksi 
todistukseksi, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta pyyntivälineiden käyttöä 
koskevien kansallisten kieltojen 
soveltamista. 
4. Toimivaltaisen viranomaisen on 
tarvittaessa ilmoitettava yhdenmukaisessa 
varmennusasiakirjassa pyyntivälineen 
käyttöä koskevat erityiset edellytykset ja 
rajoitukset.
5. Ennen pyyntivälineen varmentamista 
toimivaltaisen viranomaisen on 
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varmistettava, että testauksesta vastaava 
yhteisö tai elin on soveltanut liitteessä III 
vahvistettuja pyyntimenetelmien testausta 
koskevia teknisiä ohjeita ja toimittanut 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
kertomuksen mainitun liitteen 1.6 kohdan 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Todistuksia koskevat määräykset (tähänastinen 7 artikla) poistetaan.

Direktiiviehdotus sisältää kaikki sopimuksissa mainitut toimenpiteet. Jäsenvaltiot voivat 
määrätä täytäntöönpanosta suoraan sen yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi. Tätä 
varten tarvitaan kuitenkin asetus, joka valtuuttaa jäsenvaltiot tehtävään. Tulisi myös olla 
selvää, että täytäntöönpano voi tapahtua ainoastaan komission yhteistyön ja tietojen kautta. 
Näin jäsenvaltiot voivat saattaa sopimuksen suoraan osaksi kansallista lainsäädäntöään ja 
mukauttaa määräykset omiin vaatimuksiinsa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek ja Christofer Fjellner

Tarkistus 69
7 artikla

1. Kun pyyntivälineet ja niiden 
pyyntimenetelmät on testattu ja kun ne ovat 
osoittautuneet kivutonta ansastusta 
koskevien standardien mukaisiksi, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltainen viranomainen varmentaa 
tällaiset pyyntivälineet. 

1. Kun pyyntivälineet ja niiden 
pyyntimenetelmät on testattu, 
mahdollisuuksien mukaan 
tietokonesimulaation avulla, ja kun ne ovat 
osoittautuneet kivutonta ansastusta 
koskevien standardien mukaisiksi, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltainen viranomainen varmentaa 
tällaiset pyyntivälineet.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikkien sellaisten pyyntivälineiden osalta 
annetaan yhdenmukainen 
varmennusasiakirja, joiden käyttö on sallittu 
4 artiklan 1 kohdan nojalla.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikkien sellaisten pyyntivälineiden osalta 
annetaan yhdenmukainen 
varmennusasiakirja, joiden käyttö on sallittu 
4 artiklan 1 kohdan nojalla.

3. Jonkin jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen tämän direktiivin mukaisesti 
antama yhdenmukainen varmennusasiakirja 
on muissa jäsenvaltioissa katsottava 
päteväksi todistukseksi, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta pyyntivälineiden käyttöä 

3. Jonkin jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen tämän direktiivin mukaisesti 
antama yhdenmukainen varmennusasiakirja 
on muissa jäsenvaltioissa katsottava 
päteväksi todistukseksi, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta pyyntivälineiden käyttöä 
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koskevien kansallisten kieltojen 
soveltamista. 

koskevien kansallisten kieltojen 
soveltamista. 

4. Toimivaltaisen viranomaisen on 
tarvittaessa ilmoitettava yhdenmukaisessa 
varmennusasiakirjassa pyyntivälineen 
käyttöä koskevat erityiset edellytykset ja 
rajoitukset.

4. Toimivaltaisen viranomaisen on 
tarvittaessa ilmoitettava yhdenmukaisessa 
varmennusasiakirjassa pyyntivälineen 
käyttöä koskevat erityiset edellytykset ja 
rajoitukset.

5. Ennen pyyntivälineen varmentamista 
toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että testauksesta vastaava 
yhteisö tai elin on soveltanut liitteessä III 
vahvistettuja pyyntimenetelmien testausta 
koskevia teknisiä ohjeita ja toimittanut 
toimivaltaiselle viranomaiselle kertomuksen 
mainitun liitteen 1.6 kohdan mukaisesti.

5. Ennen pyyntivälineen varmentamista 
toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että testauksesta vastaava 
yhteisö tai elin on soveltanut liitteessä III 
vahvistettuja pyyntimenetelmien testausta 
koskevia teknisiä ohjeita ja toimittanut 
toimivaltaiselle viranomaiselle kertomuksen 
mainitun liitteen 1.6 kohdan mukaisesti. 
Kenttätestit voivat olla varmentamisen 
perustana, mikäli perusteellisten 
tutkimusten tulokset puuttuvat 
parametreista.
5 a. Muissa jäsenvaltioissa jo testatut ja 
luvan saaneet pyyntimenetelmät on 
ainoastaan testattava käytännössä, jotta 
kivutonta ansastusta koskevien määräysten 
täyttyminen voidaan todistaa.

Or. sv

Perustelu

Enenevässä määrin käytettävien tietokonesimulaatioiden ansiosta koe-eläinten määrää 
voidaan laskea. 

Esimerkiksi stressi- ja käyttäytymisparametreja voidaan pitää suurelta osin lajikohtaisen 
perustutkimuksen perustana. Ne eivät niinkään määritä sitä, mikä pyydys tutkitaan. Myös 
tajuttomuutta edeltävää aikaa on tutkittava tarkasti tavalla, joka riippuu eläinlajista sekä 
iskun osumakohdasta ja voimakkuudesta. Kenttämateriaalille suoritettavien yksityiskohtaisten 
ruumiinavausten perusteella on mahdollista arvioida, voidaanko pyydyksen todeta olevan 
direktiivin vaatimusten mukainen.

