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Amendement ingediend door Markus Pieper en Michl Ebner

Amendement 22

Het Europees Parlement verwerpt het voorstel van de Commissie.

Or. de

Motivering

De Commissie moet de gepaste en juiste rechtsgrondslag voor dit voorstel kiezen. Indien 
artikel 175, lid 1 verder als rechtsgrondslag geldt, dient het voorstel te worden verworpen.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 23
Titel

Voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad tot invoering van 
normen voor de humane vangst van 

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
omzetting van de overeenkomsten inzake de
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bepaalde diersoorten met behulp van vallen invoering van normen voor de humane 
vangst van bepaalde diersoorten met behulp 
van vallen

Or. de

Motivering

In het ingediende voorstel voor een richtlijn zijn alle maatregelen uit de Overeenkomsten 
opgenomen. Ter vereenvoudiging en omwille van een snellere omzetting kunnen de lidstaten 
zelf voor de omzetting zorgen. Daarvoor is echter een verordening nodig die de lidstaten met 
de omzetting belast. Tevens moet duidelijk zijn dat de omzetting slechts onder medewerking 
van en geïnformeerd door de Commissie zal plaatsvinden. Bijgevolg kunnen de lidstaten de 
Overeenkomsten rechtstreeks omzetten en de regelingen aan hun specifieke eisen aanpassen.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 24
Titel

Voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad tot invoering van 
normen voor de humane vangst van 
bepaalde diersoorten met behulp van vallen

Voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad tot invoering van 
normen voor de duurzame vangst van 
bepaalde diersoorten met behulp van vallen
(Deze wijziging geldt voor de gehele 
wetstekst, behalve op plaatsen waar de in 
1998 door de EU goedgekeurde 
overeenkomsten worden aangehaald.
Goedkeuring van dit amendement vereist 
technische aanpassingen in de gehele tekst.)

Or. de

Motivering

De term„humaan“ leidt tot een misleidende en niet duidelijk gedefinieerde interpretatie van 
het thema. Hij werkt oneigenlijk gebruik en verkeerde interpretaties in de hand. Met 
“duurzaamheid” wordt een minder emotioneel en duidelijker woord geïntroduceerd, dat 
bovendien op een bredere acceptatie kan rekenen.

Amendement ingediend door Markus Pieper en Michl Ebner

Amendement 25
Visum 1
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Gelet op het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap, en met 
name op artikel 175, lid 1,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap, en met 
name op artikel 95, lid 1,

Or. de

Motivering

Dit voorstel heeft onder andere ten doel het welzijn van met behulp van vallen gejaagde en 
gevangen dieren te verbeteren. Hoewel het behoud van in het wild levende dieren en de 
biodiversiteit deel uitmaakt van het milieubeleid van de EU, hoort het welzijn van wilde 
dieren daar niet toe. Krachtens het Protocol inzake de bescherming en het welzijn van dieren, 
dat als bijlage aan het Verdrag is toegevoegd, is de EU slechts bevoegd het thema 
dierenbescherming te behandelen op het gebied van het opstellen en uitvoeren van het 
landbouw-, vervoers-, interne markt- en onderzoeksbeleid, met name met betrekking tot 
dieren die ten behoeve van de landbouw worden gefokt en gehouden. Aan dierenbescherming
dient een hoge prioriteit te worden verleend, maar dit beleidsterrein valt uitsluitend onder de 
bevoegdheid van de lidstaten. 

Het voorstel voorziet in de uitvoering van de Overeenkomst betreffende internationale 
normen voor humane vangst die de EU in het kader van het gemeenschappelijk handelsbeleid 
heeft gesloten. Dit voorstel zorgt voor de onderlinge aanpassing van de voorschriften in de 
lidstaten op de interne markt en verbiedt het gebruik van vallen (en indirect ook de handel 
daarin) die niet aan de gemeenschappelijke normen voldoen. Om deze redenen kan de EU 
gebruik maken van artikel 95, lid 1 van het EG-Verdrag om de overeenkomst ten uitvoer te 
leggen en zodoende het welzijn van wilde dieren te verbeteren, zonder daarbij de bevoegdheid 
van de lidstaten te beperken. 

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 26
Visum 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 175, lid 1,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 95, lid 1,

Or. nl

Motivering

Het milieubeleid van de EU heeft onder meer tot doel om de instandhouding van wilde dieren 
en de biodiversiteit te waarborgen. Echter, het welzijn van dieren valt hier niet onder. 
Protocol nr. 33 bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap geeft alleen een 
competentie voor de EU op het gebied van dierenwelzijn als dit plaatsvindt in het kader van 
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het landbouw-, transport-, interne markt- of onderzoekbeleid.

Het voorstel dat door de Commissie is gedaan betreft de implementatie van de Internationale 
Overeenkomst over Humane Vangstmethoden, die is afgesloten in het kader van het 
Gemeenschappelijk Handelsbeleid. Aangezien het voorstel de standaarden van de lidstaten 
ten aanzien van diervallen harmoniseert op de interne markt, en geen direct milieudoel dient, 
kan alleen artikel 95 gezien worden als de enige juiste rechtsgrondslag voor dit voorstel.

Amendement ingediend door Jillian Evans en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 27
Overweging 1

(1) In 1998 zijn door de Gemeenschap twee 
overeenkomsten over internationale 
normen voor de humane vangst van dieren 
met behulp van vallen goedgekeurd bij 
Besluit 98/142/EG van de Raad van 26 
januari 1998 betreffende de sluiting van 
een internationale overeenkomst tussen de 
Europese Gemeenschap, Canada en de 
Russische Federatie betreffende 
internationale normen voor humane vangst 
met behulp van vallen en een proces-
verbaal van overeenkomst tussen Canada 
en de Europese Gemeenschap betreffende 
de ondertekening van deze overeenkomst 
en Besluit 98/487/EG van de Raad van 13 
juli 1998 betreffende de sluiting van een 
internationale overeenkomst in de vorm 
van goedgekeurde notulen tussen de 
Europese Gemeenschap en de Verenigde 
Staten van Amerika inzake normen voor
humane vangmethoden met behulp van 
vallen. De uit deze overeenkomsten 
voortvloeiende verplichtingen moeten 
derhalve worden nagekomen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het Europees Parlement heeft de overeenkomsten met een zeer grote meerderheid van 
stemmen verworpen (verslag A4-0197/98 en verslag A4-0325/97).
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Amendement ingediend door Michl Ebner

Amendement 28
Overweging 1 bis (nieuw)

(1 bis) Deze richtlijn vloeit voort uit de in 
1998 gesloten overeenkomsten met Canada 
en de Russische Federatie enerzijds en de 
Verenigde Staten anderzijds. Zij heeft ten 
doel deze overeenkomsten in de wetgeving 
van de Europese Unie te verankeren.

Or. de

Motivering

Deze richtlijn dient te worden aangenomen om in de Europese Unie een rechtsgrondslag voor 
bovengenoemde overeenkomsten te scheppen. Nadat de regeling reeds internationaal in 
werking is getreden, moet zij nu ook in de Europese Unie in overeenstemming met de 
internationale overeenkomsten en regelingen worden toegepast.

Amendement ingediend door Jillian Evans en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 29
Overweging 2

(2) Deze overeenkomsten beogen niet 
alleen te garanderen dat de internationale 
normen voor humane vangst met behulp 
van vallen worden nageleefd wat de 
technische kenmerken van deze vallen 
betreft, maar ook dat de methoden die voor 
de vangst van de negentien betrokken 
soorten worden gebruikt, met deze normen 
voor humane vangst met behulp van vallen 
in overeenstemming zijn. Bovendien 
schrijven de normen voor humane vangst 
voor dat de vallenzetters een specifieke 
opleiding krijgen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het Europees Parlement heeft de overeenkomsten met een zeer grote meerderheid van 
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stemmen verworpen (verslag A4-0197/98 en verslag A4-0325/97).

Amendement ingediend door Hélène Goudin

Amendement 30
Overweging 2

(2) Deze overeenkomsten beogen niet alleen 
te garanderen dat de internationale normen 
voor humane vangst met behulp van vallen 
worden nageleefd wat de technische 
kenmerken van deze vallen betreft, maar ook 
dat de methoden die voor de vangst van de 
negentien betrokken soorten worden 
gebruikt, met deze normen voor humane 
vangst met behulp van vallen in 
overeenstemming zijn. Bovendien schrijven 
de normen voor humane vangst voor dat de 
vallenzetters een specifieke opleiding 
krijgen.

(2) Deze overeenkomsten beogen niet alleen 
te garanderen dat de internationale normen 
voor humane vangst met behulp van vallen 
worden nageleefd wat de technische 
kenmerken van deze vallen betreft, maar ook 
dat de methoden die voor de vangst van de 
negentien betrokken soorten worden 
gebruikt, met deze normen voor humane 
vangst met behulp van vallen in 
overeenstemming zijn. Bovendien schrijven 
de normen voor humane vangst voor dat de 
vallenzetters een specifieke opleiding 
krijgen. Deze opleiding wordt niet op 
Europees niveau geregeld.

Or. sv

Motivering

Deze precisering wordt met het oog op het subsidiariteitsbeginsel toegevoegd. Het klimaat, 
het soortenbestand en de jachtomstandigheden verschillen van land tot land. Het zou noch 
efficiënt noch zinvol zijn een uniforme opleiding op EU-niveau in te voeren.

Amendement ingediend door Markus Pieper en Michl Ebner

Amendement 31
Overweging 3

(3) Aangezien humane vallen selectief en 
doeltreffend moeten zijn en conform met de 
relevante eisen ten aanzien van de 
menselijke veiligheid, zal de toepassing van 
deze internationaal overeengekomen 
normen voor humane vangst een positief 
effect hebben op het welzijn van de 
gevangen dieren en zo bijdragen tot de 
bescherming van wilde diersoorten op het 
grondgebied van de Gemeenschap en 

(3) Om verstoringen van de mededinging te 
voorkomen, moet worden gegarandeerd dat 
de daartoe getroffen maatregelen uit de 
overeenkomst op het gebied van de 
buitenlandse handel overal in de 
Gemeenschap uniform worden omgezet. De 
omzetting van de overeenkomst zal 
bovendien een positief effect op het welzijn 
van de gevangen dieren hebben.
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daarbuiten. Door de wilde dieren die in 
vallen worden gevangen ten behoeve van 
het wildbeheer en in het kader van de 
vangst van deze zoogdieren voor 
natuurbehouddoeleinden, een voldoende 
welzijnsniveau te garanderen, wordt een 
bijdrage geleverd aan het realiseren van de 
doelstellingen van het communautaire 
milieubeleid. Zodoende draagt de 
Gemeenschap in het bijzonder bij tot de 
voorzichtige, duurzame en rationele 
benutting van de natuurlijke rijkdommen 
en bevordert zij internationale maatregelen 
om wereldwijde milieuproblemen het hoofd 
te bieden.

Or. de

Motivering

Het milieubeleid van de EU strekt zich uit tot het behoud van wilde diersoorten en de 
biodiversiteit, maar niet tot het dierlijk welzijn. Het voorstel zou alleen tot de “bescherming 
van wilde diersoorten” en de “voorzichtige, duurzame en rationele benutting van de 
natuurlijke rijkdommen” bijdragen indien het specifieke vangstnormen zou bevatten, wat 
echter in het onderhavige voorstel niet het geval is.

De EU dient de overeenkomst in werking te doen treden om langs deze weg haar 
internationale handelsverplichtingen na te komen. De verbetering van het welzijn der met 
behulp van vallen gevangen dieren zal alleen succes hebben indien de overeenkomst wordt 
nageleefd. 

