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Módosítás, előterjesztő: Markus Pieper és Michl Ebner

Módosítás:22. 

Az Európai Parlament elutasítja a Bizottság javaslatát.

Er. német

Indokolás

A Bizottságnak megfelelő és a tárgyhoz illő jogalapot kellene ennél a javaslatnál alkalmaznia.
Ha a továbbiakban is a 175. cikk (1) bekezdése számít jogalapnak, el kell utasítani a 
javaslatot.

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 23. 
Cím

Javaslat – az Európai Parlament és a Tanácsi 
irányelve – bizonyos állatfajok kíméletes 
csapdázási szabványainak bevezetéséről

Javaslat európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre a bizonyos állatfajok kíméletes 
csapdázási szabványainak bevezetéséről 
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szóló megállapodások átültetéséről

Er. német

Indokolás

A javasolt irányelvjavaslat a megállapodások összes intézkedését tartalmazza. Az 
egyszerűsítés és a gyorsabb átültetés érdekében a tagállamok közvetlenül kezdeményezhetik 
az átültetést. Ehhez viszont rendeletre van szükség, amellyel erre a tagállamok megbízást 
kapnak. Ugyancsak világossá kell tenni, hogy az átültetés csak a Bizottsággal együttműködve 
és annak tájékoztatásával történhet. Ennek révén a tagállamok a megállapodásokat 
közvetlenül átültethetik és a szabályokat saját követelményeikhez igazíthatják.

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 24.
Cím

Javaslat – az Európai Parlament és a Tanács 
irányelve – bizonyos állatfajok kíméletes
csapdázási szabványainak bevezetéséről

Javaslat európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre bizonyos állatfajok fenntartható
csapdázási szabványainak bevezetéséről
(Ez a módosítás a teljes jogszabályszövegre 
vonatkozik, azokra a helyekre viszont nem, 
ahol az EU által 1998-ban jóváhagyott 
megállapodás idézése történik; a módosítás 
elfogadásával technikai kiigazítások válnak 
szükségessé a teljes szövegben.)

Er. német

Indokolás

A "kíméletes” (emberséges) fogalma a téma félrevezető és meghatározatlan értelmezéséhez 
vezet. Nagyfokú visszaélésre és félreértelmezésre ad alkalmat. A „fenntarthatósággal” egy 
kevésbé érzelemmel telített és jobban érthető szót vezetünk be, amely még ráadásul szélesebb 
körben elfogadott.

Módosítás, előterjesztő: Markus Pieper és Michl Ebner

Módosítás: 25.
1. bevezető hivatkozás

– tekintettel az Európai Közösséget 
létrehozó Szerződésre, és különösen annak 

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
Szerződésre, és különösen annak 95.
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175. cikkének (1) bekezdésére, cikkének (1) bekezdésére,

Er. német

Indokolás

A jelen javaslat céljainak egyike a csapdával üldözött és megfogott állatok egészségi 
állapotának javítása. Bár az EU környezetpolitikája tartalmazza a vadon élő állatok és fajták 
sokféleségének fenntartását, a vadállatok jólléte ebbe nem tartozik bele. A szerződés 
mellékletében található jegyzőkönyv az állatvédelemről és az állatok jóllétéről felhatalmazza 
az EU-t arra, hogy az állatvédelem témájával legalább a kialakítás és a végrehajtás során 
foglalkozzon a mezőgazdasági, közlekedés-, belső piaci és kutatáspolitika területén, különösen 
azon állatok vonatkozásában, amelyeket mezőgazdasági célokra nevelnek és tartanak. Az 
állatvédelemnek kiemelt elsőbbséget kell biztosítani, ez viszont csak és kizárólag a tagállamok 
illetékességi körébe tartozik.

A javaslat az EU által a közös kereskedelempolitika keretében megkötött nemzetközi 
csapdázási szabványokról szóló megállapodás végrehajtását irányozza elő. Ez a javaslat 
összehangolja a tagállamok belső piaci rendelkezéseit olyan módon, hogy megtiltja azoknak a 
csapdáknak a használatát (és ezzel közvetve azok kereskedelmét), amelyek nem felelnek meg a 
közös szabványnak. Ezen okokból az EU az EK Szerződés 95. cikkének (1) bekezdését anélkül 
alkalmazhatja a megállapodás megvalósítása, és ezáltal a vadállatok jóllétének javítása 
érdekében,, hogy ezzel a tagállamok illetékességét korlátozná.

Módosítás, előterjesztő: Johannes Blokland

Módosítás: 26.
1. bevezető hivatkozás

– tekintettel az Európai Közösséget 
létrehozó Szerződésre, és különösen annak 
175. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Közösséget 
létrehozó Szerződésre, és különösen annak 
95. cikkének (1) bekezdésére,

Er. holland

Indokolás

Az EU környezetpolitikájának célja többek között a vadon élő állatok és a fajok sokfélesége 
fenntartásának biztosítása. Az állatok jólléte nem tartozik ebbe bele. Az EK Szerződéshez 
csatolt 33. számú jegyzőkönyv szerint az EU az állatok jóllétét illetően csak a mezőgazdaság-, 
a közlekedés-, a belső piaci, illetve a kutatáspolitika keretében illetékes.

A Bizottság által előterjesztett javaslat tárgya a közösségi kereskedelempolitika keretében 
megkötött, a kíméletes csapdázási módszerekről szóló nemzetközi megállapodás átültetése.
Mivel a javaslat egységesíti a tagállamoknak az állatcsapdákra vonatkozó belső piaci 
szabványait, és ezzel közvetlenül környezetvédelmi célt szolgál, egyedül a 95. cikk tekinthető 
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megfelelő jogalapnak ezen javaslathoz.

Módosítás, előterjesztő: Jillian Evans és Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 27.
(1) preambulumbekezdés

(1) 1998-ban a Közösség két nemzetközi 
megállapodást hagyott jóvá a kíméletes 
csapdázás nemzetközi szabványaira 
vonatkozóan az Európai Közösség, Kanada 
és az Orosz Föderáció között a kíméletes 
csapdázásra vonatkozó nemzetközi 
előírásokról szóló megállapodás, valamint 
az említett megállapodás aláírásáról szóló, 
Kanada és az Európai Közösség által 
kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyv 
megkötésére vonatkozó 1998. január 26-i 
98/142/EK tanácsi határozattal, valamint az 
Európai Közösség és az Amerikai Egyesült 
Államok között a kíméletes csapdázás 
előírásairól kölcsönösen elfogadott 
jegyzőkönyvek formájában történő 
nemzetközi megállapodás megkötéséről 
szóló, 1998. július 13-i 98/487/EK tanácsi 
határozattal. Az említett megállapodásokból 
adódó kötelezettségvállalásokat és 
kötelezettségeket ezért végre kell hajtani.

Törölve

Er. angol

Indokolás

Az Európai Parlament igen nagy többséggel elutasította a megállapodásokat (az A4-
0197/1998 és A4-325/1997 jelentések).

Módosítás, előterjesztő: Michl Ebner

Módosítás: 28.
(1a) preambulumbekezdés (új) 

(1a) Ez az irányelv az 1998-ban egyrészt 
Kanadával és az Orosz Föderációval, 
másrészt az Egyesült Államokkal megkötött 
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megállapodás kifejeződése. Ez az irányelv 
ezeknek a megállapodásoknak európai 
uniós jogszabályban való rögzítését 
szolgálja.

Er. német

Indokolás

Azért kell kibocsátani az irányelvet, hogy a fent említett megállapodásoknak megteremtsük a 
jogalapját az Európai Unióban. Miután a szabályozást nemzetközi szinten már alkalmazzák, 
azt az Európai Unióban is alkalmazni kell a nemzetközi megállapodásoknak és 
szabályozásoknak megfelelően.

Módosítás, előterjesztő: Jillian Evans és Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 29. 
(2) preambulumbekezdés

(2) A megállapodások nemcsak azt 
kívánják biztosítani, hogy a kíméletes 
csapdázás nemzetközi szabványait betartsák 
a csapdák műszaki jellemzői 
vonatkozásában, hanem azt is, hogy a 19 
érintett faj csapdázásához használt 
módszerek megfeleljenek ezeknek a 
kíméletes csapdázási szabványoknak. Ezen 
túlmenően a kíméletes csapdázási 
szabványok a csapdázó vadászok számára 
különleges képzést írnak elő.

Törölve

Er. angol

Indokolás

Az Európai Parlament igen nagy többséggel elutasította a megállapodásokat (az A4-
0197/1998 és A4-325/1997 jelentések).

Módosítás, előterjesztő: Hélène Goudin

Módosítás: 30.
(2) preambulumbekezdés

(2) A megállapodások nemcsak azt kívánják (2) A megállapodások nemcsak azt kívánják 
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biztosítani, hogy a kíméletes csapdázás 
nemzetközi szabványait betartsák a csapdák 
műszaki jellemzői vonatkozásában, hanem 
azt is, hogy a 19 érintett faj csapdázásához 
használt módszerek megfeleljenek ezeknek a 
kíméletes csapdázási szabványoknak. Ezen 
túlmenően a kíméletes csapdázási 
szabványok a csapdázó vadászok számára 
különleges képzést írnak elő.

biztosítani, hogy a kíméletes csapdázás 
nemzetközi szabványait betartsák a csapdák 
műszaki jellemzői vonatkozásában, hanem 
azt is, hogy a 19 érintett faj csapdázásához 
használt módszerek megfeleljenek ezeknek a 
kíméletes csapdázási szabványoknak. Ezen 
túlmenően a kíméletes csapdázási 
szabványok a csapdázó vadászok számára 
különleges képzést írnak elő. Ez a képzés 
nem lesz EU-szinten egységesítve.

Er. svéd

Indokolás

Ezt a pontosítást a szubszidiaritás elvére való tekintettel fűzzük hozzá. Országról országra 
eltérőek az éghajlati különbségek, a fajállomány és a vadászati feltételek. Az egységes EU-
szintű képzés bevezetése nem lenne sem hatékony, sem célszerű.

Módosítás, előterjesztő: Markus Pieper és Michl Ebner

Módosítás: 31. 
(3) preambulumbekezdés

(3) Mivel a kíméletes csapdáknak 
szelektíveknek, hatékonyaknak és az emberi 
biztonságra vonatkozó követelményeknek 
megfelelőeknek kell lenniük, ezeknek a 
nemzetközi megállapodáson alapuló 
kíméletes csapdázási szabványoknak az 
alkalmazása pozitív hatással lesz a 
csapdázott állatok kíméletére, hozzájárulva 
a vadon élő állatvilág fajainak védelméhez 
a Közösségen belül és kívül. A vadon élő 
állatok kíméletének megfelelő szintű 
biztosítása a vadgazdálkodási célú 
csapdázáskor és az említett emlősállatok 
megőrzési célú befogásakor hozzájárul a 
Közösség környezetpolitikai célkitűzéseinek 
végrehajtásához. Közelebbről, így a 
Közösség hozzájárul a természeti 
erőforrások körültekintő, fenntartható és 
ésszerű kihasználásához, és nemzetközi 
szinten elősegíti azokat az intézkedéseket, 
amelyek a világméretű környezeti 

(3) A versenytorzulások elkerülése 
érdekében biztosítani kell, hogy az ebből a 
célból a megállapodás értelmében 
meghozott külkereskedelmi intézkedéseket 
a Közösségben mindenütt egységesen 
hajtsák végre. A megállapodás végrehajtása 
ezen felül pozitív hatással kell, hogy legyen 
a befogott állatok állapotára.
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problémákkal foglalkoznak.

Er. német

Indokolás

Az EU környezetpolitikája tartalmazza a vadon élő állatok és fajták sokféleségének 
fenntartását, a vadállatok állapotára viszont nem vonatkozik. A javaslat csak akkor járulna 
hozzá ”a vadon élő állatfajok egyes példányainak védelméhez” és vezetne a „természeti 
erőforrások körültekintő, fenntartható és ésszerű felhasználásához”, ha célzott csapdázási 
szabványokat vezetne be, amely viszont a jelen esetben nincs így.

Az EU-nak hatályba kell léptetnie a megállapodást, és ilyen módon eleget kell tennie 
nemzetközi kereskedelmi kötelezettségeinek. A csapdákkal befogott állatok egészségi 
állapotának javítása csak ennek a megállapodásnak a végrehajtása révén lehet majd sikeres.

Módosítás, előterjesztő: Jillian Evans és Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 32.
3) preambulumbekezdés

(3) Mivel a kíméletes csapdáknak 
szelektíveknek, hatékonyaknak és az emberi 
biztonságra vonatkozó követelményeknek 
megfelelőeknek kell lenniük, ezeknek a 
nemzetközi megállapodáson alapuló 
kíméletes csapdázási szabványoknak az 
alkalmazása pozitív hatással lesz a 
csapdázott állatok kíméletére, hozzájárulva a 
vadon élő állatvilág fajainak védelméhez a 
Közösségen belül és kívül. A vadon élő 
állatok kíméletének megfelelő szintű 
biztosítása a vadgazdálkodási célú 
csapdázáskor és az említett emlősállatok 
megőrzési célú befogásakor hozzájárul a 
Közösség környezetpolitikai célkitűzéseinek 
végrehajtásához. Közelebbről, így a 
Közösség hozzájárul a természeti 
erőforrások körültekintő, fenntartható és 
ésszerű kihasználásához, és nemzetközi 
szinten elősegíti azokat az intézkedéseket, 
amelyek a világméretű környezeti 
problémákkal foglalkoznak.