Ruotsissa on jo vuodesta 1984 testattu pyydyksiä ja annettu niille rakennuslupia. 
Perustavanlaatuisista edellytyksistä sille, että pyydys toimii määräysten edellyttämällä tavalla 
on runsaasti tietoa, ja täydentävän kenttäkokeen pitäisi antaa koe-eläinten käytön osalta 
tarvittavat lisätiedot päätöksen tekemiseksi luvan myöntämisestä pyydyksille direktiivin 
mukaisesti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund ja Riitta Myller

Tarkistus 70
7 artikla

1. Kun pyyntivälineet ja niiden 
pyyntimenetelmät on testattu ja kun ne ovat 
osoittautuneet kivutonta ansastusta 
koskevien standardien mukaisiksi, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltainen viranomainen varmentaa 
tällaiset pyyntivälineet. 

1. Kun pyyntivälineet ja niiden 
pyyntimenetelmät on testattu, 
mahdollisuuksien mukaan 
tietokonesimulaation avulla, ja kun ne ovat 
osoittautuneet kivutonta ansastusta 
koskevien standardien mukaisiksi, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltainen viranomainen varmentaa 
tällaiset pyyntivälineet.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikkien sellaisten pyyntivälineiden osalta 
annetaan yhdenmukainen 
varmennusasiakirja, joiden käyttö on sallittu 
4 artiklan 1 kohdan nojalla.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikkien sellaisten pyyntivälineiden osalta 
annetaan yhdenmukainen 
varmennusasiakirja, joiden käyttö on sallittu 
4 artiklan 1 kohdan nojalla.

3. Jonkin jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen tämän direktiivin mukaisesti 
antama yhdenmukainen varmennusasiakirja 
on muissa jäsenvaltioissa katsottava 
päteväksi todistukseksi, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta pyyntivälineiden käyttöä 
koskevien kansallisten kieltojen 
soveltamista. 

3. Jonkin jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen tämän direktiivin mukaisesti 
antama yhdenmukainen varmennusasiakirja 
on muissa jäsenvaltioissa katsottava 
päteväksi todistukseksi, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta pyyntivälineiden käyttöä 
koskevien kansallisten kieltojen 
soveltamista. 

4. Toimivaltaisen viranomaisen on 
tarvittaessa ilmoitettava yhdenmukaisessa 
varmennusasiakirjassa pyyntivälineen 
käyttöä koskevat erityiset edellytykset ja 
rajoitukset.

4. Toimivaltaisen viranomaisen on 
tarvittaessa ilmoitettava yhdenmukaisessa 
varmennusasiakirjassa pyyntivälineen 
käyttöä koskevat erityiset edellytykset ja 
rajoitukset.

5. Ennen pyyntivälineen varmentamista 
toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että testauksesta vastaava 
yhteisö tai elin on soveltanut liitteessä III 
vahvistettuja pyyntimenetelmien testausta 
koskevia teknisiä ohjeita ja toimittanut 
toimivaltaiselle viranomaiselle kertomuksen 
mainitun liitteen 1.6 kohdan mukaisesti.

5. Ennen pyyntivälineen varmentamista 
toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että testauksesta vastaava 
yhteisö tai elin on soveltanut liitteessä III 
vahvistettuja pyyntimenetelmien testausta 
koskevia teknisiä ohjeita ja toimittanut 
toimivaltaiselle viranomaiselle kertomuksen 
mainitun liitteen 1.6 kohdan mukaisesti.

5 a. Muissa jäsenvaltioissa jo testatuille ja 
luvan saaneille pyyntimenetelmille on 
ainoastaan suoritettava kenttätestaus, jotta 
kivutonta ansastusta koskevien määräysten 
täyttyminen voidaan todistaa.
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Or. sv

Perustelu

Enenevässä määrin käytettävien tietokonesimulaatioiden ansiosta koe-eläinten määrää 
voidaan laskea. 

Ruotsissa on jo vuodesta 1984 testattu pyydyksiä ja annettu niille rakennuslupia. 
Perustavanlaatuisista edellytyksistä sille, että pyydys toimii määräysten edellyttämällä tavalla 
on runsaasti tietoa, ja täydentävän kenttäkokeen pitäisi antaa koe-eläinten käytön osalta 
tarvittavat lisätiedot päätöksen tekemiseksi luvan myöntämisestä pyydyksille direktiivin 
mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hélène Goudin

Tarkistus 71
7 artiklan 1 kohta

1. Kun pyyntivälineet ja niiden 
pyyntimenetelmät on testattu ja kun ne ovat 
osoittautuneet kivutonta ansastusta 
koskevien standardien mukaisiksi, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltainen viranomainen varmentaa 
tällaiset pyyntivälineet. 

1. Kun pyyntivälineet ja niiden 
pyyntimenetelmät on testattu ja kun ne ovat 
osoittautuneet kivutonta ansastusta 
koskevien standardien mukaisiksi, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltainen viranomainen varmentaa 
tällaiset pyyntivälineet. Mallin mukaan itse 
valmistettujen pyydysten ja teollisesti 
valmistettujen pyydysten välille ei tehdä 
eroa.

Or. sv

Perustelu

Tarkistus on sopusoinnussa edellä olevan tarkistusesityksen kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hélène Goudin

Tarkistus 72
7 artiklan 5 a kohta (uusi)

5 a. Jos kansalliset viranomaiset 
tarkastavat ja varmistavat jonkin tietyn 
pyydystyypin tai erityisen pyydysmallin, 
sallitaan kaikki vastaavasti rakennetut 
kotitekoiset pyydykset, mikäli ne ovat 
todistuksen saaneeseen malliin 
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sovellettujen vaatimusten ja määrittelyjen 
mukaisia.