Amendement ingediend door Jillian Evans en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 32
Overweging 3

(3) Aangezien humane vallen selectief en 
doeltreffend moeten zijn en conform met de 
relevante eisen ten aanzien van de 
menselijke veiligheid, zal de toepassing van 
deze internationaal overeengekomen 
normen voor humane vangst een positief 
effect hebben op het welzijn van de 
gevangen dieren en zo bijdragen tot de 
bescherming van wilde diersoorten op het 
grondgebied van de Gemeenschap en 

(3) Vallen moeten selectief en doeltreffend 
zijn en conform met de relevante eisen ten 
aanzien van de menselijke veiligheid. De 
toepassing van vangstnormen zal een 
positief effect hebben op het welzijn van de 
gevangen dieren en zo bijdragen tot de 
bescherming van wilde diersoorten op het 
grondgebied van de Gemeenschap en 
daarbuiten. Door de wilde dieren die in 
vallen worden gevangen ten behoeve van het 
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daarbuiten. Door de wilde dieren die in 
vallen worden gevangen ten behoeve van het 
wildbeheer en in het kader van de vangst van 
deze zoogdieren voor 
natuurbehouddoeleinden, een voldoende 
welzijnsniveau te garanderen, wordt een 
bijdrage geleverd aan het realiseren van de 
doelstellingen van het communautaire
milieubeleid. Zodoende draagt de 
Gemeenschap in het bijzonder bij tot de 
voorzichtige, duurzame en rationele 
benutting van de natuurlijke rijkdommen en 
bevordert zij internationale maatregelen om 
wereldwijde milieuproblemen het hoofd te 
bieden.

wildbeheer en in het kader van de vangst van 
deze zoogdieren voor 
natuurbehouddoeleinden, een voldoende 
welzijnsniveau te garanderen, wordt een 
bijdrage geleverd aan het realiseren van de 
doelstellingen van het communautaire 
milieubeleid. Zodoende draagt de 
Gemeenschap in het bijzonder bij tot de 
voorzichtige, duurzame en rationele 
benutting van de natuurlijke rijkdommen en 
bevordert zij internationale maatregelen om 
wereldwijde milieuproblemen het hoofd te 
bieden.

Or. en

Amendement ingediend door Jillian Evans en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 33
Overweging 4

(4) De daadwerkelijke toepassing van 
humane vangmethoden impliceert dat de 
vallen niet alleen moeten worden 
gecertificeerd als zijnde conform met de 
normen voor humane vangst, maar ook dat 
zij overeenkomstig die normen moeten 
worden gebruikt door vallenzetters die 
gekwalificeerd zijn om met vallen te 
werken.

(4) De daadwerkelijke toepassing van 
vangmethoden impliceert dat de vallen niet 
alleen moeten worden gecertificeerd als 
zijnde conform met de vangstnormen, maar 
ook dat zij overeenkomstig die normen 
moeten worden gebruikt door vallenzetters 
die gekwalificeerd zijn om met vallen te 
werken.

Or. en

Amendement ingediend door Jillian Evans en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 34
Overweging 6

(6) Onderzoek ter verbetering van de 
normen voor humane vangst met behulp van 
vallen moet worden aangemoedigd en 
bevorderd.

(6) Onderzoek ter verbetering van de 
normen voor de vangst met behulp van 
vallen moet worden aangemoedigd en 
bevorderd.

Or. en
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Amendement ingediend door Jillian Evans en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 35
Overweging 9

(9) In overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel is het voor het 
bereiken van de basisdoelstelling van deze 
richtlijn noodzakelijk en passend, regels 
vast te stellen ter uitvoering van de 
verplichtingen die op de Gemeenschap 
rusten krachtens de overeenkomsten over 
internationale normen voor humane vangst 
met behulp van vallen als omschreven in de 
Besluiten 98/142/EG en 98/487/EG. Deze 
richtlijn gaat overeenkomstig artikel 5, 
derde alinea, van het Verdrag niet verder 
dan wat nodig is om de nagestreefde 
doelstellingen te bereiken.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het Europees Parlement heeft de overeenkomsten met een zeer grote meerderheid van 
stemmen verworpen (verslag A4-0197/98 en verslag A4-0325/97).

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 36
Overweging 10 bis (nieuw)

(10 bis) De beproeving van vallen moet 
beantwoorden aan de desbetreffende 
voorschriften van Richtlijn 86/609/EEG 
van de Raad van 24 november 1986 inzake 
de onderlinge aanpassing van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten betreffende de bescherming van 
dieren die voor experimentele en andere 
wetenschappelijke doeleinden worden 
gebruikt (1).
___________________
(1) PB L 358 van 18.12.1986, blz. 1, zoals 
gewijzigd door Richtlijn 2003/65/EG van 
het Europees Parlement en de Raad (PB L 
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230 van 16.9.2003, blz.. 32).

Or. de

Motivering

Het voorstel van de Commissie moet in overeenstemming zijn met de voorschriften ten 
aanzien van wilde diersoorten van Richtlijn 86/609/EEG inzake de onderlinge aanpassing 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten betreffende de 
bescherming van dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden 
worden gebruikt, en deze richtlijn moet in voorkomende gevallen ook worden toegepast op 
dierproeven die in het kader van onderhavige richtlijn worden uitgevoerd.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 37
Artikel 1

Voorwerp en werkingssfeer
1. Deze richtlijn stelt normen voor de 
humane vangst met behulp van vallen, 
eisen ten aanzien van de vangmethoden en 
technische voorschriften voor de 
beproeving van vangmethoden en de 
certificering van vallen voor het vangen 
van bepaalde in het wild levende 
diersoorten vast.

De lidstaten zijn ervoor verantwoordelijk 
Besluiten 98/487/EG en 98/142/EG van de 
Raad (hierna „de Overeenkomsten” te 
noemen) in nationale wetgeving om te 
zetten.

2. Deze richtlijn heeft betrekking op vallen 
die gebruikt worden voor het vangen van de 
in bijlage I genoemde in het wild levende 
zoogdieren ten behoeve van wildbeheer, 
bestrijding van plaagorganismen, de vangst 
van zoogdieren voor 
natuurbehoudsdoeleinden en het verkrijgen 
van bont, huiden of vlees.

Or. de

Motivering

In het ingediende voorstel voor een richtlijn zijn alle maatregelen uit de Overeenkomsten 
opgenomen. Ter vereenvoudiging en omwille van een snellere omzetting kunnen de lidstaten 
zelf voor de omzetting zorgen. Daarvoor is echter een verordening nodig die de lidstaten met 
de omzetting belast. Tevens moet duidelijk zijn dat de omzetting slechts onder medewerking 
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van en geïnformeerd door de Commissie zal plaatsvinden. Bijgevolg kunnen de lidstaten de 
Overeenkomsten rechtstreeks omzetten en de regelingen aan hun specifieke eisen aanpassen.

Amendement ingediend door Hélène Goudin

Amendement 38
Artikel 1

1. Deze richtlijn stelt normen voor de 
humane vangst met behulp van vallen, eisen 
ten aanzien van de vangmethoden en 
technische voorschriften voor de beproeving 
van vangmethoden en de certificering van 
vallen voor het vangen van bepaalde in het 
wild levende diersoorten vast.

1. Deze richtlijn stelt normen voor de
duurzame vangst met behulp van vallen, 
eisen ten aanzien van de vangmethoden en 
technische voorschriften voor de beproeving 
van vangmethoden en de certificering van 
vallen voor het vangen van bepaalde in het 
wild levende inheemse diersoorten vast.

2. Deze richtlijn heeft betrekking op vallen 
die gebruikt worden voor het vangen van de 
in bijlage I genoemde in het wild levende 
zoogdieren ten behoeve van wildbeheer, 
bestrijding van plaagorganismen, de vangst 
van zoogdieren voor 
natuurbehoudsdoeleinden en het verkrijgen 
van bont, huiden of vlees.

2. Deze richtlijn heeft betrekking op vallen 
die gebruikt worden voor het vangen van de 
in bijlage I genoemde in het wild levende 
inheemse zoogdieren ten behoeve van 
wildbeheer, bestrijding van 
plaagorganismen, de vangst van zoogdieren 
voor natuurbehoudsdoeleinden en het 
verkrijgen van bont, huiden of vlees.

Or. en

Motivering

De vangst van invasieve uitheemse diersoorten ter voorkoming van irreversibele schade aan 
het ecosysteem in de EU valt niet binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 39
Artikel 1, lid 1

1. Deze richtlijn stelt normen voor de 
humane vangst met behulp van vallen, eisen 
ten aanzien van de vangmethoden en 
technische voorschriften voor de beproeving 
van vangmethoden en de certificering van 
vallen voor het vangen van bepaalde in het 
wild levende diersoorten vast.

1. Deze richtlijn stelt normen voor de 
duurzame vangst met behulp van vallen, 
eisen ten aanzien van de vangmethoden en 
technische voorschriften voor de beproeving 
van vangmethoden en de certificering van 
vallen voor het vangen van bepaalde in het 
wild levende diersoorten vast, zoals voorzien 
in Verordening (EEG) nr. 3254/91.
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Or. de

Motivering

Er moet worden vermeden dat de schrapping van het concept “humaan” ertoe leidt dat deze 
richtlijn haar rechtskracht voor de omzetting van artikel 3, leden 1 en 2 van de 
“wildklemverordening” (EEG) nr. 3254/91 verliest. Daarom moet uitdrukkelijk worden 
vermeld dat deze “duurzame” vangstnormen overeenstemmen met de desbetreffende definitie 
in deze verordening.

Amendement ingediend door Michl Ebner

Amendement 40
Artikel 1, lid 1

1. Deze richtlijn stelt normen voor de 
humane vangst met behulp van vallen, eisen 
ten aanzien van de vangmethoden en 
technische voorschriften voor de beproeving 
van vangmethoden en de certificering van 
vallen voor het vangen van bepaalde in het 
wild levende diersoorten vast.

1. Deze richtlijn stelt in overeenstemming 
met de met Canada en de Russische 
Federatie enerzijds en de Verenigde Staten 
anderzijds gesloten internationale 
overeenkomsten normen voor de humane 
vangst met behulp van vallen, eisen ten 
aanzien van de vangmethoden en technische 
voorschriften voor de beproeving van 
vangmethoden en de certificering van vallen 
voor het vangen van bepaalde in het wild 
levende diersoorten vast.

Or. de

Motivering

Deze richtlijn vormt een rechtsgrondslag voor bovengenoemde overeenkomsten. Nadat de 
regeling reeds internationaal in werking is getreden, moet zij nu ook in de Europese Unie in 
overeenstemming met de internationale overeenkomsten en regelingen worden toegepast.

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules 
Maaten, Jan Mulder en Dorette Corbey

Amendement 41
Artikel 1, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De bepalingen uit deze richtlijn zijn 
niet van toepassing op de vangst van 
plaagorganismen die een reële bedreiging 
voor de bescherming van de veiligheid



AM\575548NL.doc 13/55 PE 360.168v02-00

NL

vormen.

Or. nl

Motivering

Artikel 1 bepaalt dat de bestrijding van plaagorganismen onder de werkingssfeer van de 
richtlijn valt. Als de plaag een bedreiging voor de volksgezondheid en veiligheid vormt, 
bijvoorbeeld bij dijkdoorbraken, moet de humane vangst van deze dieren van ondergeschikt 
belang zijn. Dit neemt niet weg dat in deze bestrijding ook naar een zo humaan mogelijke 
vangst moet worden gestreefd. De werkingssfeer van deze richtlijn mag de bestrijding van 
plaagorganismen echter niet verhinderen wanneer hierdoor volksgezondheid en veiligheid in 
het geding komen.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 42
Artikel 2

Begripsomschrijvingen Verhouding tot het nationaal recht
In deze richtlijn wordt verstaan onder: De lidstaten mogen ter bescherming van de 

dieren en diersoorten van bijlage I 
strengere bepalingen handhaven of 
invoeren dan die welke in deze 
Overeenkomsten zijn vastgesteld. Zij 
brengen deze maatregelen ter kennis van de 
Commissie.

1. ‘vallen’: mechanische vangtuigen, 
ontworpen voor het doden of levend 
insluiten van dieren van de in bijlage I 
genoemde soorten;
2. ‘vangmethoden’: de vallen en de manier
waarop deze worden gebruikt, bijvoorbeeld: 
doelsoort(en), plaatsing, lokmiddelen, 
lokaas en natuurlijke 
milieuomstandigheden;
3. ‘vangmethoden met gebruikmaking van 
levendvallen’: vallen die zijn ontworpen en 
worden opgezet om het gevangen dier niet 
te doden maar het op zodanige wijze in zijn 
bewegingsmogelijkheden te beperken dat 
een mens het direct kan aangrijpen;
4. ‘letale vangmethoden’: vallen die zijn 
ontworpen en worden opgezet om het 
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gevangen dier te doden;
5. ‘vallenzetter’: een persoon die van de 
bevoegde autoriteit van een lidstaat de 
toestemming heeft verkregen om vallen te 
gebruiken voor het vangen van de in 
bijlage I genoemde diersoorten.