(3) A csapdáknak szelektíveknek, 
hatékonyaknak és az emberi biztonságra 
vonatkozó követelményeknek 
megfelelőeknek kell lenniük. A csapdázási 
szabványoknak az alkalmazása pozitív 
hatással lesz a csapdázott állatok kíméletére, 
hozzájárulva a vadon élő állatvilág fajainak 
védelméhez a Közösségen belül és kívül. A 
vadon élő állatok kíméletének megfelelő 
szintű biztosítása a vadgazdálkodási célú 
csapdázáskor és az említett emlősállatok 
megőrzési célú befogásakor hozzájárul a 
Közösség környezetpolitikai célkitűzéseinek 
végrehajtásához. Közelebbről, így a 
Közösség hozzájárul a természeti 
erőforrások körültekintő, fenntartható és 
ésszerű kihasználásához, és nemzetközi 
szinten elősegíti azokat az intézkedéseket, 
amelyek a világméretű környezeti 
problémákkal foglalkoznak.

Er. angol
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Módosítás, előterjesztő: Jillian Evans és Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 33.
(4) preambulumbekezdés

(4) A kíméletes csapdázási módszerek 
hatékony alkalmazása magában foglalja, 
hogy a csapdákat nemcsak minősíteni kell, 
hogy összhangban állnak a kíméletes 
csapdázási szabványokkal, hanem ezekkel a 
szabványokkal összhangban a csapdákat 
csak olyan csapdázó vadászok kezelhetik, 
akik képesítést szereztek a csapdázásra.

(4) A csapdázási szabványok hatékony 
alkalmazása magában foglalja nemcsak a 
csapdázási szabványokkal összhangban álló 
csapdák hitelesítését, hanem azt is, hogy a 
csapdákat ezekkel a szabványokkal 
összhangban csak olyan csapdázó vadászok 
kezelhetik, akik megfelelő képesítést 
szereztek.

Er. angol

Módosítás, előterjesztő: Jillian Evans és Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 34.
(6) preambulumbekezdés

(6) A kíméletes csapdázási szabványok 
javítására vonatkozó kutatásokat bátorítani 
és ösztönözni kell.

(6) A csapdázási szabványok javítására 
vonatkozó kutatásokat bátorítani és 
ösztönözni kell.

Er. angol

Módosítás, előterjesztő: Jillian Evans és Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 35.
(9) preambulumbekezdés

(9) Az arányosság elvével összhangban e 
rendelet alapvető célkitűzéseinek céljából 
szükséges és célszerű előírni a kíméletes 
csapdázás nemzetközi szabványaira 
vonatkozó megállapodásokból adódó 
közösségi kötelezettségeknek a 98/142/EK 
és a 98/487/EK határozatoknak megfelelő 
végrehajtási szabályait. Ez az irányelv nem 
megy túl azon, ami a kitűzött célok 
eléréséhez szükséges, összhangban a 
Szerződés 5. cikkének (3) bekezdésével.

Törölve

Er. angol
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Indokolás

Az Európai Parlament igen nagy többséggel elutasította a megállapodásokat (az A4-
0197/1998 és A4-325/1997 jelentések).

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 36.
(10a) preambulumbekezdés (új) 

(10a) A csapdák vizsgálatát a kísérleti és 
egyéb tudományos célokra felhasznált 
állatok védelmére vonatkozó tagállami 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítéséről szóló 1986. 
november 24-i 86/609/EGK tanácsi 
irányelv(1) mértékadó rendelkezéseivel 
összhangban kell elvégezni.
___________________

HL L 358, 1986.12.18., 1. o., az Európai Parlament 
és a Tanács 2003/65/EK irányelvével módosítva (HL 
L 230, 2003.09.16., 32. o.).

Er. német

Indokolás

A Bizottság javaslatának a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált állatok 
védelmére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
közelítéséről szóló 86/609/EGK irányelvnek a vadállatokra mértékadó rendelkezéseivel 
összhangban kell állnia, és ezt az irányelvet kell adott esetben az ennek az irányelvnek a 
keretében elvégzendő állatkísérletekre is alkalmazni.

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 37.
1. cikk

Tárgy és alkalmazási kör
1. Ez az irányelv kíméletes csapdázási 
szabványokat, csapdázási módszerekre 
vonatkozó követelményeket, csapdázási 
módszerek vizsgálatára vonatkozó technikai 
rendelkezéseket és a bizonyos vadon élő 

A tagállamok megbízást kapnak arra, hogy 
ültessék át nemzeti jogrendjükbe a 
98/487/EK és a 98/142/EK tanácsi 
határozatokat (a későbbiekben 
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állatfajok csapdázásához használt csapdák 
minősítését vezeti be.

„megállapodásokat”).

2. Ez az irányelv az I. mellékletben felsorolt 
vadon élő emlősök vadgazdálkodás, 
kártevőirtás, megőrzésre, és prém, bőr vagy 
hús nyerésére irányuló befogás céljából 
történő csapdázására szolgáló csapdákra 
vonatkozik.

Er. német

Indokolás

A javasolt irányelvjavaslat a megállapodások összes intézkedését tartalmazza. Az 
egyszerűsítés és a gyorsabb átültetés érdekében a tagállamok közvetlenül kezdeményezhetik 
az átültetést. Ehhez viszont rendeletre van szükség, amellyel erre a tagállamok megbízást 
kapnak. Ugyancsak világossá kell tenni, hogy az átültetés csak a Bizottsággal együttműködve 
és annak tájékoztatásával történhet. Ennek révén a tagállamok a megállapodásokat 
közvetlenül átültethetik és a szabályokat saját követelményeikhez igazíthatják.

Módosítás, előterjesztő: Hélène Goudin

Módosítás: 38.
1. cikk

1. Ez az irányelv kíméletes csapdázási 
szabványokat, csapdázási módszerekre 
vonatkozó követelményeket, csapdázási 
módszerek vizsgálatára vonatkozó technikai 
rendelkezéseket és bizonyos vadon élő 
állatfajok csapdázásához használt csapdák 
minősítését vezeti be.

1. Ez az irányelv fenntartható csapdázási 
szabványokat, csapdázási módszerekre 
vonatkozó követelményeket, csapdázási 
módszerek vizsgálatára vonatkozó technikai 
rendelkezéseket és bizonyos őshonos vadon 
élő állatfajok csapdázásához használt 
csapdák hitelesítését vezeti be.

2. Ez az irányelv az I. mellékletben felsorolt 
vadon élő emlősök vadgazdálkodás, 
kártevőirtás, megőrzésre, és prém, bőr vagy 
hús nyerésére irányuló befogás céljából 
történő csapdázására szolgáló csapdákra 
vonatkozik.

2. Ez az irányelv az I. mellékletben felsorolt 
őshonos vadon élő emlősök 
vadgazdálkodás, kártevőirtás, megőrzésre, és 
prém, bőr vagy hús nyerésére irányuló 
befogás céljából történő csapdázására 
szolgáló csapdákra vonatkozik.

Er. angol

Indokolás

Invazív egzotikus állatfajok befogása az EU ökológiai rendszere visszafordíthatatlan 
károsításának megakadályozására, nem tartozik ennek az irányelvnek a hatálya alá.
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Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 39.
1. cikk, 1 bekezdés

1. Ez az irányelv kíméletes csapdázási 
szabványokat, csapdázási módszerekre 
vonatkozó követelményeket, csapdázási 
módszerek vizsgálatára vonatkozó technikai 
rendelkezéseket és a bizonyos vadon élő 
állatfajok csapdázásához használt csapdák 
minősítését vezeti be.

1. Ez az irányelv fenntartható csapdázási 
szabványokat, csapdázási módszerekre 
vonatkozó követelményeket, csapdázási 
módszerek vizsgálatára vonatkozó technikai 
rendelkezéseket és bizonyos vadon élő 
állatfajok csapdázásához használt csapdák 
hitelesítését vezeti be, amint azt a 
3254/91/EGK rendelet előírja.

Er. német

Indokolás

El kell kerülni, hogy a „kíméletes” fogalom törlése oda vezessen, hogy az irányelv elveszítse a 
hatályát a lábfogó csapóvasak Közösségen belüli használatának tilalmáról szóló 
3254/91/EGK rendelet 3. cikk 1. és 2. bekezdésének átültetése tekintetében. Ezért kifejezetten 
meg kell említeni, hogy ezek a „fenntartható” csapdázási szabványok megfelelnek ezen 
rendelet megfelelő meghatározásának.

Módosítás, előterjesztő: Michl Ebner

Módosítás: 40.
1. cikk, 1. bekezdés

1. Ez az irányelv kíméletes csapdázási 
szabványokat, csapdázási módszerekre 
vonatkozó követelményeket, csapdázási 
módszerek vizsgálatára vonatkozó technikai 
rendelkezéseket és a bizonyos vadon élő 
állatfajok csapdázásához használt csapdák 
minősítését vezeti be.

1. Ez az irányelv az egyrészt Kanadával és 
az Orosz Föderációval, másrészt az 
Egyesült Államokkal megkötött nemzetközi 
megállapodások értelmében kíméletes 
csapdázási szabványokat, csapdázási 
módszerekre vonatkozó követelményeket, 
csapdázási módszerek vizsgálatára 
vonatkozó technikai rendelkezéseket és a 
bizonyos vadon élő állatfajok csapdázásához 
használt csapdák hitelesítését vezeti be.

Er. német
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Indokolás

Ez az irányelv a fent megnevezett megállapodások jogalapját képezi. Miután a szabályozást 
nemzetközi szinten már alkalmazzák, azt az Európai Unióban is alkalmazni kell a nemzetközi 
megállapodásoknak és szabályozásoknak megfelelően.

Módosítás, előterjesztő: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules 
Maaten, Jan Mulder, Dorette Corbey

Módosítás: 41.
1. cikk, 2a. bekezdés (új)

2a. Ezen irányelv rendelkezései nem 
vonatkoznak azon kártékony állatok 
csapdázására, amelyek valós veszélyt 
jelentenek a biztonságra.

Er. holland

Indokolás

Az 1. cikk úgy szól, hogy a kártékony állatok elleni küzdelem az irányelv hatálya alá tartozik.
Ha ez a károkozás a köz egészségét és a biztonságot fenyegeti, például gátszakadás révén, 
akkor ezeknek az állatoknak a kíméletes befogása alsóbbrendű jelentőségű kell, hogy legyen.
Ez nem jelenti azt, hogy ebben a küzdelemben is ne kellene a befogásnak egy lehetőleg 
emberséges módjára törekedni. Az irányelv viszont nem vezethet oda, hogy megakadályozza a 
kártékony állatok elleni küzdelmet, ha ezzel a közegészség és a biztonság veszélybe kerül.

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 42.
2. cikk

Meghatározások A nemzeti joghoz fűződő viszony
Ennek az irányelvnek az alkalmazásában 
az alábbi meghatározásokat kell 
alkalmazni:

A tagállamok az ezekben a 
megállapodásokban megállapítottaknál 
szigorúbb rendelkezéseket tarthatnak meg 
vagy hozhatnak az I. mellékletben felsorolt 
állatok és állatfajok védelmében. Az ilyen 
jellegű intézkedésekről tájékoztatják a 
Bizottságot.

1. „csapdák” olyan mechanikus 
befogóeszközöket jelentenek, amelyeket az 
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I. mellékletben felsorolt fajokhoz tartozó 
állatok elejtésére vagy befogására terveztek;
2. „csapdázási módszerek” jelentik a 
csapdákat és azok felállítási körülményeit, 
mint például a célfajokat, az elhelyezést, a 
mesterséges csalit, a csalétket és a 
természetes környezeti feltételeket;
3. „befogó csapdázási módszerek” jelentik 
azokat a csapdákat, amelyeket nem a 
csapdába ejtett állat megölésének céljából 
terveznek és állítanak fel, hanem 
mozgásának olyan mértékű korlátozására, 
amely lehetővé teszi, hogy egy ember 
közvetlen kapcsolatba kerüljön vele;
4. „elejtésre irányuló csapdázási 
módszerek” jelentik azokat a csapdákat, 
amelyeket az elfogott állat leölésének 
szándékával terveznek és állítanak fel;
5. „csapdázó vadász” jelenti azt a személyt, 
akit a tagállam illetékes hatósága feljogosít 
a I. mellékletben felsorolt állatok 
csapdázására szolgáló csapdák 
használatára;

Er. német

Indokolás

Kimaradnak a meghatározások (az eddigi 2. cikk). A 2. cikk (eddig 15. cikk) meghatározza a 
nemzeti joghoz fűződő viszonyt.