Or. sv

Perustelu

Ainoastaan pyydystyypillä on merkitystä, ei sillä, onko se teollisesti valmistettu vai 
yksityishenkilön valmistama.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 73
8 artikla

8 artikla Poistetaan.
Ansastajat

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ansastajat saavat erityiskoulutusta tai heillä 
on vastaavaa käytännön kokemusta sekä 
taidot ja tiedot, jotka antavat heille 
pätevyyden ansastaa kivutonta ansastusta 
koskevien standardien mukaisesti. 

Or. de

Perustelu

Ansastajia koskevat määräykset (tähänastinen 8 artikla) poistetaan.

Direktiiviehdotus sisältää kaikki sopimuksissa mainitut toimenpiteet. Jäsenvaltiot voivat 
määrätä täytäntöönpanosta suoraan sen yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi. Tätä 
varten tarvitaan kuitenkin asetus, joka valtuuttaa jäsenvaltiot tehtävään. Tulisi myös olla 
selvää, että täytäntöönpano voi tapahtua ainoastaan komission yhteistyön ja tietojen kautta. 
Näin jäsenvaltiot voivat saattaa sopimuksen suoraan osaksi kansallista lainsäädäntöään ja 
mukauttaa määräykset omiin vaatimuksiinsa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 74
8 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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ansastajat saavat erityiskoulutusta tai heillä 
on vastaavaa käytännön kokemusta sekä 
taidot ja tiedot, jotka antavat heille 
pätevyyden ansastaa kivutonta ansastusta 
koskevien standardien mukaisesti.

ansastajat saavat erityiskoulutusta.

Or. de

Perustelu

Kuten myös metsästäjien kohdalla, ansastajien koulutuksen on oltava virheellisten 
toimintatapojen ja eläinrääkkäyksen välttämiseksi kattavaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hélène Goudin

Tarkistus 75
8 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ansastajat saavat erityiskoulutusta tai heillä 
on vastaavaa käytännön kokemusta sekä 
taidot ja tiedot, jotka antavat heille 
pätevyyden ansastaa kivutonta ansastusta 
koskevien standardien mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ansastajat saavat erityiskoulutusta tai heillä 
on vastaavaa käytännön kokemusta sekä 
taidot ja tiedot, jotka antavat heille 
pätevyyden ansastaa kivutonta ansastusta 
koskevien standardien mukaisesti. Kyseistä 
koulutusta ei yhtenäistetä EU:n tasolla.

Or. sv

Perustelu

Tarkennus tekstiin tehdään toissijaisuusperiaatteen nojalla. Ilmastolliset erot, lajikanta ja 
metsästystä koskevat ehdot vaihtelevat maittain. Yhtenäinen koulutus EU:n tasolla ei olisi 
tehokasta eikä tarkoituksenmukaista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 76
8 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ansastajat saavat erityiskoulutusta tai heillä 
on vastaavaa käytännön kokemusta sekä 
taidot ja tiedot, jotka antavat heille 
pätevyyden ansastaa kivutonta ansastusta 
koskevien standardien mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ansastajat saavat asianmukaista koulutusta –
mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä 
metsästäjä- tai ansastajajärjestöjen kanssa 
– tai heillä on vastaavaa käytännön 
kokemusta sekä taidot ja tiedot, jotka antavat 
heille pätevyyden ansastaa tämän direktiivin 
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tavoitteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Byrokratian vähentämisyritysten kannalta jäsenvaltioiden olisi huomattavasti 
kannattavampaa käyttää metsästäjien ja ansastajien edunvalvontajärjestöjen 
ammattituntemusta ja rakenteita hyväksi ansastajien koulutuksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund ja Riitta Myller

Tarkistus 77
8 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ansastajat saavat erityiskoulutusta tai heillä 
on vastaavaa käytännön kokemusta sekä 
taidot ja tiedot, jotka antavat heille 
pätevyyden ansastaa kivutonta ansastusta 
koskevien standardien mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ansastajat saavat asianmukaista koulutusta 
tai heillä on vastaavaa käytännön kokemusta 
sekä taidot ja tiedot, jotka antavat heille 
pätevyyden ansastaa tämän direktiivin 
tavoitteen mukaisesti.

Or. sv

Perustelu

Kyseisen koulutuksen tavoitteena on oltava sen varmistaminen, että ansastajilla on tämän 
direktiivin tavoitteen täyttämiseen tarvittavat tiedot, ei määräysten mukaisia tietoja, koska ne 
liittyvät ansojen testaukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek ja Christofer Fjellner

Tarkistus 78
8 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ansastajat saavat erityiskoulutusta tai heillä 
on vastaavaa käytännön kokemusta sekä 
taidot ja tiedot, jotka antavat heille 
pätevyyden ansastaa kivutonta ansastusta 
koskevien standardien mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ansastajat saavat asianmukaista koulutusta 
tai heillä on vastaavaa käytännön kokemusta 
sekä taidot ja tiedot, jotka antavat heille 
pätevyyden ansastaa tämän direktiivin 
tavoitteen mukaisesti.

Or. sv
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Perustelu

Kyseisen koulutuksen tavoitteena on oltava sen varmistaminen, että ansastajilla on tämän 
direktiivin tavoitteen täyttämiseen tarvittavat tiedot, ei määräysten mukaisia tietoja, koska ne 
liittyvät ansojen testaukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 79
9 artikla

9 artikla Poistetaan.
Valmistajat

Jäsenvaltioiden on edellytettävä 
valmistajien ilmoittavan, että varmennetut 
pyyntivälineet ovat standardien mukaisia ja 
antavan ohjeet niiden asiaan kuuluvaa 
käyttöä, turvallista toimintaa ja huoltoa 
varten.