Or. de

Motivering

De begripsomschrijvingen (voorheen artikel 2) komen te vervallen. Artikel 2 (voorheen artikel 
15) definieert de verhouding ten opzichte van het nationaal recht.

In het ingediende voorstel voor een richtlijn zijn alle maatregelen uit de Overeenkomsten 
opgenomen. Ter vereenvoudiging en omwille van een snellere omzetting kunnen de lidstaten 
zelf voor de omzetting zorgen. Daarvoor is echter een verordening nodig die de lidstaten met 
de omzetting belast. Tevens moet duidelijk zijn dat de omzetting slechts onder medewerking 
van en geïnformeerd door de Commissie zal plaatsvinden. Bijgevolg kunnen de lidstaten de 
Overeenkomsten rechtstreeks omzetten en de regelingen aan hun specifieke eisen aanpassen.

Amendement ingediend door Lena Ek en Christofer Fjellner

Amendement 43
Artikel 2, lid 1

1. ‘vallen’: mechanische vangtuigen, 
ontworpen voor het doden of levend 
insluiten van dieren van de in bijlage I 
genoemde soorten;

1. ‘vallen’: modellen van mechanische
vangtuigen, ontworpen voor het doden of 
levend insluiten van dieren van de in bijlage 
I genoemde soorten;

Or. sv

Motivering

Uit het voorstel van de Commissie komt niet naar voren of alle vallen afzonderlijk moeten 
worden beproefd of alleen de prototypes daarvan. In beginsel moet gelden dat vallen per type 
behoren te worden beproefd, aangezien anders vele proeven zouden moeten worden
uitgevoerd en buitensporig veel dieren bij deze proeven zouden worden gedood.

Amendement ingediend door Åsa Westlund en Riitta Myller

Amendement 44
Artikel 2, lid 1
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1. ‘vallen’: mechanische vangtuigen, 
ontworpen voor het doden of levend 
insluiten van dieren van de in bijlage I 
genoemde soorten;

1. ‘vallen’: modellen van mechanische
vangtuigen, ontworpen voor het doden of 
levend insluiten van dieren van de in bijlage 
I genoemde soorten;

Or. sv

Motivering

Uit het voorstel van de Commissie komt niet naar voren of alle vallen afzonderlijk moeten 
worden beproefd of alleen de prototypes daarvan. In beginsel moet gelden dat vallen per type 
behoren te worden beproefd, aangezien anders vele proeven zouden moeten worden 
uitgevoerd en buitensporig veel dieren bij deze proeven zouden worden gedood.

Amendement ingediend door Hélène Goudin

Amendement 45
Artikel 2, lid 1

1. ‘vallen’: mechanische vangtuigen, 
ontworpen voor het doden of levend 
insluiten van dieren van de in bijlage I 
genoemde soorten;

1. ‘types vallen’: mechanische vangtuigen, 
ontworpen voor het doden of levend 
insluiten van dieren van de in bijlage I 
genoemde soorten;

Or. sv

Motivering

Er moet duidelijk worden gemaakt dat het model van de vallen moet worden beproefd, en niet 
elke val afzonderlijk. Dat laatste zou te duur, omslachtig en in de praktijk onmogelijk zijn.

Amendement ingediend door Lena Ek en Christofer Fjellner

Amendement 46
Artikel 2, lid 5

5. ‘vallenzetter’: een persoon die van de
bevoegde autoriteit van een lidstaat de 
toestemming heeft verkregen om vallen te 
gebruiken voor het vangen van de in bijlage 
I genoemde diersoorten.

5. ‘vallenzetter’: een persoon die voldoet 
aan de door de bevoegde autoriteit van een 
lidstaat bepaalde voorwaarden voor het 
gebruik van vallen ten behoeve van het 
vangen van de in bijlage I genoemde 
diersoorten.
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Or. sv

Motivering

Redelijkerwijs dienen er kwalificatieeisen te worden vastgelegd en moet niet in ieder 
afzonderlijk geval een vergunningsprocedure voor het gebruik van vallen plaatsvinden. Het is 
belangrijk dat de vallenzetter kan aantonen dat hij terdege is opgeleid voor het gebruik van 
vallen.

Amendement ingediend door Åsa Westlund en Riitta Myller

Amendement 47
Artikel 2, lid 5

5. ‘vallenzetter’: een persoon die van de
bevoegde autoriteit van een lidstaat de 
toestemming heeft verkregen om vallen te 
gebruiken voor het vangen van de in bijlage 
I genoemde diersoorten.

5. ‘vallenzetter’: een persoon die voldoet 
aan de door de bevoegde autoriteit van een 
lidstaat bepaalde voorwaarden voor het 
gebruik van vallen ten behoeve van het 
vangen van de in bijlage I genoemde 
diersoorten.

Or. sv

Motivering

Redelijkerwijs dienen er kwalificatieeisen te worden vastgelegd en moet niet in ieder 
afzonderlijk geval een vergunningsprocedure voor het gebruik van vallen plaatsvinden. Het is 
belangrijk dat de vallenzetter kan aantonen dat hij terdege is opgeleid voor het gebruik van 
vallen.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 48
Artikel 3

Bevoegde autoriteiten Mededeling van informatie
1. Elke lidstaat wijst een of meer bevoegde 
autoriteiten aan die verantwoordelijk zijn 
voor de uitvoering van deze richtlijn. 

1. De lidstaten en de Commissie 
verstrekken elkaar de informatie die nodig 
is voor de uitvoering van deze richtlijn.

2. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk op 31 december 2005 in kennis van 
de namen en adressen van de bevoegde 
autoriteiten. De Commissie stelt de andere 
lidstaten hiervan in kennis en maakt een 

2. De lidstaten zien erop toe dat de nodige 
stappen worden ondernomen om het 
publiek bewust te maken van de uit hoofde 
van deze richtlijn genomen maatregelen. 
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lijst van de bevoegde autoriteiten bekend in 
het Publicatieblad van de Europese Unie. 
Dezelfde procedure wordt gevolgd in het 
geval van eventuele wijzigingen van de lijst 
van bevoegde autoriteiten. 

Or. de

Motivering

De regelingen met betrekking tot de bevoegde autoriteiten (voorheen artikel 3) komen te 
vervallen. Artikel 3 (voorheen artikel 12) regelt de medeling van informatie.

In het ingediende voorstel voor een richtlijn zijn alle maatregelen uit de Overeenkomsten 
opgenomen. Ter vereenvoudiging en met het oog op een snellere omzetting kunnen de 
lidstaten zelf voor de omzetting zorgen. Daarvoor is echter een verordening nodig, door 
welke de lidstaten daarmee kunnen worden belast. Tevens moet duidelijk zijn dat de omzetting 
slechts onder medewerking van en geïnformeerd door de Commissie zal plaatsvinden. 
Bijgevolg kunnen de lidstaten de Overeenkomsten rechtstreeks omzetten en de regelingen aan 
hun specifieke eisen aanpassen.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 49
Artikel 4

Gebruik van vallen Omzetting
1. Met ingang van 1 januari 2009 zien de 
lidstaten erop toe dat de vallen die worden 
gebruikt, conform zijn met de in bijlage II 
opgenomen normen voor humane vangst 
en door de bevoegde autoriteiten als 
zodanig zijn gecertificeerd.

1. De lidstaten dienen uiterlijk op 31 
december 2005 de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast te 
stellen en bekend te maken die nodig zijn 
om aan deze overeenkomst te voldoen. Zij 
delen de Commissie die bepalingen 
onverwijld mee en voegen een 
transponeringstabel bij ter weergave van 
het verband tussen die bepalingen en deze 
overeenkomst.
Zij passen die bepalingen vanaf 1 januari 
2006 toe.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen 
aannemen, wordt in die bepalingen zelf of 
bij de officiële bekendmaking daarvan naar 
de Overeenkomsten verwezen. De regels 
voor deze verwijzing worden door de 
lidstaten vastgesteld.
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2. De lidstaten mogen op hun grondgebied 
het gebruik toestaan van vallen die in een 
derde land in overeenstemming met de 
normen voor humane vangst zijn 
gecertificeerd. De lidstaten maken de 
redenen voor een eventuele weigering om 
zulks te doen, bekend en stellen het derde 
land van certificering en de Commissie 
daarvan schriftelijk in kennis.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst 
van de belangrijkste bepalingen van intern 
recht mee die zij op het onder deze 
Overeenkomsten vallende gebied 
vaststellen.

Or. de

Motivering

De regelingen met betrekking tot het gebruik van vallen (voorheen artikel 4) komen te 
vervallen. Artikel 4 (voorheen artikel 16) regelt de omzetting van de verordening door de 
lidstaten.

In het ingediende voorstel voor een richtlijn zijn alle maatregelen uit de Overeenkomsten 
opgenomen. Ter vereenvoudiging en omwille van een snellere omzetting kunnen de lidstaten 
zelf voor de omzetting zorgen. Daarvoor is echter een verordening nodig die de lidstaten met 
de omzetting belast. Tevens moet duidelijk zijn dat de omzetting slechts onder medewerking 
van en geïnformeerd door de Commissie zal plaatsvinden. Bijgevolg kunnen de lidstaten de 
Overeenkomsten rechtstreeks omzetten en de regelingen aan hun specifieke eisen aanpassen.

Amendement ingediend door Hélène Goudin

Amendement 50
Artikel 4, lid 1

1. Met ingang van 1 januari 2009 zien de 
lidstaten erop toe dat de vallen die worden 
gebruikt, conform zijn met de in bijlage II 
opgenomen normen voor humane vangst en 
door de bevoegde autoriteiten als zodanig 
zijn gecertificeerd.

1. Na afloop van een periode van 5 jaar 
vanaf de inwerkingtreding van deze 
richtlijn zien de lidstaten erop toe dat de 
vallen die worden gebruikt, conform zijn 
met de in bijlage II opgenomen normen voor 
humane vangst en door de bevoegde 
autoriteiten als zodanig zijn gecertificeerd.

Or. sv

Motivering

Een tijdspanne van vijf jaar is een gepaste overgangsperiode.
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Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 51
Artikel 4, lid 1

1. Met ingang van 1 januari 2009 zien de 
lidstaten erop toe dat de vallen die worden 
gebruikt, conform zijn met de in bijlage II 
opgenomen normen voor humane vangst en 
door de bevoegde autoriteiten als zodanig 
zijn gecertificeerd.

1. Met ingang van 1 januari 2008 zien de 
lidstaten erop toe dat de vallen die worden 
gebruikt, conform zijn met de in bijlage II 
opgenomen normen voor humane vangst en 
door de bevoegde autoriteiten als zodanig 
zijn gecertificeerd.

Or. de

Motivering

De omzetting van de Overeenkomsten dient eerder te geschieden, aangezien de gewenste 
normen sinds 1991 vaststaan, waardoor de aanpassing sneller mogelijk is. 

Amendement ingediend door Lena Ek en Christofer Fjellner

Amendement 52
Artikel 4, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De lidstaten kunnen individuele 
personen toestaan om vallen te bouwen en 
te gebruiken, voorzover deze aan de 
constructievoorwaarden van onderhavige 
richtlijn voldoen en door de bevoegde 
autoriteit voor de betreffende diersoort 
resp. diersoorten zijn goedgekeurd.

Or. sv

Motivering

In Zweden worden sinds jaar en dag zelfgemaakte vallen gebouwd. Deze vallen mogen 
worden gebouwd op voorwaarde dat zij aan beproefde en goedgekeurde technische 
beschrijvingen beantwoorden. Deze beschrijvingen zijn zeer gedetailleerd en leggen 
materiaal, afmetingen, plaatsing van de strikken, enz. vast. Zelfgemaakte vallen worden zeer 
vaak gebruikt en hebben hun deugdelijkheid in de praktijk bewezen. De tussen de Europese 
Gemeenschap, Canada en de Russische Federatie gesloten overeenkomst betreffende 
internationale normen voor de humane vangst van dieren noemt zelfgemaakte vallen 
uitdrukkelijk en staat het gebruik daarvan toe. Wanneer zelfgemaakte vallen aan dezelfde 
voorwaarden voldoen die voor de overige vallen gelden, moeten zij eveneens kunnen worden 
goedgekeurd.
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Amendement ingediend door Åsa Westlund en Riitta Myller

Amendement 53
Artikel 4, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De lidstaten kunnen individuele 
personen toestaan om vallen te bouwen en 
te gebruiken, voorzover deze aan de 
constructievoorwaarden van onderhavige 
richtlijn voldoen en door de bevoegde 
autoriteit voor de betreffende diersoort 
resp. diersoorten zijn goedgekeurd.