A javasolt irányelvjavaslat a megállapodások összes intézkedését tartalmazza. Az 
egyszerűsítés és a gyorsabb átültetés érdekében a tagállamok közvetlenül kezdeményezhetik 
az átültetést. Ehhez viszont rendeletre van szükség, amellyel erre a tagállamok megbízást 
kapnak. Ugyancsak világossá kell tenni, hogy az átültetés csak a Bizottsággal együttműködve 
és annak tájékoztatásával történhet. Ennek révén a tagállamok a megállapodásokat 
közvetlenül átültethetik és a szabályokat saját követelményeikhez igazíthatják.

Módosítás, előterjesztő: Lena Ek és Christofer Fjellner

Módosítás: 43.
2. cikk, 1. bekezdés

1. „csapdák” olyan mechanikus 1. „csapdák” olyan mechanikus 
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befogóeszközöket jelentenek, amelyeket az 
I. mellékletben felsorolt fajokhoz tartozó 
állatok elejtésére vagy befogására terveztek;

befogóeszközmodelleket jelentenek, 
amelyeket az I. mellékletben felsorolt 
fajokhoz tartozó állatok elejtésére vagy 
befogására terveztek;

Er. svéd

Indokolás

A Bizottság javaslatában nem világos, hogy minden egyes csapdát meg kell-e vizsgálni, vagy 
csak a csapdák prototípusait. Alapelvként annak kell érvényesülnie, hogy a csapdatípust 
próbálják ki, mivel különben hallatlanul sokféle vizsgálatot kellene elvégezni, és hallatlanul 
sok állatnak kellene ezek során elpusztulnia.

Módosítás, előterjesztő: Åsa Westlund és Riitta Myller

Módosítás: 44.
2. cikk, 1. bekezdés

1. „csapdák” olyan mechanikus 
befogóeszközöket jelentenek, amelyeket az 
I. mellékletben felsorolt fajokhoz tartozó 
állatok elejtésére vagy befogására terveztek;

1. „csapdák” olyan mechanikus 
befogóeszközmodelleket jelentenek, 
amelyeket az I. mellékletben felsorolt 
fajokhoz tartozó állatok elejtésére vagy 
befogására terveztek;

Er. svéd

Indokolás

A Bizottság javaslatában nem világos, hogy minden egyes csapdát meg kell-e vizsgálni, vagy 
csak a csapdák prototípusait. Alapelvként annak kell érvényesülnie, hogy a csapdatípust 
próbálják ki, mivel különben hallatlanul sokféle vizsgálatot kellene elvégezni, és hallatlanul 
sok állatnak kellene ezek során elpusztulnia.

Módosítás, előterjesztő: Hélène Goudin

Módosítás: 45.
2. cikk, 1. bekezdés

1. „csapdák” olyan mechanikus 
befogóeszközöket jelentenek, amelyeket az 
I. mellékletben felsorolt fajokhoz tartozó 

1. „csapdatípusok” olyan mechanikus 
befogóeszközöket jelentenek, amelyeket az 
I. mellékletben felsorolt fajokhoz tartozó 
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állatok elejtésére vagy befogására terveztek; állatok elejtésére vagy befogására terveztek;

Er. svéd

Indokolás

Világossá kell tenni, hogy a csapdák modelljeit kell megvizsgálni, nem minden egyes csapdát.
Az utóbbi költséges, körülményes és gyakorlatilag lehetetlen lenne.

Módosítás, előterjesztő: Lena Ek és Christofer Fjellner

Módosítás: 46.
2. cikk, 5. bekezdés

5. „csapdázó vadász” jelenti azt a személyt, 
akit a tagállam illetékes hatósága feljogosít
az I. mellékletben felsorolt állatok 
csapdázására szolgáló csapdák használatára.

5. „csapdázó vadász” jelenti azt a személyt, 
aki a tagállam illetékes hatósága által 
meghatározott követelményeket teljesíti az 
I. mellékletben felsorolt állatok csapdázására 
szolgáló csapdák használatához;

Er. svéd

Indokolás

Ésszerűen szakmai követelményeket kellene megállapítani, és nem kellene minden egyes 
esetben a csapdák használatáról engedélyezési eljárást lefolytatni. Az a fontos, hogy a 
csapdázó vadász igazolni tudja, hogy megfelelően ki van képezve a csapdák használatára.

Módosítás, előterjesztő: Åsa Westlund és Riitta Myller

Módosítás: 47.
2. cikk, 5. bekezdés

5. „csapdázó vadász” jelenti azt a személyt, 
akit a tagállam illetékes hatósága feljogosít 
az I. mellékletben felsorolt állatok 
csapdázására szolgáló csapdák használatára.

5. „csapdázó vadász” jelenti azt a személyt, 
aki a tagállam illetékes hatósága által 
meghatározott követelményeket teljesíti az 
I. mellékletben felsorolt állatok csapdázására 
szolgáló csapdák használatához;

Er. svéd

Indokolás

Ésszerűen szakmai követelményeket kellene megállapítani, és nem kellene minden egyes 
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esetben a csapdák használatáról engedélyezési eljárást lefolytatni. Az a fontos, hogy a 
csapdázó vadász igazolni tudja, hogy megfelelően ki van képezve a csapdák használatára.

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 48.
3. cikk

Illetékes hatóságok Információcsere
1. Minden tagállam kijelöl egy vagy több 
illetékes hatóságot, amely ennek az
irányelvnek a végrehajtásáért felelős.

1. A tagállamok és a Bizottság kicserélik 
egymással az ezen rendelet végrehajtásához 
szükséges információkat.

2. A tagállamok legkésőbb 2005. december 
31-ig közlik a Bizottsággal az illetékes 
hatóságok nevét és címét. A Bizottság 
tájékoztatja erről a tagállamokat, és 
közzéteszi az illetékes hatóságok jegyzékét 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában.
Ugyanez az eljárás érvényes az illetékes 
hatóságok jegyzékében bekövetkező 
bármilyen változásra.

2. A tagállamok biztosítják, hogy megteszik 
a megfelelő lépéseket a nyilvánosság 
figyelmének az ezen rendelet értelmében 
megtett intézkedésekre való felhívására.

Er. német

Indokolás

Kimaradnak az illetékes hatóságokra vonatkozó szabályozások (az eddigi 3. cikk). A 3. cikk 
(az eddigi 12. cikk) szabályozza az információcserét.

A javasolt irányelvjavaslat a megállapodások összes intézkedését tartalmazza. Az 
egyszerűsítés és a gyorsabb átültetés érdekében a tagállamok közvetlenül kezdeményezhetik 
az átültetést. Ehhez viszont rendeletre van szükség, amellyel erre a tagállamok megbízást 
kapnak. Ugyancsak világossá kell tenni, hogy az átültetés csak a Bizottsággal együttműködve 
és annak tájékoztatásával történhet. Ennek révén a tagállamok a megállapodásokat 
közvetlenül átültethetik és a szabályokat saját követelményeikhez igazíthatják.

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 49.
4. cikk

A csapdák használata Átültetés
1. 2009. január 1-jétől a tagállamoknak 1. A tagállamok meghozzák és kihirdetik 
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biztosítaniuk kell, hogy a használatba 
kerülő csapdák összhangban állnak a II. 
mellékletben előírt kíméletes csapdázási 
szabványokkal, és mint ilyeneket, az 
illetékes hatóságok minősítették.

azokat a jogszabályokat és közigazgatási 
előírásokat, amelyek ahhoz szükségesek, 
hogy ennek a megállapodásnak legkésőbb 
2005. december 31-ig eleget tegyenek.
Haladéktalanul közlik a Bizottsággal 
ezeknek a jogszabályoknak a szövegét és 
csatolják ezeknek a jogszabályoknak és a 
szóban forgó megállapodásnak a 
megfelelési táblázatát.
Ezeket az előírásokat 2006. január 1-től 
alkalmazzák.
Ezeknek a jogszabályoknak a kibocsátása 
során a tagállamok magukban a 
jogszabályokban vagy azok hivatalos 
kihirdetésekor egy külön utalásban 
hivatkoznak a megállapodásra. A 
tagállamok szabályozzák a hivatkozás 
részleteit.

2. A tagállamok engedélyezhetik 
területükön olyan csapdák alkalmazását, 
amelyeket harmadik országok minősítettek 
a kíméletes csapdázási szabványokkal 
összhangban. A tagállamoknak meg kell 
indokolniuk, ha ezt visszautasítják, és erről 
írásban értesíteniük kell a minősítést kiadó 
harmadik országot és a Bizottságot.

2. A tagállamok közlik a Bizottsággal azon 
belső állami jogszabályok legfontosabb 
rendelkezéseinek szövegét, amelyeket 
ezeknek a megállapodásoknak a hatálya 
alá eső területeken kibocsátanak.

Er. német

Indokolás

Kimaradnak a csapdák használatára vonatkozó szabályozások (az eddigi 4. cikk). A 4. cikk 
(az eddigi 16. cikk) a rendelet tagállamok általi átültetését szabályozza.

A javasolt irányelvjavaslat a megállapodások összes intézkedését tartalmazza. Az 
egyszerűsítés és a gyorsabb átültetés érdekében a tagállamok közvetlenül kezdeményezhetik 
az átültetést. Ehhez viszont rendeletre van szükség, amellyel erre a tagállamok megbízást 
kapnak. Ugyancsak világossá kell tenni, hogy az átültetés csak a Bizottsággal együttműködve 
és annak tájékoztatásával történhet. Ennek révén a tagállamok a megállapodásokat 
közvetlenül átültethetik és a szabályokat saját követelményeikhez igazíthatják.
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Módosítás, előterjesztő: Hélène Goudin

Módosítás: 50.
4. cikk, 1. bekezdés

1. 2009. január 1-jétől a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a használatba kerülő 
csapdák összhangban állnak a II. 
mellékletben előírt kíméletes csapdázási 
szabványokkal, és mint ilyeneket, az 
illetékes hatóságok minősítették.

1. Az ezen irányelv hatályba lépésétől 
számított 5 év elteltét követően a 
tagállamok biztosítják, hogy a használatba 
kerülő csapdák összhangban állnak a II. 
mellékletben előírt kíméletes csapdázási 
szabványokkal, és az illetékes hatóságok 
által hitelesítve vannak.

Er. svéd

Indokolás

Az 5 év méltányos átmeneti időszak.

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 51.
4. cikk, 1. bekezdés

1. 2009. január 1-jétől a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a használatba kerülő 
csapdák összhangban állnak a II. 
mellékletben előírt kíméletes csapdázási 
szabványokkal, és mint ilyeneket, az 
illetékes hatóságok minősítették.

1. 2008. január 1-jétől a tagállamok 
biztosítják, hogy a használatba kerülő 
csapdák összhangban állnak a II. 
mellékletben előírt kíméletes csapdázási 
szabványokkal, és az illetékes hatóságok 
által hitelesítve vannak.

Er. német

Indokolás

A megállapodások átültetését előbb kell elvégezni, mivel a kívánt szabványok már 1991 óta 
ismertek, és így a hozzá való alkalmazkodás gyorsabban lehetséges.

Módosítás, előterjesztő: Lena Ek és Christofer Fjellner

Módosítás: 52.
4. cikk, 2a. bekezdés (új)

2a. A tagállamok engedélyezhetik egyes 
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személyeknek csapdák készítését és 
használatát, amennyiben azok megfelelnek 
az ezen irányelv szerinti konstrukciós 
követelményeknek, és azokat az illetékes 
hatóság a szóbanforgó állatfajra illetve 
állatfajokra nézve engedélyezte.

Er. svéd

Indokolás

Svédországban az emberek mindig saját maguk is készítettek csapdákat. Szabad ilyen 
csapdákat építeni, feltéve, hogy azok műszaki leírása megegyezik azoknak a csapdáknak a 
leírásával, amelyeket bevizsgáltak és engedélyeztek. A leírások nagyon részletesek, 
meghatározzák a csapdák anyagát, méreteit, a hurkok elhelyezését, stb. Nagyon gyakran 
használnak saját készítésű csapdákat, amelyek jól beváltak. Az Európai Közösség, Kanada és 
az Orosz Föderáció között a kíméletes csapdázási módszerekről kötött megállapodás 
kifejezetten említi a saját készítésű csapdákat, és engedélyezi azokat. Ha a saját készítésű 
csapdák megfelelnek ugyanazoknak a követelményeknek, amelyeket az egyéb csapdákkal 
szemben támasztanak, akkor ezeket is engedélyezni kellene.

Módosítás, előterjesztő: Åsa Westlund és Riitta Myller

Módosítás: 53.
4. cikk, 2a. bekezdés (új)

2a. A tagállamok engedélyezhetik egyes 
személyeknek csapdák készítését és 
használatát, amennyiben azok megfelelnek 
az ezen irányelv szerinti konstrukciós 
követelményeknek, és azokat az illetékes 
hatóság a szóbanforgó állatfajra illetve 
állatfajokra nézve engedélyezte.