Or. de

Perustelu

Valmistajia koskevat määräykset (tähänastinen 9 artikla) poistetaan.

Direktiiviehdotus sisältää kaikki sopimuksissa mainitut toimenpiteet. Jäsenvaltiot voivat 
määrätä täytäntöönpanosta suoraan sen yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi. Tätä 
varten tarvitaan kuitenkin asetus, joka valtuuttaa jäsenvaltiot tehtävään. Tulisi myös olla 
selvää, että täytäntöönpano voi tapahtua ainoastaan komission yhteistyön ja tietojen kautta. 
Näin jäsenvaltiot voivat saattaa sopimuksen suoraan osaksi kansallista lainsäädäntöään ja 
mukauttaa määräykset omiin vaatimuksiinsa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 80
10 artikla

10 artikla Poistetaan.
Tutkimus

Jäsenvaltioiden on edistettävä ja 
kannustettava liitteen IV mukaista 
tutkimusta, jonka tavoitteena on kivutonta 
ansastusta koskevien standardien 
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kehittäminen ja pyydettyjen eläinten 
hyvinvoinnin parantaminen.

Or. de

Perustelu

Tutkimusta koskevat määräykset (tähänastinen 10 artikla) poistetaan.

Direktiiviehdotus sisältää kaikki sopimuksissa mainitut toimenpiteet. Jäsenvaltiot voivat 
määrätä täytäntöönpanosta suoraan sen yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi. Tätä 
varten tarvitaan kuitenkin asetus, joka valtuuttaa jäsenvaltiot tehtävään. Tulisi myös olla 
selvää, että täytäntöönpano voi tapahtua ainoastaan komission yhteistyön ja tietojen kautta. 
Näin jäsenvaltiot voivat saattaa sopimuksen suoraan osaksi kansallista lainsäädäntöään ja 
mukauttaa määräykset omiin vaatimuksiinsa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hélène Goudin

Tarkistus 81
10 artikla

Tutkimus Poistetaan.
Jäsenvaltioiden on edistettävä ja 
kannustettava liitteen IV mukaista 
tutkimusta, jonka tavoitteena on kivutonta 
ansastusta koskevien standardien 
kehittäminen ja pyydettyjen eläinten 
hyvinvoinnin parantaminen.

Or. sv

Perustelu

Jäsenvaltioiden on päätettävä itse, minkälaista tutkimusta niissä tuetaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 82
10 artikla

Jäsenvaltioiden on edistettävä ja 
kannustettava liitteen IV mukaista 
tutkimusta, jonka tavoitteena on kivutonta
ansastusta koskevien standardien 
kehittäminen ja pyydettyjen eläinten 

Komission ja jäsenvaltioiden on edistettävä 
ja kannustettava liitteen IV mukaista 
tutkimusta, jonka tavoitteena on ansastusta 
koskevien kestävien standardien 
kehittäminen ja pyydettyjen eläinten 
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hyvinvoinnin parantaminen. hyvinvoinnin parantaminen. Lisäksi niiden 
on joudutettava pyydysten testaamista 
ilman elävien eläinten käyttöä.
Välttämättömien eläinkokeiden osalta on 
sovellettava kaikilta osin direktiivin 
86/609/ETY asiaankuuluvia määräyksiä.

Or. de

Perustelu

Ansastusta koskevien standardien parantamista on tuettava aiheuttamatta kuitenkaan 
tarpeettomia uusia eläinkokeita. Luonnonvaraisia eläimiä koskevia direktiivin 86/609/ETY 
määräyksiä on sovellettava kaikilta osin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Sergio Berlato

Tarkistus 83
10 artikla

Jäsenvaltioiden on edistettävä ja 
kannustettava liitteen IV mukaista 
tutkimusta, jonka tavoitteena on kivutonta
ansastusta koskevien standardien 
kehittäminen ja pyydettyjen eläinten 
hyvinvoinnin parantaminen.

Jäsenvaltioiden on edistettävä ja 
kannustettava liitteen IV mukaista 
tutkimusta, jonka tavoitteena on pyydettyjen 
eläinten hyvinvoinnin parantaminen.

Or. fr

Perustelu

Mainitunkaltaisen kansallisen tason tutkimuksen tavoitteena ei ole kehittää kivutonta 
ansastusta koskevia standardeja – jotka ovat määrittelyn mukaan kansainvälisiä – vaan 
ennemminkin parantaa pyydystettyjen eläinten hyvinvointia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 84
11 artikla

11 artikla Poistetaan.
Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä 
seuraamusjärjestelmästä, jota sovelletaan 
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tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi 
annettujen kansallisten säännösten 
rikkomiseen ja toteutettava seuraamusten 
täytäntöönpanon varmistamiseksi kaikki 
tarvittavat toimenpiteet. Säädettyjen 
seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään 16 
artiklan 1 kohdassa täsmennettynä päivänä 
ja annettava viipymättä tiedoksi kaikki 
niihin tehdyt merkittävät muutokset.

Or. de

Perustelu

Seuraamuksia koskevat määräykset (tähänastinen 11 artikla) poistetaan.