Or. sv

Motivering

In Zweden worden sinds jaar en dag zelfgemaakte vallen vervaardigd. Deze vallen mogen 
worden gebouwd op voorwaarde dat zij aan beproefde en goedgekeurde technische 
beschrijvingen beantwoorden. Deze beschrijvingen zijn zeer gedetailleerd en leggen 
materiaal, afmetingen, plaatsing van de strikken, enz. vast. Zelfgemaakte vallen worden zeer 
vaak gebruikt en hebben hun deugdelijkheid in de praktijk bewezen. De tussen de Europese 
Gemeenschap, Canada en de Russische Federatie gesloten overeenkomst betreffende 
internationale normen voor de humane vangst van dieren noemt zelfgemaakte vallen 
uitdrukkelijk en staat het gebruik daarvan toe. Wanneer zelfgemaakte vallen aan dezelfde 
voorwaarden voldoen die voor de overige vallen gelden, moeten zij eveneens kunnen worden 
goedgekeurd.

Amendement ingediend door Hélène Goudin

Amendement 54
Artikel 4, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Wanneer een specifiek type val of een 
specifiek model val door de bevoegde 
autoriteiten van een lidstaat beproefd en 
gecertificeerd is, worden alle zelfgemaakte 
vallen met een overeenkomstige constructie 
goedgekeurd, op voorwaarde dat zij aan de 
eisen en specificaties voldoen die voor het 
gecertificeerde model zijn vastgelegd.

Or. sv
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Motivering

Er is geen reden om een onderscheid te maken tussen industrieel vervaardigde en 
zelfgemaakte vallen.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 55
Artikel 5

Vangmethoden Inwerkingtreding
1. Met ingang van 1 januari 2012 zien de 
lidstaten erop toe dat alleen vangmethoden 
worden gebruikt die in overeenstemming 
zijn met de in bijlage II vervatte normen 
voor humane vangst. 

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

2. Een vangmethode met gebruikmaking 
van levendvallen wordt als humaan 
aangemerkt indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:
a) de gegevens voor één en dezelfde 
doelsoort hebben betrekking op ten minste 
20 specimens; en 
b) ten minste 80 % van de onder a) 
bedoelde dieren vertoont géén van de in 
punt 2.2 van bijlage II genoemde 
indicatorverschijnselen.
3. Een letale vangmethode wordt als 
humaan aangemerkt indien aan de 
volgende voorwaarden is voldaan: 
a) de gegevens voor één en dezelfde 
doelsoort hebben betrekking op ten minste 
12 specimens; en
b) ten minste 80 % van de onder a) 
bedoelde dieren wordt bewusteloos en 
gevoelloos binnen de in punt 3.2 van 
bijlage II vastgestelde tijdslimiet en blijft in 
deze toestand tot de dood optreedt.

Or. de
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Motivering

De regelingen met betrekking tot de vangnormen (voorheen artikel 5) komen te vervallen. 
Artikel 5 (voorheen artikel 17) regelt de inwerkingtreding van de verordening.

In het ingediende voorstel voor een richtlijn zijn alle maatregelen uit de Overeenkomsten 
opgenomen. Ter vereenvoudiging en met het oog op een snellere omzetting kunnen de 
lidstaten zelf voor de omzetting zorgen. Daarvoor is echter een verordening nodig, door 
welke de lidstaten daarmee kunnen worden belast. Tevens moet duidelijk zijn dat de omzetting 
slechts onder medewerking van en geïnformeerd door de Commissie zal plaatsvinden. 
Bijgevolg kunnen de lidstaten de Overeenkomsten rechtstreeks omzetten en de regelingen aan 
hun specifieke eisen aanpassen.

Amendement ingediend door Hélène Goudin

Amendement 56
Artikel 5, lid 1

1. Met ingang van 1 januari 2012 zien de 
lidstaten erop toe dat alleen vangmethoden 
worden gebruikt die in overeenstemming 
zijn met de in bijlage II vervatte normen 
voor humane vangst.

1. Na afloop van een periode van 8 jaar 
vanaf de inwerkingtreding van deze 
richtlijn zien de lidstaten erop toe dat alleen 
vangmethoden worden gebruikt die in 
overeenstemming zijn met de in bijlage II 
vervatte normen voor humane vangst.

Or. sv

Motivering

Een overgangsperiode van acht jaar is noodzakelijk opdat alle lidstaten de richtlijn in 
nationaal recht kunnen omzetten.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 57
Artikel 5, lid 1

1. Met ingang van 1 januari 2012 zien de 
lidstaten erop toe dat alleen vangmethoden 
worden gebruikt die in overeenstemming 
zijn met de in bijlage II vervatte normen 
voor humane vangst.

1. Met ingang van 1 januari 2010 zien de 
lidstaten erop toe dat alleen vangmethoden 
worden gebruikt die in overeenstemming 
zijn met de in bijlage II vervatte normen 
voor humane vangst.

Or. de
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Motivering

De omzetting van de Overeenkomsten dient eerder te geschieden, aangezien de gewenste 
normen sinds 1991 vaststaan, waardoor de aanpassing sneller mogelijk is.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 58
Artikel 5, lid 2

2. Een vangmethode met gebruikmaking van 
levendvallen wordt als humaan aangemerkt 
indien aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:

2. Een vangmethode met gebruikmaking van 
levendvallen wordt als duurzaam 
aangemerkt indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

a) de gegevens voor één en dezelfde 
doelsoort hebben betrekking op ten minste 
20 specimens; en

a) de gegevens voor één en dezelfde 
doelsoort hebben betrekking op ten minste 
15 specimens; en

b) ten minste 80 % van de onder a) bedoelde 
dieren vertoont géén van de in punt 2.2 van 
bijlage II genoemde indicatorverschijnselen.

b) ten minste 85 % van de onder a) bedoelde 
dieren vertoont géén van de in punt 2.2 van 
bijlage II genoemde indicatorverschijnselen.

Or. de

Motivering

Het aantal proefdieren moet tot een minimum worden beperkt. De betrouwbaarheid van de 
proef moet echter dusdanig zijn dat uit de resultaten daarvan duidelijke gevolgtrekkingen 
kunnen worden gemaakt wat betreft de afwijzing of goedkeuring van de beproefde val. Het is 
aanvaardbaar dat een vangmethode met gebruikmaking van levendvallen als duurzaam wordt 
aangemerkt wanneer 85 % van de dieren die in dat type val geraken niet onder de in bijlage 
II genoemde indicatorverschijnselen lijdt.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 59
Artikel 5, lid 3

3. Een letale vangmethode wordt als 
humaan aangemerkt indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

3. Een letale vangmethode wordt als 
duurzaam aangemerkt indien aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:

a) de gegevens voor één en dezelfde 
doelsoort hebben betrekking op ten minste 
12 specimens; en

a) de gegevens voor één en dezelfde 
doelsoort hebben betrekking op ten minste 
10 specimens; en
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b) ten minste 80 % van de onder a) bedoelde 
dieren wordt bewusteloos en gevoelloos 
binnen de in punt 3.2 van bijlage II 
vastgestelde tijdslimiet en blijft in deze 
toestand tot de dood optreedt.

b) ten minste 85 % van de onder a) bedoelde 
dieren wordt bewusteloos en gevoelloos 
binnen de in punt 3.2 van bijlage II 
vastgestelde tijdslimiet en blijft in deze 
toestand tot de dood optreedt.

Or. de

Motivering

Het aantal proefdieren moet tot een minimum worden beperkt. De betrouwbaarheid van de 
proef moet echter dusdanig zijn dat uit de resultaten daarvan duidelijke gevolgtrekkingen 
kunnen worden gemaakt wat betreft de afwijzing of goedkeuring van de beproefde val. Het is 
aanvaardbaar dat een letale vangmethode als duurzaam wordt aangemerkt wanneer 85 % 
van de dieren die in dat type val geraken niet onder de in bijlage II genoemde 
indicatorverschijnselen lijdt.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 60
Artikel 6

Afwijkingen Adressaten
1. Op voorwaarde dat zij niet op zodanige 
wijze worden toegepast dat het doel van 
deze richtlijn daardoor wordt ondermijnd, 
mogen de bevoegde autoriteiten per geval 
afwijkingen van de voorschriften van 
artikel 4, lid 1, en artikel 5 toestaan om de 
volgende redenen:

Deze verordening is tot de lidstaten gericht.

a) in het belang van de volksgezondheid en 
de veiligheid;
b) ter bescherming van openbare en 
particuliere eigendommen;
c) ter fine van onderzoek, educatie, 
aanvulling van de wildstand, 
herintroductie, fok of de bescherming van 
fauna en flora;
d) voor het gebruik van traditionele houten 
vallen die essentieel zijn voor de 
instandhouding van het cultureel erfgoed 
van inheemse gemeenschappen;
e) voor het tijdelijk gebruik van een 
specifieke val voor specifieke soorten of in 
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specifieke milieuomstandigheden 
gedurende een door de bevoegde 
autoriteiten vast te stellen redelijke termijn, 
gedurende welke onderzoek plaatsvindt 
teneinde in vervangende vallen te voorzien;
f) teneinde aan individuele personen per 
geval toelating te verlenen om vallen te 
bouwen en te gebruiken die in 
overeenstemming zijn met een door de 
bevoegde autoriteiten goedgekeurd 
ontwerp.
2. Overeenkomstig lid 1 toegestane 
afwijkingen gaan vergezeld van een 
schriftelijke motivering en van eventuele 
terzake toepasselijke voorwaarden.
3. De bevoegde autoriteit stelt de 
Commissie in kennis van alle toegestane 
afwijkingen en van de desbetreffende 
schriftelijke motiveringen en voorwaarden.

Or. de

Motivering

De regelingen met betrekking tot de afwijkingen (voorheen artikel 6) komen te vervallen. 
Artikel 6 (voorheen artikel 18) bepaalt de adressaten van de verordening.

In het ingediende voorstel voor een richtlijn zijn alle maatregelen uit de Overeenkomsten 
opgenomen. Ter vereenvoudiging en met het oog op een snellere omzetting kunnen de 
lidstaten zelf voor de omzetting zorgen. Daarvoor is echter een verordening nodig, door 
welke de lidstaten daarmee kunnen worden belast. Tevens moet duidelijk zijn dat de omzetting 
slechts onder medewerking van en geïnformeerd door de Commissie zal plaatsvinden. 
Bijgevolg kunnen de lidstaten de Overeenkomsten rechtstreeks omzetten en de regelingen aan 
hun specifieke eisen aanpassen.

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules 
Maaten, Jan Mulder, Dorette Corbey

Amendement 61
Artikel 6, lid 1

1. Op voorwaarde dat zij niet op zodanige 
wijze worden toegepast dat het doel van 
deze richtlijn daardoor wordt ondermijnd,
mogen de bevoegde autoriteiten per geval

1. Op voorwaarde dat zoveel mogelijk van 
de minst dieronvriendelijke valtypen
gebruik wordt gemaakt, mogen de bevoegde 
autoriteiten indien het geen vangst voor 
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afwijkingen van de voorschriften van artikel 
4, lid 1, en artikel 5 toestaan om de volgende 
redenen:

dierbenutting betreft afwijkingen van de 
voorschriften van artikel 4, lid 1, en artikel 5 
toestaan om de volgende redenen:

a) in het belang van de volksgezondheid en 
de veiligheid;

a) in het belang van de volksgezondheid en 
de veiligheid;

b) ter bescherming van openbare en 
particuliere eigendommen;

b) ter bescherming van openbare en 
particuliere eigendommen;

c) ter fine van onderzoek, educatie, 
aanvulling van de wildstand, herintroductie, 
fok of de bescherming van fauna en flora;

c) ter fine van onderzoek, educatie, 
aanvulling van de wildstand, herintroductie, 
fok of de bescherming van fauna en flora;

d) voor het gebruik van traditionele houten 
vallen die essentieel zijn voor de 
instandhouding van het cultureel erfgoed 
van inheemse gemeenschappen;
e) voor het tijdelijk gebruik van een 
specifieke val voor specifieke soorten of in 
specifieke milieuomstandigheden gedurende 
een door de bevoegde autoriteiten vast te 
stellen redelijke termijn, gedurende welke 
onderzoek plaatsvindt teneinde in 
vervangende vallen te voorzien;

d) voor het tijdelijk gebruik van een 
specifieke val voor specifieke soorten of in 
specifieke milieuomstandigheden gedurende 
een door de bevoegde autoriteiten vast te 
stellen redelijke termijn, gedurende welke 
onderzoek plaatsvindt teneinde in 
vervangende vallen te voorzien;

f) teneinde aan individuele personen per 
geval toelating te verlenen om vallen te 
bouwen en te gebruiken die in 
overeenstemming zijn met een door de 
bevoegde autoriteiten goedgekeurd 
ontwerp.