Er. svéd

Indokolás

Svédországban az emberek mindig saját maguk is készítettek csapdákat. Szabad ilyen 
csapdákat építeni, feltéve, hogy azok műszaki leírása megegyezik azoknak a csapdáknak a 
leírásával, amelyeket bevizsgáltak és engedélyeztek. A leírások nagyon részletesek, 
meghatározzák a csapdák anyagát, méreteit, a hurkok elhelyezését, stb. Nagyon gyakran 
használnak saját készítésű csapdákat, amelyek jól beváltak. Az Európai Közösség, Kanada és 
az Orosz Föderáció között a kíméletes csapdázási módszerekről kötött megállapodás 
kifejezetten említi a saját készítésű csapdákat, és engedélyezi azokat. Ha a saját készítésű 
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csapdák megfelelnek ugyanazoknak a követelményeknek, amelyeket az egyéb csapdákkal 
szemben támasztanak, akkor ezeket is engedélyezni kellene.

Módosítás, előterjesztő: Hélène Goudin

Módosítás: 54.
4. cikk, 2a. bekezdés (új)

2a. Ha egy adott csapdatípust vagy egy 
adott csapdamodellt a nemzeti hatóságok 
megvizsgáltak és hitelesítettek, az ennek 
megfelelő felépítésű összes saját készítésű 
csapda engedélyezett lesz, feltéve, hogy az 
megfelel a hitelesített modellre vonatkozóan 
meghatározott követelményeknek és 
termékleírásoknak.

Er. svéd

Indokolás

Nem indokolt különbséget tenni az ipari gyártású és a saját készítésű csapdák között.

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 55.
5. cikk

Csapdázási módszerek Hatályba lépés
1. 2012. január 1-jétől a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy csak olyan 
csapdázási módszereket használnak, 
amelyek összhangban állnak a II. 
mellékletben előírt kíméletes csapdázási 
szabványokkal.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetésétől számított 
huszadik napon lép hatályba.

2. Egy befogó csapdázási módszer akkor 
tekinthető kíméletesnek, ha teljesülnek az 
alábbi feltételek:
a) az ugyanahhoz a célfajhoz tartozó 
példányoknak a száma, amelyekből az 
adatokat nyerték, legalább 20;
b) az (a) pontban hivatkozott állatok 
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legalább 80%-a nem mutatja a II. melléklet 
2.2. pontjában felsorolt jelek egyikét sem.
3. Egy elejtésre irányuló csapdázási 
módszer akkor tekinthető kíméletesnek, ha 
teljesülnek az alábbi feltételek:
a) az ugyanahhoz a célfajhoz tartozó 
példányoknak a száma, amelyekből az 
adatokat nyerték, legalább 12;
b) az (a) pontban hivatkozott állatok 
legalább 80%-a eszméletlen és érzéketlen a 
II. melléklet 3.2 pontjában meghatározott 
időkorláton belül, és elpusztulásukig ebben 
az állapotban maradnak.

Er. német

Indokolás

Kimaradnak a csapdázási módszerekre vonatkozó szabályozások (az eddigi 5. cikk). A 5. cikk 
(az eddigi 17. cikk) szabályozza a rendelet hatályba lépését.

A javasolt irányelvjavaslat a megállapodások összes intézkedését tartalmazza. Az 
egyszerűsítés és a gyorsabb átültetés érdekében a tagállamok közvetlenül kezdeményezhetik 
az átültetést. Ehhez viszont rendeletre van szükség, amellyel erre a tagállamok megbízást 
kapnak. Ugyancsak világossá kell tenni, hogy az átültetés csak a Bizottsággal együttműködve 
és annak tájékoztatásával történhet. Ennek révén a tagállamok a megállapodásokat 
közvetlenül átültethetik, és a szabályokat saját követelményeikhez igazíthatják.

Módosítás, előterjesztő: Hélène Goudin

Módosítás: 56.
5. cikk, 1. bekezdés

1. 2012. január 1-jétől a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy csak olyan 
csapdázási módszereket használnak, 
amelyek összhangban állnak a II. 
mellékletben előírt kíméletes csapdázási 
szabványokkal.

1. Ezen irányelv hatályba lépésétől 
számított 8 év eltelte után a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy csak olyan 
csapdázási módszereket használnak, 
amelyek összhangban állnak a II. 
mellékletben előírt kíméletes csapdázási 
szabványokkal.

Er. svéd
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Indokolás

8 év átmeneti időszakra van szükség ahhoz, hogy az összes tagállam át tudja ültetni az 
irányelvet nemzeti jogrendjébe.

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 57.
5. cikk, 1. bekezdés

1. 2012. január 1-jétől a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy csak olyan 
csapdázási módszereket használnak, 
amelyek összhangban állnak a II. 
mellékletben előírt kíméletes csapdázási 
szabványokkal.

1. 2010. január 1-jétől a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy csak olyan 
csapdázási módszereket használnak, 
amelyek összhangban állnak a II. 
mellékletben előírt kíméletes csapdázási 
szabványokkal.

Er. német

Indokolás

A megállapodások átültetését előbb kell elvégezni, mivel a kívánt szabványok már 1991 óta 
ismertek, és így a hozzá való alkalmazkodás gyorsabban lehetséges.

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 58.
5. cikk, 2. bekezdés

2. Egy befogó csapdázási módszer akkor 
tekinthető kíméletesnek, ha teljesülnek az 
alábbi feltételek:

2. Egy befogó csapdázási módszer akkor 
tekinthető fenntarthatónak, ha teljesülnek 
az alábbi feltételek:

a) az ugyanahhoz a célfajhoz tartozó 
példányoknak a száma, amelyekből az 
adatokat nyerték, legalább 20;

a) az ugyanahhoz a célfajhoz tartozó 
példányoknak a száma, amelyekből az 
adatokat nyerték, legalább 15;

b) az (a) pontban hivatkozott állatok 
legalább 80%-a nem mutatja a II. melléklet 
2.2. pontjában felsorolt jelek egyikét sem.

b) az (a) pontban hivatkozott állatok 
legalább 85 %-a nem mutatja a II. melléklet 
2.2. pontjában felsorolt jelek egyikét sem.

Er. német



AM\575548HU.doc 23/54 PE 360.168v02-00

külső fordítás

HU

Indokolás

A kísérleti állatok számát a legkisebbre kell korlátozni. Arra viszont kell biztosítéknak lennie,
hogy a vizsgálat eredményéből világos következtetéseket lehessen levonni a csapdák 
elutasítására vagy engedélyezésére vonatkozóan. Akkor fogadható el fenntarthatónak egy 
befogó csapdázási módszer, ha az ezzel a csapdatípussal befogott állatok 85%-a nem mutatja 
a II. mellékletben megnevezett jelek egyikét sem.

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 59.
5. cikk, 3. bekezdés

3. Egy elejtésre irányuló csapdázási módszer 
akkor tekinthető kíméletesnek, ha 
teljesülnek az alábbi feltételek:

3. Egy elejtésre irányuló csapdázási módszer 
akkor tekinthető fenntarthatónak, ha 
teljesülnek az alábbi feltételek:

a) az ugyanahhoz a célfajhoz tartozó 
példányoknak a száma, amelyekből az 
adatokat nyerték, legalább 12;

a) az ugyanahhoz a célfajhoz tartozó 
példányoknak a száma, amelyekből az 
adatokat nyerték, legalább 10;

b) az (a) pontban hivatkozott állatok 
legalább 80%-a eszméletlen és érzéketlen a 
II. melléklet 3.2 pontjában meghatározott
időkorláton belül, és elpusztulásukig ebben 
az állapotban maradnak.

b) az (a) pontban hivatkozott állatok 
legalább 85 %-a eszméletlen és érzéketlen a 
II. melléklet 3.2 pontjában meghatározott 
időkorláton belül, és elpusztulásukig ebben 
az állapotban maradnak.

Er. német

Indokolás

A kísérleti állatok számát a legkisebbre kell korlátozni. Arra viszont kell biztosítéknak lennie, 
hogy a vizsgálat eredményéből világos következtetéseket lehessen levonni a csapdák 
elutasítására vagy engedélyezésére vonatkozóan. Akkor fogadható el fenntarthatónak egy 
befogó csapdázási módszer, ha az ezzel a csapdatípussal befogott állatok 85%-a nem mutatja 
a II. mellékletben megnevezett jelek egyikét sem.

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 60.
6. cikk

Eltérések Címzettek
1. Azzal a feltétellel, hogy nem alkalmazzák 
azokat olyan módon, amely aláásná ennek 

Ennek a rendeletnek a címzettjei a 
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az irányelvnek a célját, az illetékes 
hatóságok eseti alapon eltéréseket 
biztosíthatnak a 4. cikk (1) bekezdésétől és 
az 5. cikktől, az alábbi célokból:

tagállamok.

a) a közegészség és biztonság érdekében;
b) a köz- és magántulajdon védelme;
c) kutatás, oktatás, a populáció 
újranépesítése, visszatelepítés, tenyésztés 
vagy az állatok és növények védelme;
d) hagyományos, fából készült csapdák 
alkalmazása, amely fontos az őslakos 
közösségek kulturális örökségének 
megőrzéséhez;
e) különleges csapda használata 
meghatározott fajok esetén vagy 
meghatározott környezeti körülmények 
között, ideiglenes alapon, az illetékes 
hatóság által meghatározott célszerű 
időtartamra, amíg folyik a kutatás a 
helyettesítő csapdák meghatározása 
céljából;
f) eseti alapon egyének számára annak 
engedélyezése, hogy olyan csapdákat 
szerkesszenek és használjanak, amelyek 
megfelelnek az illetékes hatóság által 
jóváhagyott terveknek.
2. Az (1) bekezdés szerint nyújtott eltérést 
írásban meg kell indokolni, és meg kell 
állapítani az arra érvényes feltételeket.
3. Az illetékes hatóságnak értesítenie kell a 
Bizottságot bármilyen engedélyezett 
eltérésről, és az arra vonatkozó írásbeli 
indoklásról és feltételekről.

Er. német

Indokolás

Kimaradnak az eltérésekre vonatkozó szabályozások (az eddigi 6. cikk). A 6. cikk (az eddigi 
18. cikk) meghatározza a rendelet címzettjeit.

A javasolt irányelvjavaslat a megállapodások összes intézkedését tartalmazza. Az 
egyszerűsítés és a gyorsabb átültetés érdekében a tagállamok közvetlenül kezdeményezhetik 
az átültetést. Ehhez viszont rendeletre van szükség, amellyel erre a tagállamok megbízást 
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kapnak. Ugyancsak világossá kell tenni, hogy az átültetés csak a Bizottsággal együttműködve 
és annak tájékoztatásával történhet. Ennek révén a tagállamok a megállapodásokat 
közvetlenül átültethetik, és a szabályokat saját követelményeikhez igazíthatják.

Módosítás, előterjesztő: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules 
Maaten, Jan Mulder, Dorette Corbey

Módosítás: 61.
6. cikk, 1. bekezdés

1. Azzal a feltétellel, hogy nem alkalmazzák 
azokat olyan módon, amely aláásná ennek 
az irányelvnek a célját, az illetékes 
hatóságok eseti alapon eltéréseket 
biztosíthatnak a 4. cikk (1) bekezdésétől és 
az 5. cikktől, az alábbi célokból:

1. Azzal a feltétellel, hogy amennyire 
lehetséges, a legkevésbé állatellenes 
csapdafajtákat alkalmazzák, az illetékes 
hatóságok eseti alapon eltéréseket 
biztosíthatnak a 4. cikk (1) bekezdésétől és 
az 5. cikktől, az alábbi célokból:

a) a közegészség és biztonság érdekében; a) a közegészség és biztonság érdekében;

b) a köz- és magántulajdon védelme; b) a köz- és magántulajdon védelme;
c) kutatás, oktatás, a populáció 
újranépesítése, visszatelepítés, tenyésztés 
vagy az állatok és növények védelme;

c) kutatás, oktatás, a populáció 
újranépesítése, visszatelepítés, tenyésztés 
vagy az állatok és növények védelme;

d) hagyományos, fából készült csapdák 
alkalmazása, amely fontos az őslakos 
közösségek kulturális örökségének 
megőrzéséhez;
e) különleges csapda használata 
meghatározott fajok esetén vagy 
meghatározott környezeti körülmények 
között, ideiglenes alapon, az illetékes 
hatóság által meghatározott célszerű 
időtartamra, amíg folyik a kutatás a 
helyettesítő csapdák meghatározása céljából;

d) különleges csapda használata 
meghatározott fajok esetén vagy 
meghatározott környezeti körülmények 
között, ideiglenes alapon, az illetékes 
hatóság által meghatározott célszerű 
időtartamra, amíg folyik a kutatás a 
helyettesítő csapdák meghatározása céljából;

f) eseti alapon egyének számára annak 
engedélyezése, hogy olyan csapdákat 
szerkesszenek és használjanak, amelyek 
megfelelnek az illetékes hatóság által 
jóváhagyott terveknek.

Er. holland

Indokolás

A 4. cikk 1. bekezdése és az 5. cikk alkalmazása alóli kivételek indokai olyan nyomósak 
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lehetnek, hogy kényszerítve érezhetjük magunkat arra, hogy számba vegyük a kevésbé 
állatbarát eszközök alkalmazását, illetve az esetleg a szabványoktól eltérő eszközök további 
használatát (például a víz alatti csapdák használata a pézsmapocok elleni küzdelemben olyan 
területeken, ahol ez az állat nagy károkat okoz). Ezen küzdelem mindenfajta formájának 
mindig is célja volt, és maradt az eszközök olyan kombinációjának a kiválasztása, amely 
révén feltételezhetően elérhető a cél, és egyúttal a legkisebb mértékű szenvedést okozza az 
állatoknak.