Direktiiviehdotus sisältää kaikki sopimuksissa mainitut toimenpiteet. Jäsenvaltiot voivat 
määrätä täytäntöönpanosta suoraan sen yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi. Tätä 
varten tarvitaan kuitenkin asetus, joka valtuuttaa jäsenvaltiot tehtävään. Tulisi myös olla 
selvää, että täytäntöönpano voi tapahtua ainoastaan komission yhteistyön ja tietojen kautta. 
Näin jäsenvaltiot voivat saattaa sopimuksen suoraan osaksi kansallista lainsäädäntöään ja 
mukauttaa määräykset omiin vaatimuksiinsa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 85
12 artikla

12 artikla Poistetaan.
Tiedonvaihto

1. Jäsenvaltioiden ja komission on 
toimitettava toisilleen tämän direktiivin 
täytäntöönpanon edellyttämät tiedot.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin nojalla toteutetuista 
toimenpiteistä tiedotetaan kansalaisille.

Or. de

Perustelu

Tiedonvaihtoa (tähänastinen 12 artikla) koskevat määräykset on sisällytetty 3 artiklaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 86
13 artikla

13 artikla Poistetaan.
Komitea

1. Komissiota avustaa neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 338/97 18 artiklalla perustettu 
komitea, jäljempänä 'komitea'.
2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 
artiklan säännökset.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 
kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi 
vahvistetaan kaksi kuukautta.
3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

Or. de

Perustelu

Komiteaa koskevat määräykset (tähänastinen 13 artikla) poistetaan.

Direktiiviehdotus sisältää kaikki sopimuksissa mainitut toimenpiteet. Jäsenvaltiot voivat 
määrätä täytäntöönpanosta suoraan sen yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi. Tätä 
varten tarvitaan kuitenkin asetus, joka valtuuttaa jäsenvaltiot tehtävään. Tulisi myös olla 
selvää, että täytäntöönpano voi tapahtua ainoastaan komission yhteistyön ja tietojen kautta. 
Näin jäsenvaltiot voivat saattaa sopimuksen suoraan osaksi kansallista lainsäädäntöään ja 
mukauttaa määräykset omiin vaatimuksiinsa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek ja Christofer Fjellner

Tarkistus 87
13 artiklan 1 kohta

1. Komissiota avustaa neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 338/97 18 artiklalla perustettu
komitea, jäljempänä 'komitea'.

1. Komissiota avustaa komitea, joka 
koostuu henkilöistä, joilla on ansastusta ja 
luonnonvaraisia eläimiä koskevaa 
asiantuntemusta, jäljempänä ’komitea’.

Or. sv
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Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 338/97 artikla, johon kohdassa viitataan, ei ole tässä yhteydessä 
merkityksellinen. Ei voida sanoa, että uhanalaisten villieläin- ja kasvilajien kansainvälistä 
kauppaa käsittelevällä komitealla olisi tämän aihealueen käsittelyyn riittävää 
asiantuntemusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 88
14 artikla

14 artikla Poistetaan.
Täytäntöönpanotoimenpiteet ja muutokset

1. Komissio vahvistaa 13 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen yhdenmukaiset edellytykset ja 
perusteet
a) 4 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetuille ilmoituksille;
b) 12 artiklassa tarkoitetulle 
tiedonvaihdolle;
c) yhdenmukaisen varmennusasiakirjan 
laatimiselle 7 artiklan soveltamiseksi.
Komissio toteuttaa tarvittaessa täydentäviä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 13 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.
2. Jos sopimuksen liitteitä ja päätöksissä 
98/142/EY ja 98/487/EY tarkoitettuja 
hyväksyttyjä pöytäkirjamerkintöjä 
muutetaan, komissio muuttaa tämän 
direktiivin liitteitä vastaavasti 13 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. 

Or. de

Perustelu

Täytäntöönpanotoimenpiteitä ja muutoksia koskevat määräykset (tähänastinen 14 artikla) 
poistetaan.

Direktiiviehdotus sisältää kaikki sopimuksissa mainitut toimenpiteet. Jäsenvaltiot voivat 
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määrätä täytäntöönpanosta suoraan sen yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi. Tätä 
varten tarvitaan kuitenkin asetus, joka valtuuttaa jäsenvaltiot tehtävään. Tulisi myös olla 
selvää, että täytäntöönpano voi tapahtua ainoastaan komission yhteistyön ja tietojen kautta. 
Näin jäsenvaltiot voivat saattaa sopimuksen suoraan osaksi kansallista lainsäädäntöään ja 
mukauttaa määräykset omiin vaatimuksiinsa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 89
14 artiklan 1 kohdan c a alakohta (uusi)

c a) vähimmäisstandardin ansastajien 
8 artiklan mukaiselle kouluttamiselle.

Or. de

Perustelu

Ansastajien koulutukselle täytyy asettaa vähimmäistaso, joka jokaisen jäsenvaltion on 
mukautettava kansallisiin määräyksiinsä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sergio Berlato

Tarkistus 90
14 artiklan 2 kohta

2. Jos sopimuksen liitteitä ja päätöksissä 
98/142/EY ja 98/487/EY tarkoitettuja 
hyväksyttyjä pöytäkirjamerkintöjä 
muutetaan, komissio muuttaa tämän 
direktiivin liitteitä vastaavasti 13 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. 

2. Jos sopimuksen liitteitä ja päätöksissä 
98/142/EY ja 98/487/EY tarkoitettuja 
hyväksyttyjä pöytäkirjamerkintöjä 
muutetaan, komissio muuttaa tämän 
direktiivin liitteitä vastaavasti 
yhteispäätösmenettelyä noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Mikäli tämän direktiivin liitteitä on muutettava, tulee sen tapahtua avoimesti yhteistyössä 
yhteisön toimielinten kanssa eikä komitologiamenettelyllä. Siksi yhteispäätösmenettely on 
sopivin menettelytapa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 91
14 artiklan 2 kohta

2. Jos sopimuksen liitteitä ja päätöksissä 
98/142/EY ja 98/487/EY tarkoitettuja 
hyväksyttyjä pöytäkirjamerkintöjä 
muutetaan, komissio muuttaa tämän 
direktiivin liitteitä vastaavasti 13 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen. 