Or. nl

Motivering

De redenen om afwijkingen op het artikel 4, lid 1 en artikel 5 toe te staan kunnen zo 
zwaarwegend zijn, dat men wel gedwongen wordt naar het gebruik van minder 
diervriendelijke middelen om te zien c.q. mogelijk buiten de normering vallende middelen in 
gebruik te houden (bijv. het gebruik van verdrinkvallen bij de bestrijding van de muskusrat in 
voor dit dier zeer kwetsbaar gebied). Nevendoel van iedere bestrijdingsvorm is en blijft steeds 
die combinatie van middelen te kiezen waarmee het doel in alle redelijkheid kan worden 
bereikt, en waarmee het minste dierenleed wordt veroorzaakt.

Het vangen van dieren voor onderzoek, voor herintroductie, voor bescherming van flora en 
fauna (zoals ter bescherming van de biodiversiteit in vele internationale conventies 
omschreven), e.d. betreft veelal een beperkt aantal dieren. De nadelen van minder 
diervriendelijke (meestal, maar niet altijd levend vangende) vangmiddelen kunnen dan 
worden beperkt tot een aanvaardbaar niveau indien de begeleiding intensief is, de 
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verblijfsduur in het vangmiddel wordt beperkt, e.d. Ook staan de technische hulpmiddelen om 
dit te bereiken intussen ter beschikking. De bevoegde autoriteit dient in de te verstrekken 
vergunning eisen dienaangaande op te nemen. Dient een dier in het kader van onderhavige 
reden tot afwijking te worden gedood, dan dient een dodend middel te worden gekozen dat 
aan de richtlijn voldoet. Dit tenzij zo’n middel niet bestaat.

Amendement ingediend door Lena Ek en Christofer Fjellner

Amendement 62
Artikel 6, lid 1, letter b)

b) ter bescherming van openbare en 
particuliere eigendommen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. sv

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 63
Artikel 6, lid 1, letter d)

d) voor het gebruik van traditionele houten 
vallen die essentieel zijn voor de 
instandhouding van het cultureel erfgoed 
van inheemse gemeenschappen;

Schrappen

Or. de

Motivering

Er is geen plausibele reden voor de onder letter d) genoemde afwijkingen.

Amendement ingediend door Lena Ek en Christofer Fjellner

Amendement 64
Artikel 6, lid 1, letter e)

e) voor het tijdelijk gebruik van een 
specifieke val voor specifieke soorten of in 
specifieke milieuomstandigheden gedurende 
een door de bevoegde autoriteiten vast te 
stellen redelijke termijn, gedurende welke 
onderzoek plaatsvindt teneinde in 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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vervangende vallen te voorzien;

Or. sv

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 65
Artikel 6, lid 1, letter f)

f) teneinde aan individuele personen per 
geval toelating te verlenen om vallen te 
bouwen en te gebruiken die in 
overeenstemming zijn met een door de 
bevoegde autoriteiten goedgekeurd 
ontwerp.

Schrappen

Or. de

Motivering

Er moet in ieder geval naar worden gestreefd dat uitsluitend vallen die officieel beproefd en 
gecertificeerd zijn, toepassing vinden. Het goedkeuren van vallen van individuele personen 
zou tot gevolg kunnen hebben dat er zeer uiteenlopende vallen worden ingezet en dat het 
gebruik van vallen op die manier oncontroleerbaar wordt.

Amendement ingediend door Hélène Goudin

Amendement 66
Artikel 6, lid 1, letter f)

f) teneinde aan individuele personen per 
geval toelating te verlenen om vallen te 
bouwen en te gebruiken die in 
overeenstemming zijn met een door de 
bevoegde autoriteiten goedgekeurd ontwerp.

f) teneinde aan individuele personen 
toelating te verlenen om vallen te bouwen en 
te gebruiken die in overeenstemming zijn 
met een door de bevoegde autoriteiten 
goedgekeurd ontwerp.

Or. sv

Motivering

Het maakt niet uit of een val door een individuele persoon of door een bedrijf is vervaardigd. 
Doorslaggevend is of het prototype van de val beproefd en gecertificeerd is. Zelfgemaakte 
vallen worden in de EU constant toegepast. Daarvoor per geval goedkeuring te verlenen zou 
veel bureacratische rompslomp met zich meebrengen en praktisch gezien onmogelijk zijn.
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Amendement ingediend door Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules 
Maaten, Jan Mulder en Dorette Corbey

Amendement 67
Artikel 6, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Op voorwaarde dat zij niet op 
zodanige wijze worden toegepast dat het 
doel van deze richtlijn daardoor wordt 
ondermijnd, mogen de bevoegde 
autoriteiten indien het vangst voor 
dierbenutting betreft per geval afwijkingen 
van de voorschriften van artikel 4, lid 1, en 
artikel 5 toestaan om de volgende redenen:
a) voor het tijdelijk gebruik van een 
specifieke val voor specifieke soorten of in 
specifieke milieuomstandigheden 
gedurende een door de bevoegde 
autoriteiten vast te stellen redelijke termijn, 
gedurende welke onderzoek plaatsvindt 
teneinde in vervangende vallen te voorzien;
b) voor het gebruik van traditionele houten 
vallen die essentieel zijn voor de 
instandhouding van het cultureel erfgoed 
van inheemse gemeenschappen;
c) teneinde aan individuele personen of 
organisaties per geval toelating te verlenen 
om vallen te bouwen en te gebruiken die in 
overeenstemming zijn met een door de 
bevoegde autoriteiten goedgekeurd 
ontwerp.

Or. nl

Motivering

De hier opgesomde ontheffingsgronden komen overeen met de gronden zoals door de 
Commissie voorgesteld. Aangezien commercie aan het vangen van dieren ten grondslag kan 
liggen, en geen groot algemeen belang wijziging vordert, blijft de formulering hier in tact.
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Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 68
Artikel 7

Artikel 7 Schrappen
Certificering

1. Wanneer vallen en de bijbehorende 
vangmethoden zijn beproefd en de 
conformiteit daarvan met de normen voor 
humane vangst is aangetoond, zien de 
lidstaten erop toe dat de bevoegde 
autoriteiten deze vallen certificeren. 
2. De lidstaten zien erop toe dat een 
standaard-certificeringsdocument wordt 
afgegeven voor alle vallen waarvan het 
gebruik overeenkomstig artikel 4, lid 1, is 
toegestaan. 
3. Onverminderd nationale 
verbodsbepalingen ten aanzien van het 
gebruik van vallen worden standaard-
certificeringsdocumenten die 
overeenkomstig deze richtlijn door de 
bevoegde autoriteit van een andere lidstaat 
zijn afgegeven, als geldige certificaten 
erkend in de andere lidstaten.
4. De bevoegde autoriteit vermeldt op het 
standaard-certificeringsdocument indien 
passend de eventuele specifieke 
voorwaarden en restricties die gelden ten 
aanzien van het gebruik van de val.
5. Alvorens zij een val certificeert, 
controleert de bevoegde autoriteit of de 
instantie of organisatie die de beproeving 
heeft uitgevoerd, de technische 
voorschriften inzake de beproeving van 
vangmethoden van bijlage III heeft 
toegepast en aan de bevoegde autoriteit een 
verslag heeft overgelegd in 
overeenstemming met punt 1.6 van die 
bijlage.

Or. de



AM\575548NL.doc 31/55 PE 360.168v02-00

NL

Motivering

De regelingen met betrekking tot de certificering (voorheen artikel 7) komen te vervallen.

In het ingediende voorstel voor een richtlijn zijn alle maatregelen uit de Overeenkomsten 
opgenomen. Ter vereenvoudiging en met het oog op een snellere omzetting kunnen de 
lidstaten zelf voor de omzetting zorgen. Daarvoor is echter een verordening nodig, door 
welke de lidstaten daarmee kunnen worden belast. Tevens moet duidelijk zijn dat de omzetting 
slechts onder medewerking van en geïnformeerd door de Commissie zal plaatsvinden. 
Bijgevolg kunnen de lidstaten de Overeenkomsten rechtstreeks omzetten en de regelingen aan 
hun specifieke eisen aanpassen.

Amendement ingediend door Lena Ek en Christofer Fjellner

Amendement 69
Artikel 7

1. Wanneer vallen en de bijbehorende 
vangmethoden zijn beproefd en de
conformiteit daarvan met de normen voor 
humane vangst is aangetoond, zien de 
lidstaten erop toe dat de bevoegde 
autoriteiten deze vallen certificeren.

1. Wanneer vallen en de bijbehorende 
vangmethoden aan een beproeving zijn 
onderworpen waarbij zoveel mogelijk 
gebruik wordt gemaakt van 
computersimulaties, en hun conformiteit 
met de normen voor humane vangst is 
aangetoond, zien de lidstaten erop toe dat de 
bevoegde autoriteiten deze vallen 
certificeren.

2. De lidstaten zien erop toe dat een 
standaard-certificeringsdocument wordt 
afgegeven voor alle vallen waarvan het 
gebruik overeenkomstig artikel 4, lid 1, is 
toegestaan.

2. De lidstaten zien erop toe dat een 
standaard-certificeringsdocument wordt 
afgegeven voor alle vallen waarvan het 
gebruik overeenkomstig artikel 4, lid 1, is 
toegestaan.

3. Onverminderd nationale 
verbodsbepalingen ten aanzien van het 
gebruik van vallen worden standaard-
certificeringsdocumenten die 
overeenkomstig deze richtlijn door de 
bevoegde autoriteit van een andere lidstaat 
zijn afgegeven, als geldige certificaten 
erkend in de andere lidstaten.

3. Onverminderd nationale 
verbodsbepalingen ten aanzien van het 
gebruik van vallen worden standaard-
certificeringsdocumenten die 
overeenkomstig deze richtlijn door de 
bevoegde autoriteit van een andere lidstaat 
zijn afgegeven, als geldige certificaten 
erkend in de andere lidstaten.

4. De bevoegde autoriteit vermeldt op het 
standaard-certificeringsdocument indien 
passend de eventuele specifieke 
voorwaarden en restricties die gelden ten 
aanzien van het gebruik van de val.

4. De bevoegde autoriteit vermeldt op het 
standaard-certificeringsdocument indien 
passend de eventuele specifieke 
voorwaarden en restricties die gelden ten 
aanzien van het gebruik van de val.

5. Alvorens zij een val certificeert, 5. Alvorens zij een val certificeert, 
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controleert de bevoegde autoriteit of de 
instantie of organisatie die de beproeving 
heeft uitgevoerd, de technische voorschriften 
inzake de beproeving van vangmethoden 
van bijlage III heeft toegepast en aan de 
bevoegde autoriteit een verslag heeft 
overgelegd in overeenstemming met punt 
1.6 van die bijlage.

controleert de bevoegde autoriteit of de 
instantie of organisatie die de beproeving 
heeft uitgevoerd, de technische 
voorschriften inzake de beproeving van 
vangmethoden van bijlage III heeft 
toegepast en aan de bevoegde autoriteit een 
verslag heeft overgelegd in 
overeenstemming met punt 1.6 van die 
bijlage. De certificering kan op proeven in 
het vrije veld worden gebaseerd indien 
voor de overige parameters geen gegevens 
van fundamenteel onderzoek beschikbaar 
zijn.
5 bis. Vangmethoden die reeds op een 
vroeger tijdstip in de lidstaten zijn beproefd 
en gecertificeerd, hoeven slechts nog aan 
een praktijkproef te worden onderworpen 
om aan te tonen dat zij aan de 
voorschriften inzake humane 
vangmethoden voldoen.