Az állatoknak kutatás, újratelepítés, a növény- és állatvilág védelme, stb. céljából (amint azt 
sok nemzetközi egyezmény tartalmazza a fajok sokféleségének védelme érdekében) történő 
befogása általában korlátozott számú állatot érint. A kevésbé állatbarát (többnyire, de nem 
mindig élve) befogó eszközök hátrányait akkor lehet felelősségteljes szintre korlátozni, ha az 
ellenőrzés intenzív, az állatoknak a befogó eszközben töltött idejét korlátozzuk, stb. Az ennek 
eléréséhez szükséges műszaki segédeszközök időközben már rendelkezésre állnak. Az illetékes 
hatóságnak a kiadandó engedélybe megfelelő követelményeket kellene felvennie. Ha egy 
állatot a megnevezett kivételes indok miatt meg kell ölni, olyan halált okozó eszközt kell 
választani, amely megfelel az irányelvnek, kivéve, ha nem létezik ilyen eszköz.

Módosítás, előterjesztő: Lena Ek és Christofer Fjellner

Módosítás: 62.
6. cikk, 1. bekezdés, b. pont

A német verzióra nem vonatkozik.

Er. svéd

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 63.
6. cikk, 1. bekezdés, d. pont

d) hagyományos, fából készült csapdák 
alkalmazása, amely fontos az őslakos 
közösségek kulturális örökségének 
megőrzéséhez;

Törölve

Er. német

Indokolás

A d. pontban szereplő kivételes szabályozásokhoz nincs elfogaható indokolás.
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Módosítás, előterjesztő: Lena Ek és Christofer Fjellner

Módosítás: 64.
6. cikk, 1. bekezdés, e. pont

A német verzióra nem vonatkozik.

Er. svéd

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 65.
6. cikk, 1. bekezdés, f. pont

f) eseti alapon egyének számára annak 
engedélyezése, hogy olyan csapdákat 
szerkesszenek és használjanak, amelyek 
megfelelnek az illetékes hatóság által 
jóváhagyott terveknek.

Törölve

Er. német

Indokolás

Mindenesetre törekedni kell arra, hogy csak olyan csapdákat használjanak, amelyeket 
hivatalosan bevizsgáltak és hitelesítettek. Az egyedi személyek által készített csapdák 
engedélyezése oda vezethet, hogy nagyon különböző csapdákat használnak, és így a 
csapdázás ellenőrizhetetlenné válik.

Módosítás, előterjesztő: Hélène Goudin

Módosítás: 66.
6. cikk, 1. bekezdés, f. pont

f) eseti alapon egyének számára annak 
engedélyezése, hogy olyan csapdákat 
szerkesszenek és használjanak, amelyek 
megfelelnek az illetékes hatóság által 
jóváhagyott terveknek.

f) egyének számára annak engedélyezése, 
hogy olyan csapdákat szerkesszenek és 
használjanak, amelyek megfelelnek az 
illetékes hatóság által jóváhagyott terveknek.

Er. svéd
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Indokolás

Nincs különbség aközött, hogy egy csapdát egy egyedi személy vagy egy vállalat állít elő. Az a 
lényeg, hogy a csapda prototípusát bevizsgálják és hitelesítsék. Mindig használtak az EU-ban 
saját készítésű csapdákat. Az engedélyek esetenkénti kiadása nagy bürokratikus ráfordítást 
igényelne, és gyakorlatilag lehetetlen lenne.

Módosítás, előterjesztő: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules 
Maaten, Jan Mulder és Dorette Corbey

Módosítás: 67.
6. cikk, 1a. bekezdés (új)

1a. Azzal a feltétellel, hogy nem 
alkalmazzák azokat olyan módon, amely 
aláásná ennek az irányelvnek a célját, az 
illetékes hatóságok eseti alapon eltéréseket 
biztosíthatnak a 4. cikk (1) bekezdésétől és 
az 5. cikktől, amennyiben az állatok 
csapdázása hasznosításuk céljából történik, 
az alábbi célokból:
(a) különleges csapda használata 
meghatározott fajok esetén vagy 
meghatározott környezeti körülmények 
között, ideiglenes alapon, az illetékes 
hatóság által meghatározott célszerű 
időtartamra, amíg folyik a kutatás a 
helyettesítő csapdák meghatározása 
céljából;
(b) hagyományos, fából készült csapdák 
alkalmazása, amely elengedhetetlen az 
őslakos közösségek kulturális örökségének 
megőrzéséhez;
(c) eseti alapon egyének számára annak 
engedélyezése, hogy olyan csapdákat 
szerkesszenek és használjanak, amelyek 
megfelelnek az illetékes hatóság által 
jóváhagyott modelleknek.

Er. holland

Indokolás

Az itt felsorolt kivételek okai megfelelnek a Bizottság által javasolt okoknak. Mivel az állatok 



AM\575548HU.doc 29/54 PE 360.168v02-00

külső fordítás

HU

befogása mögött kereskedelmi érdekek húzódhatnak meg, és nincs olyan fontos általános 
érdek, amely módosítást tenne szükségessé, itt megmarad a megfogalmazás.

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 68.
7. cikk

7. cikk Törölve
Minősítés

1. Ha a csapdákat és azok csapdázási 
módszereit vizsgálták, és bemutatják azok 
megfelelését a kíméletes csapdázási 
szabványoknak, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az illetékes hatóság 
minősítse az ilyen csapdákat.
2. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
szabványos minősítési dokumentumot 
állítsanak ki minden csapda 
vonatkozásában, amelyek alkalmazását a 4. 
cikk (1) bekezdése szerint engedélyezték.
3. A csapdák használatával kapcsolatos 
nemzeti tiltások érintetlenül hagyásával, 
egy másik tagállam illetékes hatósága által 
az ezzel az irányelvvel összhangban 
kiállított szabványos minősítési 
dokumentumot érvényes minősítésként kell 
elismerni a többi tagállamban.
4. Az illetékes hatóságnak célszerűen 
jelezni kell a szabványos minősítési 
dokumentumon a csapda használatával 
kapcsolatos minden különleges feltételt és 
korlátozást.
5. A csapda minősítését megelőzően az 
illetékes hatóságnak biztosítania kell, hogy 
a vizsgálatért felelős személy vagy szervezet 
a III. mellékletben a csapdázási módszerek 
vizsgálatára előírt technikai 
rendelkezéseket alkalmazta, és átadta az 
illetékes hatóságnak az említett melléklet 
1.6. pontja szerinti jelentést.

Er. német
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Indokolás

Kimaradnak a minősítésre vonatkozó szabályozások (az eddigi 7. cikk).

A javasolt irányelvjavaslat a megállapodások összes intézkedését tartalmazza. Az 
egyszerűsítés és a gyorsabb átültetés érdekében a tagállamok közvetlenül kezdeményezhetik 
az átültetést. Ehhez viszont rendeletre van szükség, amellyel erre a tagállamok megbízást 
kapnak. Ugyancsak világossá kell tenni, hogy az átültetés csak a Bizottsággal együttműködve 
és annak tájékoztatásával történhet. Ennek révén a tagállamok a megállapodásokat 
közvetlenül átültethetik, és a szabályokat saját követelményeikhez igazíthatják.

Módosítás, előterjesztő: Lena Ek és Christofer Fjellner

Módosítás: 69.
7. cikk

1. Ha a csapdákat és azok csapdázási 
módszereit vizsgálták, és bemutatják azok 
megfelelését a kíméletes csapdázási 
szabványoknak, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az illetékes hatóság 
minősítse az ilyen csapdákat.

1. Ha a csapdákat és a csapdázási 
módszereket – amennyiben lehetséges, 
számítógépes szimulációval – bevizsgálták 
és igazolást nyert, hogy azok megfelelnek a 
kíméletes csapdázási szabványoknak, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
illetékes hatóság hitelesítse az ilyen 
csapdákat.

2. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
szabványos minősítési dokumentumot 
állítsanak ki minden csapda vonatkozásában, 
amelyek alkalmazását a 4. cikk (1) 
bekezdése szerint engedélyezték.

2. A tagállamok biztosítják, hogy 
szabványhitelesítő igazolást állítanak ki 
minden csapdáról, amelynek alkalmazása 
megengedett a 4. cikk 1. bekezdése szerint.

3. A csapdák használatával kapcsolatos 
nemzeti tiltások érintetlenül hagyásával, egy 
másik tagállam illetékes hatósága által az 
ezzel az irányelvvel összhangban kiállított 
szabványos minősítési dokumentumot 
érvényes minősítésként kell elismerni a 
többi tagállamban.

3. A csapdák használatával kapcsolatos 
nemzeti tiltások érintetlenül hagyásával, egy 
másik tagállam illetékes hatósága által az 
ezzel az irányelvvel összhangban kiállított 
szabványhitelesítő igazolást érvényesnek 
kell elismerni a többi tagállamban is.

4. Az illetékes hatóságnak célszerűen jelezni 
kell a szabványos minősítési dokumentumon 
a csapda használatával kapcsolatos minden 
különleges feltételt és korlátozást.

4. Az illetékes hatóságnak jeleznie kell a 
szabványhitelesítő igazoláson az adott 
csapda használatával kapcsolatos minden 
különleges feltételt és korlátozást.

5. A csapda minősítését megelőzően az 
illetékes hatóságnak biztosítania kell, hogy a 
vizsgálatért felelős személy vagy szervezet a 
III. mellékletben a csapdázási módszerek 

5. A csapda hitelesítését megelőzően az 
illetékes hatóságnak biztosítania kell, hogy a 
vizsgálatért felelős személy vagy szervezet a 
III. mellékletben a csapdázási módszerek 
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vizsgálatára előírt technikai rendelkezéseket 
alkalmazta, és átadta az illetékes hatóságnak 
az említett melléklet 1.6. pontja szerinti 
jelentést.

vizsgálatára előírt technikai rendelkezéseket 
alkalmazta, és átadta az illetékes hatóságnak 
az említett melléklet 1.6. pontja szerinti 
vizsgálati jelentést. A hitelesítés történhet 
terepkísérletek alapján, ha az egyéb 
paramétereket illetően hiányoznak alapvető 
vizsgálati eredmények.
5a. A tagállamokban korábban már 
bevizsgált és engedélyezett csapdázási 
módszereket csak gyakorlati kipróbálásnak 
kell alávetni annak igazolása érdekében, 
hogy azok teljesítik a kíméletes csapdázási 
módszerekre vonatkozó rendelkezéseket.

Er. svéd

Indokolás

A számítógépes szimuláció fokozott használatával csökken a kísérleti állatok száma.

A stresszre vagy viselkedésre vonatkozó adatokat legnagyobbrészt a fajspecifikus alapkutatás 
tárgyának tekintik, és ezeknek kevesebb közük van ahhoz, hogy melyik csapdát vizsgálják. A 
tudatvesztésig eltelő idő is, amely az állatfajtól, az őt érő ütés helyétől és az ütés erejétől függ, 
alkalmat ad alapkutatásra. A terepen talált anyag részletes boncolása így lehetővé teszi 
annak megítélését, hogy egy csapdát lehet-e az irányelv követelményeinek megfelelőként 
hitelesíteni.

Svédországban már 1984 óta végeznek vizsgálatokat, és adnak ki típusengedélyeket 
befogóeszközökre. Az alapfeltételeket tekintve igen bőséges ismerettel rendelkezünk ahhoz, 
hogy egy befogóeszköz rendeltetésszerűen működik-e, és ezért a kísérleti állatok 
felhasználására való tekintettel egy kiegészítő terepkísérletnek elegendőnek kell lennie annak 
eldöntéséhez, hogy az irányelv értelmében egy csapdázási módszert engedélyezni lehet-e vagy 
sem.

Módosítás, előterjesztő: Åsa Westlund és Riitta Myller

Módosítás: 70.
7. cikk

1. Ha a csapdákat és azok csapdázási 
módszereit vizsgálták, és bemutatják azok 
megfelelését a kíméletes csapdázási 
szabványoknak, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az illetékes hatóság 
minősítse az ilyen csapdákat.

1. Ha a csapdákat és a csapdázási 
módszereket – amennyiben lehetséges, 
számítógépes szimulációval – bevizsgálták 
és igazolást nyert, hogy azok megfelelnek a 
kíméletes csapdázási szabványoknak, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
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illetékes hatóság hitelesítse az ilyen 
csapdákat.

2. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
szabványos minősítési dokumentumot 
állítsanak ki minden csapda vonatkozásában, 
amelyek alkalmazását a 4. cikk (1) 
bekezdése szerint engedélyezték.

2. A tagállamok biztosítják, hogy 
szabványhitelesítő igazolást állítanak ki 
minden csapdáról, amelynek alkalmazása 
megengedett a 4. cikk 1. bekezdése szerint.