2. Jos sopimuksen liitteitä ja päätöksissä 
98/142/EY ja 98/487/EY tarkoitettuja 
hyväksyttyjä pöytäkirjamerkintöjä 
muutetaan, komissio muuttaa tämän 
direktiivin liitteitä vastaavasti 13 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen. Komission on kerrottava 
Euroopan parlamentille kahden vuoden 
kuluttua, missä vaiheessa sopimusten 
saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on.

Or. de

Perustelu

Euroopan parlamentilla on oltava mahdollisuus saada tietoa sopimusten täytäntöönpanon 
laadusta jäsenvaltioissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 92
15 artikla

15 artikla Poistetaan.
Suhde kansalliseen lainsäädäntöön
Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön tämän direktiivin säännöksiä 
tiukempia säännöksiä liitteessä I 
lueteltujen eläinten ja eläinlajien 
suojelemiseksi. Niiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista tällaisista 
toimenpiteistä.

Or. de

Perustelu

Suhdetta kansalliseen lainsäädäntöön koskevat määräykset (tähänastinen 15 artikla) on 
sisällytetty 2 artiklaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sergio Berlato

Tarkistus 93
15 artikla

Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön tämän direktiivin säännöksiä 
tiukempia säännöksiä liitteessä I lueteltujen 
eläinten ja eläinlajien suojelemiseksi. 
Niiden on ilmoitettava komissiolle kaikista 
tällaisista toimenpiteistä.

Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön tämän direktiivin säännöksiä 
tiukempia säännöksiä liitteessä I lueteltujen 
eläinlajien suojelemiseksi. Niiden on 
ilmoitettava komissiolle kaikista tällaisista 
toimenpiteistä.

Or. fr

Perustelu

Tämän direktiivin tavoitteena ei ole ”suojella” liitteessä I lueteltuja luonnonvaraisia 
eläinlajeja, vaan antaa kyseisten eläinlajien kivutonta ansastamista koskevat standardit.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 94
16 artikla

16 artikla Poistetaan.
Saattaminen osaksi kansallista 

lainsäädäntöä
1. Jäsenvaltioiden on ennen 31 päivää 
joulukuuta 2005 annettava ja julkaistava 
tämän direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset. Niiden on viipymättä 
ilmoitettava kirjallisina komissiolle kyseiset 
säännökset sekä kyseisten säännösten ja 
tämän direktiivin säännösten välinen 
vastaavuustaulukko. 
Niiden on sovellettava näitä säädöksiä 
1 päivästä tammikuuta 2006.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin 
tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, 
kun ne virallisesti julkaistaan. 
Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten 
viittaukset tehdään.
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä 
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direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä 
antamansa keskeiset kansalliset säännökset 
kirjallisina komissiolle.

Or. de

Perustelu

Saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä (tähänastinen 16 artikla) koskevat määräykset 
on sisällytetty 4 artiklaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hélène Goudin

Tarkistus 95
16 artiklan 1 kohta

Jäsenvaltioiden on ennen 31 päivää 
joulukuuta 2005 annettava ja julkaistava 
tämän direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset. Niiden on viipymättä 
ilmoitettava kirjallisina komissiolle kyseiset 
säännökset sekä kyseisten säännösten ja 
tämän direktiivin säännösten välinen 
vastaavuustaulukko. 

Jäsenvaltioiden on ennen 31 päivää 
joulukuuta 2005 annettava ja julkaistava 
tämän direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset. Niiden on viipymättä 
ilmoitettava kirjallisina komissiolle kyseiset 
säännökset sekä kyseisten säännösten ja 
tämän direktiivin säännösten välinen 
vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säädöksiä 
1 päivästä tammikuuta 2006.

Niiden on sovellettava näitä säädöksiä 
kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin 
tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun 
ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on 
säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin 
tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun 
ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on 
säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

Or. sv

Perustelu

Kaksi vuotta on asianmukainen aika tämän direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 96
17 artikla
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17 artikla Poistetaan.
Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. de

Perustelu

Voimaantuloa (tähänastinen 17 artikla) koskevat määräykset on sisällytetty 5 artiklaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 97
18 artikla

18 artikla Poistetaan.
Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille 
jäsenvaltioille.

Or. de

Perustelu

Osoitusta (tähänastinen 18 artikla) koskevat määräykset on sisällytetty 6 artiklaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek ja Christofer Fjellner

Tarkistus 98
Liite II, 1.3 kohta, 1 alakohta

Eläinten hyvinvointi voidaan osoittaa 
mittaamalla, miten hyvin tai huonosti eläin 
selviytyy ympäristössään ja missä määrin se 
tässä epäonnistuu. Koska eläinten käyttämät 
menetelmät ympäristössään selviytymiseksi 
vaihtelevat, eläinten hyvinvointia 
arvioitaessa olisi käytettävä eri 
toimenpiteitä.