Or. sv

Motivering

Door in hogere mate met computersimulaties te werken wordt het aantal proefdieren 
gereduceerd. 

Parameters zoals stress of gedrag kunnen goeddeels als onderwerp van soortspecifiek 
fundamenteel onderzoek worden beschouwd en hebben er minder mee te maken welke val 
beproefd wordt. Ook de tijd die nodig is voor het bereiken van een toestand van 
bewusteloosheid is een kwestie van fundamenteel onderzoek, die afhankelijk is van de 
diersoort, van het trefpunt en van de intensiteit waarmee het dier wordt getroffen. Een 
gedetailleerde autopsie van het veldmateriaal maakt het mogelijk te beoordelen of een val kan 
worden gecertificeerd als val die aan de eisen van de richtlijn voldoet.

In Zweden worden reeds sinds 1984 proeven uitgevoerd en goedkeuringen voor constructies 
van vallen verleend. Er is veel kennis verzameld wat betreft de fundamentele voorwaarden 
voor het naar behoren functioneren van een val, en met het oog op het gebruik van 
proefdieren dient derhalve een aanvullende proef in het vrije veld te volstaan om 
overeenkomstig de richtlijn over de eventuele goedkeuring van een vangmethode te beslissen.

Amendement ingediend door Åsa Westlund en Riitta Myller

Amendement 70
Artikel 7
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1. Wanneer vallen en de bijbehorende 
vangmethoden zijn beproefd en de
conformiteit daarvan met de normen voor 
humane vangst is aangetoond, zien de 
lidstaten erop toe dat de bevoegde 
autoriteiten deze vallen certificeren.

1. Wanneer vallen en de bijbehorende 
vangmethoden aan een beproeving zijn 
onderworpen waarbij zoveel mogelijk 
gebruik wordt gemaakt van 
computersimulaties, en hun conformiteit 
met de normen voor humane vangst is 
aangetoond, zien de lidstaten erop toe dat de 
bevoegde autoriteiten deze vallen 
certificeren.

2. De lidstaten zien erop toe dat een 
standaard-certificeringsdocument wordt 
afgegeven voor alle vallen waarvan het 
gebruik overeenkomstig artikel 4, lid 1, is 
toegestaan.

2. De lidstaten zien erop toe dat een 
standaard-certificeringsdocument wordt 
afgegeven voor alle vallen waarvan het 
gebruik overeenkomstig artikel 4, lid 1, is 
toegestaan.

3. Onverminderd nationale 
verbodsbepalingen ten aanzien van het 
gebruik van vallen worden standaard-
certificeringsdocumenten die 
overeenkomstig deze richtlijn door de 
bevoegde autoriteit van een andere lidstaat 
zijn afgegeven, als geldige certificaten 
erkend in de andere lidstaten.

3. Onverminderd nationale 
verbodsbepalingen ten aanzien van het 
gebruik van vallen worden standaard-
certificeringsdocumenten die 
overeenkomstig deze richtlijn door de 
bevoegde autoriteit van een andere lidstaat 
zijn afgegeven, als geldige certificaten 
erkend in de andere lidstaten.

4. De bevoegde autoriteit vermeldt op het 
standaard-certificeringsdocument indien 
passend de eventuele specifieke 
voorwaarden en restricties die gelden ten 
aanzien van het gebruik van de val.

4. De bevoegde autoriteit vermeldt op het 
standaard-certificeringsdocument indien 
passend de eventuele specifieke 
voorwaarden en restricties die gelden ten 
aanzien van het gebruik van de val.

5. Alvorens zij een val certificeert, 
controleert de bevoegde autoriteit of de 
instantie of organisatie die de beproeving 
heeft uitgevoerd, de technische voorschriften 
inzake de beproeving van vangmethoden 
van bijlage III heeft toegepast en aan de 
bevoegde autoriteit een verslag heeft 
overgelegd in overeenstemming met punt 
1.6 van die bijlage.

5. Alvorens zij een val certificeert, 
controleert de bevoegde autoriteit of de 
instantie of organisatie die de beproeving 
heeft uitgevoerd, de technische voorschriften 
inzake de beproeving van vangmethoden 
van bijlage III heeft toegepast en aan de 
bevoegde autoriteit een verslag heeft 
overgelegd in overeenstemming met punt 
1.6 van die bijlage.

5 bis. Voor vangmethoden die reeds op een 
vroeger tijdstip in de lidstaten zijn beproefd 
en gecertificeerd, hoeven slechts nog 
proeven in het vrije veld te worden
uitgevoerd om aan te tonen dat zij aan de 
voorschriften inzake humane 
vangmethoden voldoen.

Or. sv
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Motivering

Door in hogere mate met computersimulaties te werken wordt het aantal proefdieren 
gereduceerd. 

In Zweden worden reeds sinds 1984 proeven uitgevoerd en goedkeuringen voor constructies 
van vallen verleend. Er is veel kennis verzameld wat betreft de fundamentele voorwaarden 
voor het naar behoren functioneren van een val, en met het oog op het gebruik van 
proefdieren dient derhalve een aanvullende proef in het vrije veld te volstaan om 
overeenkomstig de richtlijn over de eventuele goedkeuring van een vangmethode te beslissen.

Amendement ingediend door Hélène Goudin

Amendement 71
Artikel 7, lid 1

1. Wanneer vallen en de bijbehorende 
vangmethoden zijn beproefd en de 
conformiteit daarvan met de normen voor 
humane vangst is aangetoond, zien de 
lidstaten erop toe dat de bevoegde 
autoriteiten deze vallen certificeren.

1. Wanneer vallen en de bijbehorende 
vangmethoden zijn beproefd en de 
conformiteit daarvan met de normen voor 
humane vangst is aangetoond, zien de 
lidstaten erop toe dat de bevoegde 
autoriteiten deze vallen certificeren. Er 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
zelfgemaakte, overeenkomstig het 
voorbeeld van het prototype vervaardigde 
vallen en industrieel geproduceerde vallen.

Or. sv

Motivering

Dit is in overeenstemming met het voorafgaande amendement.

Amendement ingediend door Hélène Goudin

Amendement 72
Artikel 7, lid 5 bis (nieuw)

5 bis. Wanneer een specifiek type val of een 
specifiek model val door de bevoegde 
autoriteiten van een lidstaat beproefd en 
gecertificeerd is, worden alle zelfgemaakte 
vallen met een overeenkomstige constructie 
goedgekeurd, op voorwaarde dat zij aan de 
eisen en specificaties voldoen die voor het 
gecertificeerde model zijn vastgelegd.
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Or. sv

Motivering

Doorslaggevend is het constructietype van de val, en niet de vraag of de val industrieel of 
door een particulier is vervaardigd.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 73
Artikel 8

Artikel 8 Schrappen
Vallenzetters

De lidstaten zien erop toe dat de 
vallenzetters een specifieke opleiding 
krijgen of over een gelijkwaardige 
praktijkervaring, competentie en kennis 
beschikken waardoor zij gekwalificeerd zijn 
om vallen te gebruiken overeenkomstig de 
normen voor humane vangst.

Or. de

Motivering

De regeling met betrekking tot vallenzetters (voorheen artikel 8) komt te vervallen.

In het ingediende voorstel voor een richtlijn zijn alle maatregelen uit de Overeenkomsten 
opgenomen. Ter vereenvoudiging en met het oog op een snellere omzetting kunnen de 
lidstaten zelf voor de omzetting zorgen. Daarvoor is echter een verordening nodig, door 
welke de lidstaten daarmee kunnen worden belast. Tevens moet duidelijk zijn dat de omzetting 
slechts onder medewerking van en geïnformeerd door de Commissie zal plaatsvinden. 
Bijgevolg kunnen de lidstaten de Overeenkomsten rechtstreeks omzetten en de regelingen aan 
hun specifieke eisen aanpassen.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 74
Artikel 8

De lidstaten zien erop toe dat de 
vallenzetters een specifieke opleiding 
krijgen of over een gelijkwaardige 

De lidstaten zien erop toe dat de 
vallenzetters een specifieke opleiding 
krijgen.
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praktijkervaring, competentie en kennis 
beschikken waardoor zij gekwalificeerd zijn 
om vallen te gebruiken overeenkomstig de 
normen voor humane vangst.

Or. de

Motivering

De opleiding van de vallenzetters moet net zoals die van jagers grondig geschieden teneinde 
ondeskundig optreden en dierenmishandeling te voorkomen.

Amendement ingediend door Hélène Goudin

Amendement 75
Artikel 8

De lidstaten zien erop toe dat de 
vallenzetters een specifieke opleiding 
krijgen of over een gelijkwaardige 
praktijkervaring, competentie en kennis 
beschikken waardoor zij gekwalificeerd zijn 
om vallen te gebruiken overeenkomstig de 
normen voor humane vangst.

De lidstaten zien erop toe dat de 
vallenzetters een specifieke opleiding 
krijgen of over een gelijkwaardige 
praktijkervaring, competentie en kennis 
beschikken waardoor zij gekwalificeerd zijn 
om vallen te gebruiken overeenkomstig de 
normen voor humane vangst. Deze opleiding 
wordt niet op Europees niveau geregeld.

Or. sv

Motivering

Deze precisering wordt met het oog op het subsidiariteitsbeginsel toegevoegd. Het klimaat, 
het soortenbestand en de jachtomstandigheden verschillen van land tot land. Het zou efficiënt 
noch zinvol zijn een uniforme opleiding op EU-niveau in te voeren.

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 76
Artikel 8

De lidstaten zien erop toe dat de 
vallenzetters een specifieke opleiding 
krijgen of over een gelijkwaardige 
praktijkervaring, competentie en kennis 
beschikken waardoor zij gekwalificeerd zijn 
om vallen te gebruiken overeenkomstig de

De lidstaten zien erop toe dat de 
vallenzetters een gepaste opleiding krijgen –
zo mogelijk in samenwerking met 
organisaties van jagers of vallenzetters – of 
over een gelijkwaardige praktijkervaring, 
competentie en kennis beschikken waardoor 
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normen voor humane vangst. zij gekwalificeerd zijn om vallen te 
gebruiken overeenkomstig de doelen van 
deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Ten behoeve van een vermindering van de bureaucratie zou het voor de lidstaten veel 
efficiënter zijn de vakkennis en de bestaande structuren van de organisaties die jagers of 
vallenzetters vertegenwoordigen, te benutten voor de opleiding van vallenzetters.

Amendement ingediend door Åsa Westlund en Riitta Myller

Amendement 77
Artikel 8

De lidstaten zien erop toe dat de 
vallenzetters een specifieke opleiding 
krijgen of over een gelijkwaardige 
praktijkervaring, competentie en kennis 
beschikken waardoor zij gekwalificeerd zijn 
om vallen te gebruiken overeenkomstig de
normen voor humane vangst.

De lidstaten zien erop toe dat de 
vallenzetters een gepaste opleiding krijgen 
of over een gelijkwaardige praktijkervaring, 
competentie en kennis beschikken waardoor 
zij gekwalificeerd zijn om vallen te 
gebruiken overeenkomstig het doel van deze
richtlijn.

Or. sv

Motivering

De opleiding moet waarborgen dat de vallenzetters over de nodige kennis beschikken om het 
doel van deze richtlijn te kunnen verwezenlijken, en niet over kennis overeenkomstig de 
voorschriften, daar deze betrekking hebben op de beproeving van vallen.

Amendement ingediend door Lena Ek en Christofer Fjellner

Amendement 78
Artikel 8

De lidstaten zien erop toe dat de 
vallenzetters een specifieke opleiding 
krijgen of over een gelijkwaardige 
praktijkervaring, competentie en kennis 
beschikken waardoor zij gekwalificeerd zijn 
om vallen te gebruiken overeenkomstig de

De lidstaten zien erop toe dat de 
vallenzetters een gepaste opleiding krijgen 
of over een gelijkwaardige praktijkervaring, 
competentie en kennis beschikken waardoor 
zij gekwalificeerd zijn om vallen te 
gebruiken overeenkomstig het doel van deze 
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normen voor humane vangst. richtlijn.

Or. sv

Motivering

De opleiding moet waarborgen dat de vallenzetters over de nodige kennis beschikken om het 
doel van deze richtlijn te kunnen verwezenlijken, en niet over kennis overeenkomstig de 
voorschriften, daar deze betrekking hebben op de beproeving van vallen.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 79
Artikel 9

Artikel 9 Schrappen
Fabrikanten

De lidstaten verlangen van de fabrikanten 
dat zij gecertificeerde vallen als zodanig 
identificeren en aanwijzingen verstrekken 
voor de juiste manier van opzetten, het 
veilige gebruik en het onderhoud daarvan.