3. A csapdák használatával kapcsolatos 
nemzeti tiltások érintetlenül hagyásával, egy 
másik tagállam illetékes hatósága által az 
ezzel az irányelvvel összhangban kiállított 
szabványos minősítési dokumentumot 
érvényes minősítésként kell elismerni a 
többi tagállamban.

3. A csapdák használatával kapcsolatos 
nemzeti tiltások érintetlenül hagyásával, egy 
másik tagállam illetékes hatósága által az 
ezzel az irányelvvel összhangban kiállított 
szabványhitelesítő igazolást érvényesnek 
kell elismerni a többi tagállamban is.

4. Az illetékes hatóságnak célszerűen 
jelezni kell a szabványos minősítési 
dokumentumon a csapda használatával 
kapcsolatos minden különleges feltételt és 
korlátozást.

4. Az illetékes hatóságnak jeleznie kell a 
szabványhitelesítő igazoláson az adott 
csapda használatával kapcsolatos minden 
különleges feltételt és korlátozást.

5. A csapda minősítését megelőzően az 
illetékes hatóságnak biztosítania kell, hogy a 
vizsgálatért felelős személy vagy szervezet a 
III. mellékletben a csapdázási módszerek 
vizsgálatára előírt technikai rendelkezéseket 
alkalmazta, és átadta az illetékes hatóságnak 
az említett melléklet 1.6. pontja szerinti 
jelentést.

5. A csapda hitelesítését megelőzően az 
illetékes hatóságnak biztosítania kell, hogy a 
vizsgálatért felelős személy vagy szervezet a 
III. mellékletben a csapdázási módszerek 
vizsgálatára előírt technikai rendelkezéseket 
alkalmazta, és átadta az illetékes hatóságnak 
az említett melléklet 1.6. pontja szerinti 
vizsgálati jelentést.

5a. A tagállamokban korábban már 
bevizsgált és engedélyezett csapdázási 
módszerek esetében csak terepkísérleteket 
kell végezni annak igazolása érdekében, 
hogy azok teljesítik a kíméletes csapdázási 
módszerekre vonatkozó rendelkezéseket.

Er. svéd

Indokolás

A számítógépes szimuláció fokozott használatával csökken a kísérleti állatok száma.

Svédországban már 1984 óta végeznek vizsgálatokat, és adnak ki típusengedélyeket 
befogóeszközökre. Az alapfeltételeket tekintve igen bőséges ismerettel rendelkezünk ahhoz, 
hogy egy befogóeszköz rendeltetésszerűen működik-e, és ezért a kísérleti állatok 
felhasználására való tekintettel egy kiegészítő terepkísérletnek elegendőnek kell lennie annak 
eldöntéséhez, hogy az irányelv értelmében egy csapdázási módszert engedélyezni lehet-e vagy 
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sem.

Módosítás, előterjesztő: Hélène Goudin

Módosítás: 71.
7. cikk, 1. bekezdés

1. Ha a csapdákat és azok csapdázási 
módszereit vizsgálták, és bemutatják azok 
megfelelését a kíméletes csapdázási 
szabványoknak, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az illetékes hatóság 
minősítse az ilyen csapdákat.

1. Ha a csapdákat és a csapdázási 
módszereket bevizsgálták és igazolást nyert, 
hogy azok megfelelnek a kíméletes 
csapdázási szabványoknak, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az illetékes hatóság 
hitelesítse az ilyen csapdákat. Nem tesznek 
különbséget a prototípus modellje szerinti 
saját készítésű és az iparilag előállított 
csapdák között.

Er. svéd

Indokolás

Összhangban van a fenti módosítással.

Módosítás, előterjesztő: Hélène Goudin

Módosítás: 72.
7. cikk, 5a. bekezdés (új)

5a. Ha egy adott csapdatípust vagy egy 
adott csapdamodellt a nemzeti hatóságok 
megvizsgáltak és hitelesítettek, az ennek 
megfelelő felépítésű összes saját készítésű 
csapda engedélyezett lesz, feltéve, hogy az 
megfelel a hitelesített modellre vonatkozóan 
meghatározott követelményeknek és 
termékleírásoknak.

Er. svéd

Indokolás

A lényeg a csapda felépítésének típusa, nem pedig az, hogy iparilag készült-e, vagy
magánszemély készítette-e.
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Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 73.
8. cikk

8. cikk Törölve
Csapdázó vadászok

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
csapdázó vadászok megfelelő képzést 
kapjanak, vagy azzal egyenértékű 
gyakorlati tapasztalattal, hozzáértéssel és 
ismerettel rendelkezzenek, amely képesíti 
őket arra, hogy a kíméletes csapdázási 
szabványoknak megfelelően csapdázzanak.

Er. német

Indokolás

Kimarad a csapdázó vadászokra vonatkozó szabályozás (az eddigi 8. cikk).

A javasolt irányelvjavaslat a megállapodások összes intézkedését tartalmazza. Az 
egyszerűsítés és a gyorsabb átültetés érdekében a tagállamok közvetlenül kezdeményezhetik 
az átültetést. Ehhez viszont rendeletre van szükség, amellyel erre a tagállamok megbízást 
kapnak. Ugyancsak világossá kell tenni, hogy az átültetés csak a Bizottsággal együttműködve 
és annak tájékoztatásával történhet. Ennek révén a tagállamok a megállapodásokat 
közvetlenül átültethetik, és a szabályokat saját követelményeikhez igazíthatják.

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 74.
8. cikk

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
csapdázó vadászok megfelelő képzést 
kapjanak, vagy azzal egyenértékű gyakorlati 
tapasztalattal, hozzáértéssel és ismerettel 
rendelkezzenek, amely képesíti őket arra, 
hogy a kíméletes csapdázási szabványoknak 
megfelelően csapdázzanak.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
csapdázó vadászok megfelelő képzést 
kapjanak.
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Er. német

Indokolás

A csapdázó vadászok kiképzésének a vadászokéhoz hasonlóan átfogónak kell lennie a hibás 
magatartás és az állatkínzás megakadályozása érdekében.

Módosítás, előterjesztő: Hélène Goudin

Módosítás: 75.
8. cikk

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
csapdázó vadászok megfelelő képzést 
kapjanak, vagy azzal egyenértékű gyakorlati 
tapasztalattal, hozzáértéssel és ismerettel 
rendelkezzenek, amely képesíti őket arra, 
hogy a kíméletes csapdázási szabványoknak 
megfelelően csapdázzanak.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
csapdázó vadászok megfelelő képzést 
kapjanak, vagy azzal egyenértékű gyakorlati 
tapasztalattal, hozzáértéssel és ismerettel 
rendelkezzenek, amely képesíti őket arra, 
hogy a kíméletes csapdázási szabványoknak 
megfelelően csapdázzanak. Ez a képzés nem 
lesz EU-szinten egységesítve.

Er. svéd

Indokolás

Ezt a pontosítást a szubszidiaritás elvére való tekintettel fűzzük hozzá. Országról országra 
eltérőek az éghajlati különbségek, a fajállomány és a vadászati feltételek. Az egységes EU-
szintű képzés bevezetése nem lenne sem hatékony, sem célszerű.

Módosítás, előterjesztő: Martin Callanan

Módosítás: 76.
8. cikk

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
csapdázó vadászok megfelelő képzést 
kapjanak, vagy azzal egyenértékű gyakorlati 
tapasztalattal, hozzáértéssel és ismerettel 
rendelkezzenek, amely képesíti őket arra, 
hogy a kíméletes csapdázási szabványoknak 
megfelelően csapdázzanak.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
csapdázó vadászok megfelelő képzést 
kapjanak – lehetőleg a vadászok vagy 
csapdázó vadászok szervezeteivel 
együttműködve –, vagy azzal egyenértékű 
gyakorlati tapasztalattal, hozzáértéssel és 
ismerettel rendelkezzenek, amely képesíti 
őket arra, hogy ezen irányelv céljainak 
megfelelően csapdázzanak.
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Er. angol

Indokolás

A bürokrácia csökkentése érdekében lényegesen kifizetődőbb lenne a tagállamok számára, ha 
kihasználnák a vadászok vagy csapdázó vadászok képviseleti szervezeteinek már meglévő 
struktúráit a csapdázó vadászok kiképzése során.

Módosítás, előterjesztő: Åsa Westlund és Riitta Myller

Módosítás: 77.
8. cikk

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
csapdázó vadászok megfelelő képzést 
kapjanak, vagy azzal egyenértékű gyakorlati 
tapasztalattal, hozzáértéssel és ismerettel 
rendelkezzenek, amely képesíti őket arra, 
hogy a kíméletes csapdázási szabványoknak 
megfelelően csapdázzanak.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
csapdázó vadászok megfelelő képzést 
kapjanak, vagy azzal egyenértékű gyakorlati 
tapasztalattal, hozzáértéssel és ismerettel 
rendelkezzenek, amely képesíti őket arra, 
hogy ezen irányelv céljainak megfelelően 
csapdázzanak.

Er. svéd

Indokolás

A képzés célja annak biztosítása, hogy a csapdázó vadászok olyan ismeretekkel 
rendelkezzenek, amelyek lehetővé teszik az irányelv céljának a teljesítését, nem pedig a 
rendelkezéseknek megfelelő ismeretek biztosítása, mivel ezek a csapdák vizsgálatára 
vonatkoznak.

Módosítás, előterjesztő: Lena Ek és Christofer Fjellner

Módosítás: 78.
8. cikk

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
csapdázó vadászok megfelelő képzést 
kapjanak, vagy azzal egyenértékű gyakorlati 
tapasztalattal, hozzáértéssel és ismerettel 
rendelkezzenek, amely képesíti őket arra, 
hogy a kíméletes csapdázási szabványoknak 
megfelelően csapdázzanak.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
csapdázó vadászok megfelelő képzést 
kapjanak, vagy azzal egyenértékű gyakorlati 
tapasztalattal, hozzáértéssel és ismerettel 
rendelkezzenek, amely képesíti őket arra, 
hogy ezen irányelv céljainak megfelelően 
csapdázzanak.

Er. svéd
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Indokolás

A képzés célja annak biztosítása, hogy a csapdázó vadászok olyan ismeretekkel 
rendelkezzenek, amelyek lehetővé teszik az irányelv céljának a teljesítését, nem pedig a 
rendelkezéseknek megfelelő ismeretekkel, mivel ezek a csapdák vizsgálatára vonatkoznak.

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 79.
9. cikk

9. cikk Törölve
Gyártók

A tagállamoknak meg kell követelniük a 
gyártóktól, hogy azonosítsák minősített 
csapdáikat és adjanak útmutatást azok 
megfelelő felállításához, biztonságos 
működtetéséhez és karbantartásához.

Er. német

Indokolás

Kimarad a gyártókra vonatkozó szabályozás (az eddigi 9. cikk).

A javasolt irányelvjavaslat a megállapodások összes intézkedését tartalmazza. Az 
egyszerűsítés és a gyorsabb átültetés érdekében a tagállamok közvetlenül kezdeményezhetik 
az átültetést. Ehhez viszont rendeletre van szükség, amellyel erre a tagállamok megbízást 
kapnak. Ugyancsak világossá kell tenni, hogy az átültetés csak a Bizottsággal együttműködve 
és annak tájékoztatásával történhet. Ennek révén a tagállamok a megállapodásokat 
közvetlenül átültethetik, és a szabályokat saját követelményeikhez igazíthatják.

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 80.
10. cikk

10. cikk Törölve
Kutatás

A tagállamoknak ösztönözni és bátorítani 
kell azokat a kutatásokat, amelyek 
hozzájárulnak a kíméletes csapdázási 
szabványok valamint a csapdázott állatok 
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kíméletének fokozásához a IV. melléklet 
rendelkezései szerint.

Er. német

Indokolás

Kimarad a kutatásra vonatkozó szabályozás (az eddigi 10. cikk).

A javasolt irányelvjavaslat a megállapodások összes intézkedését tartalmazza. Az 
egyszerűsítés és a gyorsabb átültetés érdekében a tagállamok közvetlenül kezdeményezhetik 
az átültetést. Ehhez viszont rendeletre van szükség, amellyel erre a tagállamok megbízást 
kapnak. Ugyancsak világossá kell tenni, hogy az átültetés csak a Bizottsággal együttműködve
és annak tájékoztatásával történhet. Ennek révén a tagállamok a megállapodásokat 
közvetlenül átültethetik, és a szabályokat saját követelményeikhez igazíthatják.

Módosítás, előterjesztő: Hélène Goudin

Módosítás: 81.
10. cikk

Kutatás Törölve
A tagállamoknak ösztönözni és bátorítani 
kell azokat a kutatásokat, amelyek 
hozzájárulnak a kíméletes csapdázási 
szabványok valamint a csapdázott állatok 
kíméletének fokozásához a IV. melléklet 
rendelkezései szerint.

Er. svéd

Indokolás

Azt, hogy milyen kutatást támogatnak az egyes tagállamokban, maguknak a tagállamoknak 
kell eldönteniük.