Eläinten hyvinvointi voidaan osoittaa 
mittaamalla, miten hyvin tai huonosti eläin 
selviytyy ympäristössään ja missä määrin se 
tässä epäonnistuu. Koska eläinten käyttämät 
menetelmät ympäristössään selviytymiseksi 
vaihtelevat, eläinten hyvinvointia 
arvioitaessa olisi käytettävä eri 
toimenpiteitä. Joissakin yhteyksissä voidaan 
käyttää ruumiinavausta tai kenttäkokeissa 
tehtyjä havaintoja.
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Or. sv

Perustelu

Käyttäytymistä osoittavien indikaattorien, joita voidaan mitata saalista irrotettaessa, sekä 
vammoja osoittavien indikaattorien, jotka mitataan kenttäkokeissa saadun saaliin 
ruumiinavauksessa, tulisi olla perustana arvioitaessa ansastusmenetelmien vaikutusta 
eläinten hyvinvointiin, kunnes on käytettävissä perusteellisempien ja huomattavasti rahoitusta 
vaativien tutkimusten tuloksia. Kokeet on suoritettava ISO-standardin 10990-5 mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek ja Christofer Fjellner

Tarkistus 99
Liite II, 2.1 kohta, 2 alakohta

Muuttujiin on sisällyttävä tässä liitteessä II 
olevassa 2.2 kohdassa luetellut 
käyttäytymistä ja vammoja osoittavat 
indikaattorit.

Muuttujiin on sisällyttävä tässä liitteessä II 
olevassa 2.2 kohdassa luetellut 
käyttäytymistä ja vammoja osoittavat 
indikaattorit. Ne voidaan tietyissä 
tapauksissa mitata ruumiinavauksessa tai 
kenttäkokeissa tehdyistä havainnoista.

Or. sv

Perustelu

Käyttäytymistä osoittavien indikaattorien, joita voidaan mitata saalista irrotettaessa, sekä 
vammoja osoittavien indikaattorien, jotka mitataan kenttäkokeissa saadun saaliin 
ruumiinavauksessa, tulisi olla perustana arvioitaessa ansastusmenetelmiä eläinten voinnin 
näkökulmasta, kunnes on käytettävissä perusteellisempien ja huomattavasti rahoitusta 
vaativien tutkimusten tuloksia.  Kokeet on suoritettava ISO-standardin 10990-5 mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hélène Goudin

Tarkistus 100
Liite II, 2.1 kohta, 2 alakohta

Muuttujiin on sisällyttävä tässä liitteessä II 
olevassa 2.2 kohdassa luetellut 
käyttäytymistä ja vammoja osoittavat 
indikaattorit.

Muuttujiin on sisällyttävä tässä liitteessä II 
olevassa 2.2 kohdassa luetellut 
käyttäytymistä ja vammoja osoittavat 
indikaattorit. Ne voidaan tietyissä 
tapauksissa mitata ruumiinavauksessa.

Or. sv
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hélène Goudin

Tarkistus 101
Liite II, 3.1 kohta

On määriteltävä aika, joka kuluu 
tajuttomuuden ja tunnottomuuden 
saavuttamiseen tappavaa pyyntimenetelmää 
käytettäessä, ja tarkastettava, että tämä tila 
säilyy kuolemaan saakka (eli niin kauan 
kunnes sydämen toiminta lakkaa 
peruuttamattomasti).

On määriteltävä aika, joka kuluu 
tajuttomuuden ja tunnottomuuden 
saavuttamiseen tappavaa pyyntimenetelmää 
käytettäessä, ja tarkastettava, että tämä tila 
säilyy kuolemaan saakka (eli niin kauan 
kunnes sydämen toiminta lakkaa 
peruuttamattomasti).

Tajuttomuutta ja tunnottomuutta on 
valvottava tarkastamalla sarveiskalvo- ja 
silmäluomirefleksit tai muilla tieteellisesti 
testatuilla sopivilla vaihtoehtoisilla 
muuttujilla.

Tajuttomuutta ja tunnottomuutta on 
valvottava tarkastamalla sarveiskalvo- ja 
silmäluomirefleksit tai muilla tieteellisesti 
testatuilla sopivilla vaihtoehtoisilla 
muuttujilla.

Jos tarvitaan lisätestejä pyyntimenetelmän 
standardienmukaisuuden määrittelemiseksi, 
voidaan mitata aivosähkökäyrä (EEG) sekä 
tutkia näkö- ja kuuloherätevasteet (VER -
Visual Evoked Responses ja SER - Sound 
Evoked Responses).

Jos tarvitaan lisätestejä pyyntimenetelmän 
standardienmukaisuuden määrittelemiseksi, 
voidaan mitata aivosähkökäyrä (EEG) sekä 
tutkia näkö- ja kuuloherätevasteet (VER -
Visual Evoked Responses ja SER - Sound 
Evoked Responses).

Tietyissä tapauksissa kenttäkokeet voidaan 
korvata tarhaolosuhteissa tehtävillä 
kokeilla ISO-standardin 10990-4 
mukaisesti. Tajuttomuuden saavuttamiseen
kuluva aika riippuu kyseessä olevasta 
lajista, iskun voimakkuudesta sekä 
paikasta, johon isku kohdistuu.

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jan Mulder, Johannes 
Blokland, Dorette Corbey

Tarkistus 102
Liite II, 3.2 kohta, alaviite

* Tätä aikarajaa arvioidaan 
aikarajavaatimuksen mukauttamiseksi 
lajeittain, 300 sekunnin rajan alentamiseksi 
180 sekuntiin ja täytäntöönpanoa koskevan 
määräajan määrittelemiseksi.

* Tätä aikarajaa arvioidaan 
aikarajavaatimuksen alentamiseksi 
lajeittain, sikäli kuin käytettävissä on 
soveltuvia vaihtoehtoisia 
ansastusmenetelmiä.