Or. de

Motivering

De regeling met betrekking tot fabrikanten (voorheen artikel 9) komt te vervallen.

In het ingediende voorstel voor een richtlijn zijn alle maatregelen uit de Overeenkomsten 
opgenomen. Ter vereenvoudiging en met het oog op een snellere omzetting kunnen de 
lidstaten zelf voor de omzetting zorgen. Daarvoor is echter een verordening nodig, door 
welke de lidstaten daarmee kunnen worden belast. Tevens moet duidelijk zijn dat de omzetting 
slechts onder medewerking van en geïnformeerd door de Commissie zal plaatsvinden. 
Bijgevolg kunnen de lidstaten de Overeenkomsten rechtstreeks omzetten en de regelingen aan 
hun specifieke eisen aanpassen.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 80
Artikel 10

Artikel 10 Schrappen
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Onderzoek
De lidstaten bevorderen en stimuleren 
onderzoek dat bijdraagt tot de verbetering 
van de normen voor humane vangst en van 
het welzijn van in vallen gevangen dieren, 
overeenkomstig het bepaalde in bijlage IV.

Or. de

Motivering

De regeling met betrekking tot onderzoek (voorheen artikel 10) komt te vervallen.

In het ingediende voorstel voor een richtlijn zijn alle maatregelen uit de Overeenkomsten 
opgenomen. Ter vereenvoudiging en met het oog op een snellere omzetting kunnen de 
lidstaten zelf voor de omzetting zorgen. Daarvoor is echter een verordening nodig, door 
welke de lidstaten daarmee kunnen worden belast. Tevens moet duidelijk zijn dat de omzetting 
slechts onder medewerking van en geïnformeerd door de Commissie zal plaatsvinden. 
Bijgevolg kunnen de lidstaten de Overeenkomsten rechtstreeks omzetten en de regelingen aan 
hun specifieke eisen aanpassen.

Amendement ingediend door Hélène Goudin

Amendement 81
Artikel 10

Onderzoek Schrappen
De lidstaten bevorderen en stimuleren 
onderzoek dat bijdraagt tot de verbetering 
van de normen voor humane vangst en van 
het welzijn van in vallen gevangen dieren, 
overeenkomstig het bepaalde in bijlage IV.

Or. sv

Motivering

Welke vorm van onderzoek in de afzonderlijke lidstaten moet worden bevorderd, moet in de 
lidstaten zelf worden beslist.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 82
Artikel 10
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De lidstaten bevorderen en stimuleren 
onderzoek dat bijdraagt tot de verbetering 
van de normen voor humane vangst en van 
het welzijn van in vallen gevangen dieren, 
overeenkomstig het bepaalde in bijlage IV.

De Commissie en de lidstaten bevorderen en 
stimuleren onderzoek dat bijdraagt tot de 
verbetering van de normen voor duurzame
vangst en van het welzijn van in vallen 
gevangen dieren, overeenkomstig het 
bepaalde in bijlage IV. Daarnaast moeten 
zij zich inzetten voor de beproeving van 
vallen zonder gebruikmaking van levende 
dieren.
Bij onontkoombare dierproeven moeten de 
desbetreffende voorwaarden van Richtlijn 
86/609/EEG volledig worden toegepast.

Or. de

Motivering

De verbetering van de vangstnormen dient te worden bevorderd, echter zonder dat daar 
onnodige en verdere dierproeven bij komen kijken. De voor wilde dieren geldende 
voorwaarden van Richtlijn 86/609/EEG moeten ten volle worden toegepast. 

Amendement ingediend door Sergio Berlato

Amendement 83
Artikel 10

De lidstaten bevorderen en stimuleren 
onderzoek dat bijdraagt tot de verbetering 
van de normen voor humane vangst en van
het welzijn van in vallen gevangen dieren, 
overeenkomstig het bepaalde in bijlage IV.

De lidstaten bevorderen en stimuleren 
onderzoek dat bijdraagt tot de verbetering 
van het welzijn van in vallen gevangen 
dieren, overeenkomstig het bepaalde in 
bijlage IV.

Or. fr

Motivering

Dergelijk onderzoek op nationaal niveau heeft niet ten doel de normen voor humane vangst –
die per definitie internationaal zijn – te “verbeteren”, maar op andere wijze tot het welzijn 
van de gevangen dieren bij te dragen.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 84
Artikel 11
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Artikel 11 Schrappen
Sancties

De lidstaten stellen de regels vast voor de 
sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken van de krachtens deze richtlijn 
vastgestelde nationale bepalingen en 
nemen alle maatregelen om te bereiken dat 
zij worden toegepast. De sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en ontmoedigend 
zijn. De lidstaten melden deze bepalingen 
bij de Commissie uiterlijk op de in artikel 
16, lid 1, vastgestelde datum en zij doen 
onverwijld melding van elke 
daaropvolgende wijziging ervan.

Or. de

Motivering

De regeling met betrekking tot sancties (voorheen artikel 11) komt te vervallen.

In het ingediende voorstel voor een richtlijn zijn alle maatregelen uit de Overeenkomsten 
opgenomen. Ter vereenvoudiging en omwille van een snellere omzetting kunnen de lidstaten 
zelf voor de omzetting zorgen. Daarvoor is echter een verordening nodig die de lidstaten met 
de omzetting belast. Tevens moet duidelijk zijn dat de omzetting slechts onder medewerking 
van en geïnformeerd door de Commissie zal plaatsvinden. Bijgevolg kunnen de lidstaten de 
Overeenkomsten rechtstreeks omzetten en de regelingen aan hun specifieke eisen aanpassen.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 85
Artikel 12

Artikel 12 Schrappen
Mededeling van informatie
1. De lidstaten en de Commissie 
verstrekken elkaar de informatie die nodig 
is voor de uitvoering van deze richtlijn.
2. De lidstaten zien erop toe dat de nodige 
stappen worden ondernomen om het 
publiek bewust te maken van de uit hoofde 
van deze richtlijn genomen maatregelen.

Or. de
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Motivering

De regeling met betrekking tot de mededeling van informatie (voorheen artikel 12) is 
vastgelegd in artikel 3.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 86
Artikel 13

Artikel 13 Schrappen
Comité

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
bij artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 
338/97 ingestelde comité, hierna "het 
comité" te noemen.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn artikel 5 en artikel 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing met 
inachtneming van de bepalingen van 
artikel 8.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 
1999/468/EG bedoelde termijn wordt 
vastgesteld op twee maanden.
3. Het comité stelt zijn reglement van orde 
vast.

Or. de

Motivering

De regeling met betrekking tot het comité (voorheen artikel 13) komt te vervallen.

In het ingediende voorstel voor een richtlijn zijn alle maatregelen uit de Overeenkomsten 
opgenomen. Ter vereenvoudiging en met het oog op een snellere omzetting kunnen de 
lidstaten zelf voor de omzetting zorgen. Daarvoor is echter een verordening nodig, door 
welke de lidstaten daarmee kunnen worden belast. Tevens moet duidelijk zijn dat de omzetting 
slechts onder medewerking van en geïnformeerd door de Commissie zal plaatsvinden. 
Bijgevolg kunnen de lidstaten de Overeenkomsten rechtstreeks omzetten en de regelingen aan 
hun specifieke eisen aanpassen.
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Amendement ingediend door Lena Ek en Christofer Fjellner

Amendement 87
Artikel 13, lid 1

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
bij artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 
338/97 ingestelde comité, hierna "het 
comité" te noemen.

1. De Commissie wordt bijgestaan door een 
comité van deskundigen op het gebied van 
de jacht met behulp van vallen en het 
natuurlijk gedrag van in het wild levende 
dieren, hierna "het comité" te noemen.

Or. sv

Motivering

Het artikel van Verordening (EEG) nr. 338/97 waar hier naar wordt verwezen, is in dit 
verband niet relevant. Er kan niet worden gesteld dat het CITES-comité op het onderhavige 
gebied over de nodige deskundigheid beschikt.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 88
Artikel 14

Artikel 14 Schrappen
Uitvoeringsmaatregelen en wijzigingen
1. De Commissie stelt, overeenkomstig de in 
artikel 13, lid 2, bedoelde procedure, 
uniforme voorwaarden en criteria vast 
voor:
a) de in artikel 4, lid 2, en artikel 6, lid 1, 
bedoelde kennisgevingen;
b) de mededeling van informatie als 
bedoeld in artikel 12;
c) het opstellen van een standaard-
certificeringsdocument met het oog op het 
bepaalde in artikel 7.
De Commissie neemt, indien nodig, 
overeenkomstig de in artikel 13, lid 2, 
bedoelde procedure aanvullende 
uitvoeringsmaatregelen aan.
2. Als de bijlagen bij de Overeenkomst en 
de goedgekeurde notulen bedoeld in de 
Besluiten 98/142/EG en 98/487/EG worden 
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gewijzigd, wijzigt de Commissie volgens de 
in artikel 13, lid 2, bedoelde procedure de 
bijlagen van deze richtlijn 
dienovereenkomstig.

Or. de

Motivering

De regeling met betrekking tot uitvoeringsmaatregelen en wijzigingen (voorheen artikel 14) 
komt te vervallen.

In het ingediende voorstel voor een richtlijn zijn alle maatregelen uit de Overeenkomsten 
opgenomen. Ter vereenvoudiging en met het oog op een snellere omzetting kunnen de 
lidstaten zelf voor de omzetting zorgen. Daarvoor is echter een verordening nodig, door 
welke de lidstaten daarmee kunnen worden belast. Tevens moet duidelijk zijn dat de omzetting 
slechts onder medewerking van en geïnformeerd door de Commissie zal plaatsvinden. 
Bijgevolg kunnen de lidstaten de Overeenkomsten rechtstreeks omzetten en de regelingen aan 
hun specifieke eisen aanpassen.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 89
Artikel 14, lid 1, letter c bis) (nieuw)

c bis) minimumnormen voor de opleiding 
van vallenzetters als bedoeld in artikel 8.

Or. de

Motivering

Er moeten minimumnormen voor de opleiding van vallenzetters worden vastgelegd die 
vervolgens door elke lidstaat aan de aldaar heersende omstandigheden dienen te worden 
aangepast.

Amendement ingediend door Sergio Berlato

Amendement 90
Artikel 14, lid 2

2. Als de bijlagen bij de Overeenkomst en de 
goedgekeurde notulen bedoeld in de 
Besluiten 98/142/EG en 98/487/EG worden 
gewijzigd, wijzigt de Commissie volgens de 

2. Als de bijlagen bij de Overeenkomst en de 
goedgekeurde notulen bedoeld in de 
Besluiten 98/142/EG en 98/487/EG worden 
gewijzigd, wijzigt de Commissie volgens de 
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in artikel 13, lid 2, bedoelde procedure de
bijlagen van deze richtlijn 
dienovereenkomstig.

medebeslissingsprocedure de bijlagen van 
deze richtlijn dienovereenkomstig.

Or. fr

Motivering

Wanneer de bijlagen bij deze richtlijn moeten worden gecorrigeerd, dient dit op transparante 
wijze in samenwerking met de communautaire instellingen en niet via de 
„comitologieprocedure“ te geschieden. Derhalve is de medebeslissingsprocedure hiervoor de 
gepaste procedure.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 91
Artikel 14, lid 2

2. Als de bijlagen bij de Overeenkomst en de 
goedgekeurde notulen bedoeld in de 
Besluiten 98/142/EG en 98/487/EG worden 
gewijzigd, wijzigt de Commissie volgens de 
in artikel 13, lid 2, bedoelde procedure de 
bijlagen van deze richtlijn 
dienovereenkomstig.

2. Als de bijlagen bij de Overeenkomst en de 
goedgekeurde notulen bedoeld in de 
Besluiten 98/142/EG en 98/487/EG worden 
gewijzigd, wijzigt de Commissie volgens de 
in artikel 13, lid 2, bedoelde procedure de 
bijlagen van deze richtlijn 
dienovereenkomstig. De Commissie brengt
na twee jaar verslag uit aan het Europees 
Parlement over de stand van zaken met 
betrekking tot de omzetting van de 
Overeenkomsten in de lidstaten.