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 82.
10. cikk

A tagállamoknak ösztönözni és bátorítani 
kell azokat a kutatásokat, amelyek 
hozzájárulnak a kíméletes csapdázási 

A Bizottság és a tagállamok ösztönzik és 
bátorítják azokat a kutatásokat, amelyek 
hozzájárulnak a fenntartható csapdázási 
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szabványok valamint a csapdázott állatok 
kíméletének fokozásához a IV. melléklet 
rendelkezései szerint.

szabványok, valamint a csapdázott állatok 
egészségi állapotának javításához a IV. 
melléklet rendelkezései szerint. A 
továbbiakban a csapdák kipróbálását élő 
állatok alkalmazása nélkül kell folytatniuk.
Elkerülhetetlen állatkísérletek esetén teljes 
mértékben alkalmazni kell a 86/609/EGK 
irányelv erre vonatkozó feltételeit.

Er. német

Indokolás

Támogatni kell a csapdázási szabványok javítását, de a szükségtelen és járulékos 
állatkísérletek mellőzésével. Teljes mértékben alkalmazni kell a 86/609 irányelvnek a vadon 
élő állatokra vonatkozó feltételeit.

Módosítás, előterjesztő: Sergio Berlato

Módosítás: 83.
10. cikk

A tagállamoknak ösztönözni és bátorítani 
kell azokat a kutatásokat, amelyek 
hozzájárulnak a kíméletes csapdázási 
szabványok valamint a csapdázott állatok 
kíméletének fokozásához a IV. melléklet 
rendelkezései szerint.

A tagállamoknak ösztönözni és bátorítani 
kell azokat a kutatásokat, amelyek 
hozzájárulnak a csapdázott állatok egészségi 
állapotának javításához a IV. melléklet 
rendelkezései szerint.

Er. francia

Indokolás

Egy ilyen nemzeti szintű kutatásnak nem az a célja, hogy "javítsa” a – meghatározás szerint 
nemzetközi – kíméletes csapdázási szabványokat, hanem sokkal inkább az, hogy más módon 
hozzájáruljon a befogott állatok jóllétéhez.

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 84.
11. cikk

11. cikk Törölve
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Büntetések
A tagállamoknak meg kell határozniuk 
azokat a büntetési szabályokat, amelyek az 
e szerint az irányelv szerint elfogadott 
nemzeti rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandók, és meg kell tenniük a 
szükséges intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy ezeket alkalmazzák. Az 
előírt büntetéseknek hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartóknak kell 
lenniük. A tagállamoknak tájékoztatniuk 
kell ezekről a rendelkezésekről a 
Bizottságot legkésőbb a 16. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott időpontig, és 
haladéktalanul tájékoztatást kell 
nyújtaniuk az ezeket érintő bármilyen 
későbbi módosításokról.

Er. német

Indokolás

Kimarad a büntetésekre vonatkozó szabályozás (az eddigi 11. cikk).

A javasolt irányelvjavaslat a megállapodások összes intézkedését tartalmazza. Az 
egyszerűsítés és a gyorsabb átültetés érdekében a tagállamok közvetlenül kezdeményezhetik 
az átültetést. Ehhez viszont rendeletre van szükség, amellyel erre a tagállamok megbízást 
kapnak. Ugyancsak világossá kell tenni, hogy az átültetés csak a Bizottsággal együttműködve 
és annak tájékoztatásával történhet. Ennek révén a tagállamok a megállapodásokat 
közvetlenül átültethetik, és a szabályokat saját követelményeikhez igazíthatják.

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 85.
12. cikk

12. cikk Törölve
Tájékoztatás

1. A tagállamoknak és a Bizottságnak 
kölcsönösen tájékoztatniuk kell egymást az 
ennek az irányelvnek a bevezetéséhez 
szükséges információkról.
2. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
megtegyék a szükséges lépéseket az e 
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szerint az irányelv szerint elfogadott 
intézkedések nyilvánossággal történő 
megismertetése érdekében.

Er. német

Indokolás

Az információcserére vonatkozó szabályozást a 3. cikk (eddigi 12. cikk) tartalmazza.

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 86.
13. cikk

13. cikk Törölve
Bizottság

1. A Bizottságot a 338/97/EK tanácsi 
rendelet 18. cikke szerint létrehozott 
bizottság segíti (továbbiakban „a 
bizottság”).
2. Az e bekezdésre való hivatkozás esetén az 
1999/468/EK határozat 5. és 7. cikke 
alkalmazandó, figyelembe véve az annak 8. 
cikkében előírt rendelkezéseket.
Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) 
bekezdésében előírt időszakot két hónapban 
kell megállapítani.
3. A bizottság elfogadja saját eljárási 
szabályait.

Er. német

Indokolás

Kimarad a bizottságra vonatkozó szabályozás (az eddigi 13. cikk).

A javasolt irányelvjavaslat a megállapodások összes intézkedését tartalmazza. Az 
egyszerűsítés és a gyorsabb átültetés érdekében a tagállamok közvetlenül kezdeményezhetik 
az átültetést. Ehhez viszont rendeletre van szükség, amellyel erre a tagállamok megbízást 
kapnak. Ugyancsak világossá kell tenni, hogy az átültetés csak a Bizottsággal együttműködve 
és annak tájékoztatásával történhet. Ennek révén a tagállamok a megállapodásokat 
közvetlenül átültethetik, és a szabályokat saját követelményeikhez igazíthatják.
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Módosítás, előterjesztő: Lena Ek és Christofer Fjellner

Módosítás: 87.
13. cikk, 1. bekezdés

1. A Bizottságot a 338/97/EK tanácsi 
rendelet 18. cikke szerint létrehozott
bizottság segíti (továbbiakban „a bizottság”).

1. A Bizottságot egy a csapdázó vadászatról 
és a vadon élő állatok természetes 
viselkedéséről szakismeretekkel rendelkező 
személyekből álló bizottság segíti 
(továbbiakban „a bizottság”).

Er. svéd

Indokolás

A 338/97/EGK rendeletnek az a cikke, amelyre itt hivatkozás történik, ebben az 
összefüggésben nem érintett. A CITES Bizottságról nem mondható el, hogy az itt tárgyalt 
témakörben rendelkezik a szükséges illetékességgel.

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 88.
14. cikk

14. cikk Törölve
Végrehajtási intézkedések és módosítások

1. A 13. cikk (2) bekezdésében hivatkozott 
eljárással összhangban a Bizottság 
egységes feltételeket és kritériumokat ír elő 
az alábbiakra vonatkozóan:
(a) a 4. cikk (1) bekezdésében és a 6. cikk 
(1) bekezdésében hivatkozott értesítések;
(b) a 12. cikkben hivatkozott tájékoztatás;
(c) a 7. cikk céljából meghatározott 
szabványos minősítési dokumentum 
megfogalmazása.
A Bizottság, ahol szükséges, és a 13. cikk 
(1) bekezdésében hivatkozott eljárással 
összhangban, további végrehajtási 
intézkedéseket fogad el.
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2. Amennyiben a 98/142/EK és 98/487/EK 
határozatban hivatkozott megállapodás és 
elfogadott jegyzőkönyvek mellékletei 
módosulnak, a Bizottság a 13. cikk (2)
bekezdésében hivatkozott eljárással 
összhangban, annak megfelelően módosítja 
ennek az irányelvnek a mellékleteit.

Er. német

Indokolás

Kimarad a végrehajtási intézkedésekre és módosításokra vonatkozó szabályozás (az eddigi 
14. cikk).

A javasolt irányelvjavaslat a megállapodások összes intézkedését tartalmazza. Az 
egyszerűsítés és a gyorsabb átültetés érdekében a tagállamok közvetlenül kezdeményezhetik 
az átültetést. Ehhez viszont rendeletre van szükség, amellyel erre a tagállamok megbízást 
kapnak. Ugyancsak világossá kell tenni, hogy az átültetés csak a Bizottsággal együttműködve 
és annak tájékoztatásával történhet. Ennek révén a tagállamok a megállapodásokat 
közvetlenül átültethetik, és a szabályokat saját követelményeikhez igazíthatják.

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 89.
14. cikk, 1. bekezdés, ca) pont (új)

ca) a 8. cikknek megfelelően a csapdázó 
vadászok képzésének minimális szintje.

Er. német

Indokolás

Meg kell állapítani egy minimális szintet a csapdázó vadászok képzésére vonatkozóan, 
amelyet azután az egyes tagállamoknak az ott meglévő feltételekhez kell igazítaniuk.

Módosítás, előterjesztő: Sergio Berlato

Módosítás: 90.
14. cikk, 2. bekezdés

2. Amennyiben a 98/142/EK és 98/487/EK 
határozatban hivatkozott megállapodás és 

2. Minden esetben, amikor a 98/142/EK 
határozattal elfogadott megállapodáshoz és a 



PE 360.168v02-00

külső fordítás 44/54 AM\575548HU.doc

HU

elfogadott jegyzőkönyvek mellékletei 
módosulnak, a Bizottság a 13. cikk (2) 
bekezdésében hivatkozott eljárással 
összhangban, annak megfelelően módosítja 
ennek az irányelvnek a mellékleteit.

98/487/EK határozattal kölcsönösen 
elfogadott jegyzőkönyvhöz csatolt 
mellékleteket módosítják, a Bizottság az 
együttdöntési eljárással összhangban annak 
megfelelően módosítja ennek az irányelvnek 
a mellékleteit.

Er. francia

Indokolás

Ha ennek az irányelvnek a mellékleteit helyesbíteni kell, akkor azt a közösségi intézményekkel 
együttműködve, átlátható módon kell elvégezni, nem pedig „komitológiai eljárás” keretében.
Ezért az együttdöntési eljárás a megfelelő eljárás.

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 91.
14. cikk, 2. bekezdés

2. Amennyiben a 98/142/EK és 98/487/EK 
határozatban hivatkozott megállapodás és 
elfogadott jegyzőkönyvek mellékletei 
módosulnak, a Bizottság a 13. cikk (2) 
bekezdésében hivatkozott eljárással 
összhangban, annak megfelelően módosítja 
ennek az irányelvnek a mellékleteit.

2. Minden esetben, amikor a 98/142/EK 
határozattal elfogadott megállapodáshoz és a 
98/487/EK határozattal kölcsönösen 
elfogadott jegyzőkönyvhöz csatolt 
mellékleteket módosítják, a Bizottság a 13. 
cikk (2) bekezdésében hivatkozott eljárással 
összhangban annak megfelelően módosítja 
ennek az irányelvnek a mellékleteit. A 
Bizottság két év elteltével beszámol az 
Európai Parlamentnek a 
megállapodásoknak a tagállamok 
jogrendjébe való átültetésének állásáról.

Er. német

Indokolás

Az Európai Parlamentnek lehetősége kell, hogy legyen arra, hogy a megállapodásoknak a 
tagállamok jogrendjébe történő átültetésének minőségéről tájékozódjon.

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 92.
15. cikk
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15. cikk Törölve
Kapcsolat a nemzeti jogszabályokkal
A tagállamok az ebben az irányelvben 
előírtaknál szigorúbb rendelkezéseket 
tarthatnak fenn vagy vezethetnek be az I. 
mellékletben felsorolt állatok és állatfajok 
védelmére. A tagállamoknak tájékoztatniuk 
kell a Bizottságot minden ilyen 
intézkedésről.

Er. német

Indokolás

A nemzeti joghoz fűződő viszonyra vonatkozó szabályozást már a 2. cikk (eddigi 15. cikk) 
tartalmazza.

Módosítás, előterjesztő: Sergio Berlato

Módosítás: 93.
15. cikk

A tagállamok az ebben az irányelvben 
előírtaknál szigorúbb rendelkezéseket 
tarthatnak fenn vagy vezethetnek be az I. 
mellékletben felsorolt állatok és állatfajok 
védelmére. A tagállamoknak tájékoztatniuk 
kell a Bizottságot minden ilyen 
intézkedésről.

A tagállamok az ebben az irányelvben 
előírtaknál szigorúbb rendelkezéseket 
tarthatnak fenn vagy vezethetnek be az I. 
mellékletben felsorolt állatfajok védelmére.
A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a 
Bizottságot minden ilyen intézkedésről.

Er. francia

Indokolás

Ennek az irányelvnek nem az a célja, hogy az I. mellékletben felsorolt vadon élő állatfajokat 
„védje”, hanem, hogy ezekre az állatfajokra vonatkozóan kíméletes csapdázási szabványokat 
állapítson meg.

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 94.
16. cikk
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16. cikk Törölve
Átültetés

1. A Tagállamok legkésőbb 2005. december 
31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, 
valamint az azok és ezen irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul közlik a Bizottsággal.
Ezeket a rendelkezéseket 2006. január 1-
jétől alkalmazzák.
Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a 
rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell 
erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos 
kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást 
kell fűzni. A hivatkozás módját a 
tagállamok határozzák meg.
2. A tagállamok közlik a Bizottsággal 
nemzeti joguknak azokat a főbb 
rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv 
által szabályozott területen fogadnak el.

Er. német

Indokolás

Az átültetésre vonatkozó szabályozást a 4. cikk már (eddigi 16. cikk) tartalmazza.