Or. nl
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Perustelu

Kyseisessä alaviitteessä ei vaadita ainoastaan aikarajan perusteellisempaa tutkimista, vaan 
oikeastaan myös määrätään, millaisia tutkimusten tulosten olisi oltava (alentaminen 
180 sekuntiin). Näin ei voida menetellä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 103
Liite II, 3.2 kohta

Komission ehdotus

Aikaraja sarveiskalvo- ja 
silmäluomirefleksin häviämiseksi

Laji

45 sekuntia Mustela erminea

120 sekuntia Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes

300 sekuntia * Kaikki muut tämän direktiivin 
liitteessä I luetellut lajit

Parlamentin tarkistukset

Aikaraja sarveiskalvo- ja 
silmäluomirefleksin häviämiseksi

Laji

30 sekuntia Mustela erminea

120 sekuntia Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes

240 sekuntia * Kaikki muut tämän direktiivin 
liitteessä I luetellut lajit

Or. de

Perustelu

Määrätty aikaraja on mukautettava kunkin lajin fysiologiaan, anatomiaan ja käyttäytymiseen. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 104
Liite II, 3.2 a kohta (uusi)

3.2 a. Hukuttavia pyydyksiä saa käyttää 
ainoastaan asiasta vastaavien 
viranomaisten luvalla, mikäli
a) kansanterveys ja yleinen turvallisuus 
ovat vaarassa,
b) yksityinen ja julkinen omaisuus on 
vaarassa.

Or. de

Perustelu

Kyseinen pyydystyyppi on erittäin tarpeellinen piisamikannan tehokkaaksi valvomiseksi. 
Erityisesti niiden aiheuttamien vahinkojen seuraukset tulvapatojen ja vesijohtojen rakenteisiin 
muodostavat uhan yleiselle turvallisuudelle, julkiselle terveydelle ja omaisuudelle. 
Hukuttavassa pyydyksessä kuoleminen ei 70 prosentissa tapauksista tapahdu hukkumisen, 
vaan äkillisen, eläimen itse aiheuttaman aineenvaihdunnan muutoksen vuoksi (itsensä 
lamaannuttaminen).

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 105
Liite II, 3.2 a kohta (uusi)

3.2 a) Vedenalaiset pyydykset
Vedenalaisten pyydysten käyttäminen 
luonnonvaraisten nisäkkäiden 
pyydystämiseen luonnonvaraisten eläinten 
hyödyntämiseksi ja niiden kannan 
säännöstelemiseksi sekä turkis-, nahka- ja 
lihantuotantoon on kielletty.

Or. nl

Perustelu

Vedenalaiset pyydykset on kiellettävä mahdollisuuksien mukaan, tosin tuhoeläinten kohdalla 
asiaan tehdään poikkeus.



PE 360.168v02-00 52/53 AM\575548FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Hélène Goudin

Tarkistus 106
Liite III, 1.1 kohta, 1 alakohta

Testit on suoritettava kattavien 
tutkimuspöytäkirjojen mukaisesti.

Testit on suoritettava kattavien 
tutkimuspöytäkirjojen mukaisesti. Tietyissä 
tapauksissa tutkimuspöytäkirjat voidaan 
korvata kenttäkokeissa saadulle saaliille 
suoritettavalla ruumiinavauksella.

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 107
Liite III, 1.1 kohta, 5 alakohta

Kenttätesteissä pyyntivälineet on 
tarkastettava päivittäin.

Kenttätesteissä pyyntivälineet on 
tarkastettava päivittäin sekä varustettava 
mekanismilla, joka ilmoittaa eläimen 
pyydystämisestä välittömästi.

Or. de

Perustelu

Koe-eläinten kärsimysten vähentämiseksi annettu neuvoston direktiivi 86/609/ETY huomioon 
ottaen eläinten pyydystämisestä ilmoittavien mekanismien on oltava pakollisia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hélène Goudin

Tarkistus 108
Liite III, 1.1 kohta, 6 alakohta

Tappavan pyyntivälineen tehokkuus saada 
kohde-eläin tajuttomaan tilaan ja tappaa se 
on testattava tajuissaan olevilla, liikkuvilla 
eläimillä laboratoriossa tai tarhaolosuhteissa 
ja kenttätutkimuksessa tapahtuvilla 
mittauksilla. On tarpeen arvioida 
pyyntivälineen kykyä iskeä kohde-eläimeen 
kuolettavasti.

Tappavan pyyntivälineen tehokkuus saada 
kohde-eläin tajuttomaan tilaan ja tappaa se 
on testattava tajuissaan olevilla, liikkuvilla 
eläimillä laboratoriossa tai tarhaolosuhteissa 
ja kenttätutkimuksessa tapahtuvilla 
mittauksilla. Tietokonesimulaatioita on 
käytettävä mahdollisuuksien mukaan.

Or. sv
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Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 109
Liite III, 1.1 kohta, 9 alakohta

Pyyntivälineitä testattaessa voidaan 
tarvittaessa mitata useampia tekijöitä. 
Kenttätesteihin voi kuulua tutkimuksia, 
jotka koskevat pyynnin vaikutuksia sekä 
kohdelajeihin että muihin kuin 
kohdelajeihin.

Pyyntivälineitä testattaessa voidaan 
tarvittaessa mitata useampia tekijöitä. 
Kenttätesteihin on kuuluttava tutkimuksia, 
jotka koskevat pyynnin vaikutuksia sekä 
kohdelajeihin että muihin kuin 
kohdelajeihin.

Or. de

Perustelu

Kenttätutkimuksia tehdään lähinnä kohdelajiin kohdistuvan vaikutuksen selvittämiseksi. 
Eläinrääkkäyksen välttämiseksi vaikutusta on kuitenkin tutkittava myös muiden lajien osalta.