Módosítás, előterjesztő: Hélène Goudin

Módosítás: 95.
16. cikk, 1. bekezdés

A Tagállamok legkésőbb 2005. december 
31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, 
valamint az azok és ezen irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

A Tagállamok legkésőbb 2005. december 
31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, 
valamint az azok és ezen irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Ezeket a rendelkezéseket 2006. január 1- Ezeket a rendelkezéseket ennek az 
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jétől alkalmazzák. irányelvnek a hatálybalépésétől számított 2 
év eltelte után alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a 
rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell 
erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos 
kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást 
kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok 
határozzák meg.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a 
rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell 
erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos 
kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást 
kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok 
határozzák meg.

Er. svéd

Indokolás

Két év megfelelő időtartam ennek az irányelvnek a tagállami jogba való átültetésére.

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 96.
17. cikk

17. cikk Törölve
Hatályba lépés

Ez az irányelv az Európai Közösségek 
Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 
huszadik napon lép hatályba.

Er. német

Indokolás

A hatályba lépésre vonatkozó szabályozást a 5. cikk már (eddigi 17. cikk) tartalmazza.

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 97.
18. cikk

18. cikk Törölve
Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a 
címzettjei.
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Er. német

Indokolás

A címzettekre vonatkozó szabályozást a 6. cikk már (eddigi 18. cikk) tartalmazza.

Módosítás, előterjesztő: Lena Ek és Christofer Fjellner

Módosítás: 98.
II. melléklet, 1.3. pont, 1. bekezdés

Az állatok kíméletét annak a mértékével 
lehet jelezni, hogy milyen könnyen vagy 
nehezen birkóznak meg a környezettel, vagy 
milyen mértékben nem képesek megbirkózni 
környezetükkel. Mivel az állatok változó 
módszerekkel szoktak megpróbálni 
megbirkózni környezetükkel, számos 
intézkedést kell alkalmazni, amikor 
kíméletüket értékelik.

Az állatok kíméletét annak a mértékével 
lehet jelezni, hogy milyen könnyen vagy 
nehezen birkóznak meg a környezettel, vagy 
milyen mértékben nem képesek megbirkózni 
környezetükkel. Mivel állatonként 
különböző a környezet egyes kihívásaival 
való megbirkózás módszere, egészségi 
állapotuk vizsgálatához egy sor értéket meg 
kell mérni. Bizonyos összefüggésekben ezek 
helyettesíthetők boncolással vagy a 
terepkísérletek során való megfigyeléssel.

Er. sv

Indokolás

Az állatoknak a csapdából való kivételekor vizsgálható viselkedésindikátorok és a 
terepkísérleteken előforduló anyag boncolása révén szerzett sérülésindikátorok 
szolgálhatnának a csapdázási módszerek az állatok egészségi állapota szempontjából való 
megítélésének alapjául addig, amíg nem állnak rendelkezésre az alapkutatás eredményei, 
amelyekhez igen jelentős pénzeszközök szükségesek. A kísérleteket a 10990-5 ISO szabvány 
szerint kell végrehajtani.

Módosítás, előterjesztő: Lena Ek és Christofer Fjellner

Módosítás: 99.
II. melléklet, 2,1. pont, 2. bekezdés

A paramétereknek magukban kell foglalniuk 
az ennek a II. mellékletnek a 2.2 pontjában 
felsorolt viselkedési és sérülési mutatókat.

A paramétereknek magukban kell foglalniuk 
az ennek a II. mellékletnek a 2.2 pontjában 
felsorolt viselkedési és sérülési 
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indikátorokat. Ezekhez bizonyos 
körülmények között boncolással és a 
terepkísérleteken folytatott megfigyeléssel 
lehet hozzájutni.

Er. svéd

Indokolás

Az állatoknak a csapdából való kivételekor vizsgálható viselkedésindikátorok és a 
terepkísérleteken előforduló anyag boncolása révén szerzett sérülésindikátorok 
szolgálhatnának a csapdázási módszerek az állatok egészségi állapota szempontjából való 
megítélésének alapjául addig, amíg nem állnak rendelkezésre az alapkutatás eredményei, 
amelyekhez igen jelentős pénzeszközök szükségesek. A kísérleteket a 10990-5 ISO szabvány 
szerint kell végrehajtani.

Módosítás, előterjesztő: Hélène Goudin

Módosítás: 100.
II. melléklet, 2,1. pont, 2. bekezdés

A paramétereknek magukban kell foglalniuk 
az ennek a II. mellékletnek a 2.2 pontjában 
felsorolt viselkedési és sérülési mutatókat.

A paramétereknek magukban kell foglalniuk 
az ennek a II. mellékletnek a 2.2 pontjában 
felsorolt viselkedési és sérülési 
indikátorokat. Bizonyos körülmények között 
ezekhez boncolással lehet hozzájutni.

Er. svéd

Módosítás, előterjesztő: Hélène Goudin

Módosítás: 101.
II. melléklet, 3.1. pont

Meg kell határozni a leölési technika által 
okozott eszméletvesztés és érzéketlenné 
válás bekövetkezésének idejét, és ellenőrizni 
kell ennek az állapotnak a fennmaradását a 
halál bekövetkeztéig (azaz, amíg a 
szívfunkció megfordíthatatlanul leáll).

Meg kell határozni a leölési technika által 
okozott eszméletvesztés és érzéketlenné 
válás bekövetkezésének idejét, és ellenőrizni 
kell ennek az állapotnak a fennmaradását a 
halál bekövetkeztéig (azaz, amíg a 
szívfunkció megfordíthatatlanul leáll).

Az eszméletvesztést és az érzéketlenséget a 
szaruhártya- és szemhéjreflexek 
ellenőrzésével vagy bármilyen egyéb, 

Az eszméletvesztést és az érzéketlenséget a 
szaruhártya- és szemhéjreflexek 
ellenőrzésével vagy bármilyen egyéb, 
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tudományosan alátámasztott, erre alkalmas 
helyettesítő paraméter segítségével kell 
nyomon követni.

tudományosan alátámasztott, erre alkalmas 
helyettesítő paraméter segítségével kell 
nyomon követni.

Azokban az esetekben, ahol további 
vizsgálatok szükségesek annak 
meghatározására, hogy a csapdázási módszer 
megfelel-e a szabványoknak, további 
elektroencefalográfia (EEG), vizuálisan 
kiváltható reakcióra (VEL) és hang által 
kiváltható reakcióra (SER) vonatkozó 
mérések végezhetők.

Azokban az esetekben, ahol további 
vizsgálatok szükségesek annak 
meghatározására, hogy a csapdázási módszer 
megfelel-e a szabványoknak, további 
elektroencefalográfia (EEG), vizuálisan 
kiváltható reakcióra (VEL) és hang által 
kiváltható reakcióra (SER) vonatkozó 
mérések végezhetők.

Bizonyos esetekben a vadaskertekben 
végzett kísérletek pótolhatják a 
terepkísérleteket a 10990-4-es ISO 
szabvány szerint. A tudatvesztésig eltelő idő 
függ az érintett fajtól, az ütés intenzitásától 
és az ütés helyétől.

Er. svéd

Módosítás, előterjesztő: Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jan Mulder, Johannes 
Blokland, Dorette Corbey

Módosítás: 102.
II. melléklet, 3,2. pont, Lábjegyzet

* ezt az időkorlátot felül kell vizsgálni azzal 
a céllal, hogy az időkorlát-követelményeket 
fajonként alkalmazzák abból a szempontból, 
hogy a 300 másodperces korlátot 180 
másodpercre korlátozzák, és meghatározzák 
a bevezetés határidejét.

* ezt az időkorlátot felül kell vizsgálni azzal 
a céllal, hogy az időkorlát-követelményeket 
fajonként csökkentsék, amennyiben más 
megfelelő csapdázási módszerek állnak 
rendelkezésre.

Er. holland

Indokolás

A lábjegyzet nemcsak messzemenő kutatást igényel a maximális időtartamra vonatkozóan,
hanem tulajdonképpen már azt is megállapítja, hogy milyen eredményt hozzanak a 
vizsgálatok (a 180 másodpercre való csökkentés). Ez nem méltányos.
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Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 103.
II. melléklet, 3.2. pont

A Bizottság javaslata

A szaruhártya- és szemhéjreflexek 
elvesztéséig tartó időkorlát

Faj

45 másodperc Hermelin

120 másodperc Amerikai nyest, coboly, nyuszt

300 másodperc* Minden az ennek az irányelvnek I.
mellékletében felsorolt egyéb faj

A Parlament módosításai

A szaruhártya- és szemhéjreflexek 
elvesztéséig tartó időkorlát

Faj

30 másodperc Hermelin

120 másodperc Amerikai nyest, coboly, nyuszt

240 másodperc* Minden az ennek az irányelvnek az 
I. mellékletében felsorolt egyéb faj

Er. német

Indokolás

Az előirányzott leghosszabb időtartamot a mindenkori faj fiziológiai, anatómiai adottságaihoz 
és viselkedéséhez kell igazítani.

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 104.
II. melléklet, 3.2.a. pont (új)

3.2.a. Fulladást előidéző csapdákat csak az 
illetékes hatóság engedélyével lehet 
alkalmazni 
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a) a közegészség és biztonság érdekeinek 
veszélyeztetése esetén
b) a magán- és a köztulajdon 
veszélyeztetésekor;

Er. német

Indokolás

Ezekre a fajta csapdákra a pézsmapocok hatékony ellenőrzés alatt tartásához rendkívüli 
módon szükség van. Különösen az árvízvédelmi létesítményekre és a vízjárásra gyakorolt 
kritikus hatásuk jelent fenyegetést a közbiztonságra, közegészségre és a tulajdonra. A 
csapóládában bekövetkezett pusztulásuk 70%-ban nem fulladás következtében áll be, hanem 
hirtelen – az állat által kiváltott – anyagcsereváltozás (önkábulat) által.

Módosítás, előterjesztő: Dorette Corbey

Módosítás: 105.
II. melléklet, 3.2.a. pont (új)

3.2.a) Víz alatti csapdák
Tilos víz alatti csapdák használata vadon 
élő emlős állatfajok esetében haszonszerzés, 
a vadállományok létszámának 
szabályozása, szőrme, bőr vagy hús 
kinyerése céljából.

Er. holland

Indokolás

Amennyire lehetséges, tiltani kell a víz alatti csapdákat, de kivételt képeznek ez alól a 
kártékony állatok.

Módosítás, előterjesztő: Hélène Goudin

Módosítás: 106.
III. melléklet, 1,1. pont, 1. bekezdés

A vizsgálatokat átfogó tanulmányi 
protokollok szerint kell végezni.

A vizsgálatokat átfogó tudományos 
protokollok szerint kell végezni. Bizonyos 
körülmények között ezeket a terepkísérletek 
anyagának boncolása pótolhatja.
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Er. svéd

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 107.
III. melléklet, 1,1. pont, 5. bekezdés

Ezeknél a terepen végzett vizsgálatoknál a 
csapdákat naponta ellenőrizni kell.

Ezeknél a terepen végzett vizsgálatoknál a 
csapdákat naponta ellenőrizni kell, és olyan 
mechanizmussal kell ezeket felszerelni, 
amely rögtön jelzi az állat befogását.

Er. német

Indokolás

A 86/609 irányelv rendelkezéseinek figyelembe vételével, melyek az állatkísérletben résztvevő 
állatok szenvedésének minimálisra csökkentését írják elő, olyan mechanizmusokat kell előírni, 
amelyek jelzik az állatok megfogását.

Módosítás, előterjesztő: Hélène Goudin

Módosítás: 108.
III. melléklet, 1,1. pont, 6. bekezdés

Az elejtő csapdák esetében a célállat 
eszméletvesztésének és leölésének 
hatékonyságát eszméleten lévő mozgékony 
állatokon kell végezni laboratóriumban vagy 
összetett módon, és terepen végzett 
mérésekkel. Ki kell értékelni a csapdának 
azt a képességét, hogy a célállatot 
életfontosságú helyen csapja le.

A célállatok eszméletvesztését és megölését 
előidéző elejtő csapdák hatékonyságát 
eszméleten lévő, mozgásképes állatokon kell 
ellenőrizni laboratóriumban vagy 
vadaskertben, illetve terepen végzett 
mérésekkel. Amennyire lehetséges, 
számítógépes szimulációkat kell használni.

Er. svéd

Módosítás, előterjesztő: Horst Schnellhardt

Módosítás: 109.
III. melléklet, 1,1. pont, 9. bekezdés

Szükség esetén mérések szélesebb skálája Szükség esetén mérések szélesebb skálája 
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ellenőrizhető a csapdák vizsgálata során. A 
terepen végzett vizsgálatok magukban 
foglalhatják a csapdázás hatásainak 
tanulmányozását mind a megcélzott, mind a 
nem megcélzott fajokon.

végezhető a csapdák vizsgálata során. A 
terepen végzett vizsgálatoknak ki kell 
terjedniük a csapdázás hatásainak mind a 
cél-, mind a nem célpopulációkon való 
tanulmányozására.

Er. német

Indokolás

Terepvizsgálatokat lényegében azért végeznek, hogy feltárják a célpopulációra kifejtett 
hatást. A nemkívánt állatkínzás elkerülése érdekében azonban szükség van ezek más 
állatpopulációkra gyakorolt hatásának a vizsgálatára is.