Or. de

Motivering

Het Europees Parlement moet de mogelijkheid hebben zich over de kwaliteit van de omzetting 
van de akkoorden in de lidstaten te informeren.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 92
Artikel 15

Artikel 15 Schrappen
Verhouding tot het nationaal recht
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De lidstaten mogen ter bescherming van de 
dieren en diersoorten van bijlage I 
strengere bepalingen handhaven of 
invoeren dan die welke bij deze richtlijn 
zijn vastgesteld. Zij brengen deze 
maatregelen ter kennis van de Commissie.

Or. de

Motivering

De regelingen met betrekking tot de verhouding tot het nationaal recht (voorheen artikel 15) 
zijn reeds in artikel 2 vastgelegd.

Amendement ingediend door Sergio Berlato

Amendement 93
Artikel 15

De lidstaten mogen ter bescherming van de 
dieren en diersoorten van bijlage I strengere 
bepalingen handhaven of invoeren dan die 
welke bij deze richtlijn zijn vastgesteld. Zij 
brengen deze maatregelen ter kennis van de 
Commissie.

De lidstaten mogen betreffende de 
diersoorten van bijlage I strengere 
bepalingen handhaven of invoeren dan die 
welke bij deze richtlijn zijn vastgesteld. Zij 
brengen deze maatregelen ter kennis van de 
Commissie.

Or. fr

Motivering

Deze richtlijn heeft niet ten doel de in bijlage I opgesomde in het wild levende diersoorten te 
„beschermen“, maar legt normen voor de humane vangst voor deze diersoorten vast.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 94
Artikel 16

Artikel 16 Schrappen
Omzetting

1. De lidstaten dienen uiterlijk op 31 
december 2005 de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast te 
stellen en bekend te maken die nodig zijn 
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om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen 
de Commissie die bepalingen onverwijld 
mee, alsmede een transponeringstabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.
Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 
januari 2006.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen 
aannemen, wordt in die bepalingen zelf of 
bij de officiële bekendmaking daarvan naar 
deze richtlijn verwezen. De regels voor deze 
verwijzing worden vastgesteld door de 
lidstaten.
2. De lidstaten delen de Commissie de tekst 
van de belangrijkste bepalingen van intern 
recht mee die zij op het onder deze richtlijn 
vallende gebied vaststellen.

Or. de

Motivering

De regelingen met betrekking tot de omzetting (voorheen artikel 16) zijn reeds in artikel 4 
vastgelegd.

Amendement ingediend door Hélène Goudin

Amendement 95
Artikel 16, lid 1

De lidstaten dienen uiterlijk op 31 december 
2005 de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen vast te stellen en bekend te 
maken die nodig zijn om aan deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie die 
bepalingen onverwijld mee, alsmede een 
transponeringstabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

De lidstaten dienen uiterlijk op 31 december 
2005 de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen vast te stellen en bekend te 
maken die nodig zijn om aan deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie die 
bepalingen onverwijld mee, alsmede een 
transponeringstabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 
januari 2006.

Zij passen die bepalingen toe na afloop van 
een periode van 2 jaar vanaf de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen 
aannemen, wordt in die bepalingen zelf of 

Wanneer de lidstaten deze bepalingen 
aannemen, wordt in die bepalingen zelf of 



PE 360.168v02-00 48/55 AM\575548NL.doc

NL

bij de officiële bekendmaking daarvan naar 
deze richtlijn verwezen. De regels voor deze 
verwijzing worden vastgesteld door de 
lidstaten.

bij de officiële bekendmaking daarvan naar 
deze richtlijn verwezen. De regels voor deze 
verwijzing worden vastgesteld door de 
lidstaten.

Or. sv

Motivering

Een tijdspanne van twee jaar is een gepaste periode voor de omzetting van deze richtlijn in 
nationaal recht.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 96
Artikel 17

Artikel 17 Schrappen
Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Or. de

Motivering

De regelingen met betrekking tot de inwerkingtreding (voorheen artikel 17) zijn reeds in 
artikel 5 vastgelegd.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 97
Artikel 18

Artikel 18 Schrappen
Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Or. de
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Motivering

De regelingen met betrekking tot de adressaten (voorheen artikel 18) zijn reeds in artikel 6 
vastgelegd.

Amendement ingediend door Lena Ek en Christofer Fjellner

Amendement 98
Bijlage II, punt 1.3, alinea 1

Als maatstaf voor het welzijn van dieren 
kunnen indicatoren worden gebruikt van het 
gemak of de moeite waarmee zij weerstand 
bieden aan omgevingsstress en de mate 
waarin zij er al dan niet in slagen die 
weerstand te bieden. Aangezien dieren op 
verschillende manieren weerstand trachten te 
bieden aan omgevingsstress, dient bij de 
beoordeling van hun welzijn een reeks 
parameters te worden gebruikt.

Als maatstaf voor het welzijn van dieren 
kunnen indicatoren worden gebruikt van het 
gemak of de moeite waarmee zij weerstand 
bieden aan omgevingsstress en de mate 
waarin zij er al dan niet in slagen die 
weerstand te bieden. Aangezien dieren op 
verschillende manieren weerstand trachten te 
bieden aan omgevingsstress, dient bij de 
beoordeling van hun welzijn een reeks 
parameters te worden gebruikt. In bepaalde 
situaties kunnen deze worden vervangen 
door autopsie of door waarnemingen in het 
kader van proeven in het vrije veld.

Or. sv

Motivering

Gedragsindicatoren die bij het ontnemen van de gevangen dieren uit de vallen kunnen 
worden vastgesteld, en trauma-indicatoren die door autopsie van het bij proeven in het vrije 
veld verzamelde materiaal worden vastgesteld, moeten de basis kunnen vormen voor een 
beoordeling van de vangmethoden onder het aspect van het dierlijk welzijn, totdat er 
resultaten van fundamenteel onderzoek beschikbaar zijn, die aanzienlijke financiële middelen 
vergen. De uitvoering van de proeven moet in overeenstemming met ISO-norm 10990-5 
gebeuren.

Amendement ingediend door Lena Ek en Christofer Fjellner

Amendement 99
Bijlage II, punt 2.1, alinea 2

De parameters dienen de in punt 2.2 van 
deze bijlage II genoemde gedrags- en 
trauma-indicatoren te omvatten.

De parameters dienen de in punt 2.2 van 
deze bijlage II genoemde gedrags- en 
trauma-indicatoren te omvatten. Deze 
parameters kunnen onder bepaalde 
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omstandigheden door autopsie en door 
waarnemingen aan de hand van proeven in 
het vrije veld worden verkregen.

Or. sv

Motivering

Gedragsindicatoren die bij het ontnemen van de gevangen dieren uit de vallen kunnen 
worden vastgesteld, en trauma-indicatoren die door autopsie van het bij proeven in het vrije 
veld verzamelde materiaal worden vastgesteld, moeten de basis kunnen vormen voor een 
beoordeling van de vangmethoden onder het aspect van het dierlijk welzijn, totdat er 
resultaten van fundamenteel onderzoek beschikbaar zijn, die aanzienlijke financiële middelen 
vergen. De uitvoering van de proeven moet in overeenstemming met ISO-norm 10990-5 
gebeuren.

Amendement ingediend door Hélène Goudin

Amendement 100
Bijlage II, punt 2.1, alinea 2

De parameters dienen de in punt 2.2 van 
deze bijlage II genoemde gedrags- en 
trauma-indicatoren te omvatten.

De parameters dienen de in punt 2.2 van 
deze bijlage II genoemde gedrags- en 
trauma-indicatoren te omvatten. Deze 
parameters kunnen onder bepaalde 
omstandigheden door autopsie worden 
verkregen.

Or. sv

Amendement ingediend door Hélène Goudin

Amendement 101
Bijlage II, punt 3.1

Er moet worden bepaald na hoeveel tijd de 
dodingstechniek resulteert in 
bewustzijnsverlies en het optreden van 
gevoelloosheid; voorts moet worden 
gecontroleerd of deze toestand aanhoudt tot 
de dood (d.w.z. tot het optreden van de 
onomkeerbare hartstilstand).

Er moet worden bepaald na hoeveel tijd de 
dodingstechniek resulteert in 
bewustzijnsverlies en het optreden van 
gevoelloosheid; voorts moet worden 
gecontroleerd of deze toestand aanhoudt tot 
de dood (d.w.z. tot het optreden van de 
onomkeerbare hartstilstand).

Om de toestand van bewusteloosheid en 
gevoelloosheid te controleren, wordt gebruik 

Om de toestand van bewusteloosheid en 
gevoelloosheid te controleren, wordt gebruik 



AM\575548NL.doc 51/55 PE 360.168v02-00

NL

gemaakt van de cornea- en de ooglidreflex 
of van enig ander alternatief criterium 
waarvan de bruikbaarheid wetenschappelijk 
is aangetoond.

gemaakt van de cornea- en de ooglidreflex 
of van enig ander alternatief criterium 
waarvan de bruikbaarheid wetenschappelijk 
is aangetoond.

Ingeval nadere tests noodzakelijk zijn om te 
bepalen of de vangmethode in 
overeenstemming is met de normen, kunnen 
aanvullende metingen worden uitgevoerd 
van het elektro-encefalogram (EEG), de 
"Visual Evoked Response" (VER) en de 
"Sound Evoked Response" (SER).

Ingeval nadere tests noodzakelijk zijn om te 
bepalen of de vangmethode in 
overeenstemming is met de normen, kunnen 
aanvullende metingen worden uitgevoerd 
van het elektro-encefalogram (EEG), de 
"Visual Evoked Response" (VER) en de 
"Sound Evoked Response" (SER).

In bepaalde gevallen kunnen proeven in 
het vrije veld worden vervangen door 
proeven in een omheind gebied, in 
overeenstemming met ISO-Norm 10990-4. 
De tijd die nodig is voor het bereiken van 
een toestand van bewusteloosheid is 
afhankelijk van de betreffende diersoort, 
van de intensiteit waarmee het dier wordt 
getroffen en van het trefpunt.

Or. sv

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jan Mulder, Johannes 
Blokland en Dorette Corbey

Amendement 102
Bijlage II, punt 3.2, voetnoot

* deze tijdslimiet zal opnieuw worden 
bezien om voor elke soort afzonderlijk de 
vastgestelde tijdslimiet aan te passen 
teneinde de tijdslimiet van 300 seconden tot 
180 seconden te verlagen, en een 
tijdschema voor de uitvoering vast te 
stellen.

* deze tijdslimiet zal opnieuw worden 
bezien om voor elke soort afzonderlijk de 
vastgestelde tijdslimiet te verkorten, indien 
goede alternatieve vangstmethoden 
voorhanden zijn.

Or. nl

Motivering

Deze voetnoot roept niet alleen op tot meer onderzoek inzake tijdslimieten, maar legt eigenlijk 
ook al vast wat de uitkomst van dit onderzoek zou moeten zijn (verlaging tot 180 seconden). 
Dit laatste is niet gepast.
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Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 103
Bijlage II, punt 3.2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Tijdslimiet voor het verdwijnen van de 
cornea- en de ooglidreflex 

Diersoort

45 seconden Mustela erminea

120 seconden Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes

300 seconden * Alle andere in bijlage I van deze 
richtlijn genoemde diersoorten 

Wijzigingen van het Parlement

Tijdslimiet voor het verdwijnen van 
de cornea- en de ooglidreflex

Diersoort

30 seconden Mustela erminea

120 seconden Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes

240 seconden * Alle andere in bijlage I van deze 
richtlijn genoemde diersoorten

Or. de

Motivering

De gestelde tijdslimiet moet aan de fysiologie, de anatomie en het gedrag van de betreffende 
diersoort zijn aangepast. 

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 104
Bijlage II, punt 3.2 bis (nieuw)

3.2 bis Het gebruik van verdrinkingsvallen 
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is alleen met toestemming van de bevoegde 
autoriteit om volgende redenen toegestaan:
a) in het belang van de volksgezondheid en 
de veiligheid;
b) ter bescherming van openbare en 
particuliere eigendommen.

Or. de

Motivering

Deze soort van vallen is voor een doeltreffende bestrijding van muskusratten van het grootste 
belang. Met name de ernstige schade die door muskusratten aan inrichtingen ter bescherming 
tegen hoogwater en overstromingen en aan afwateringsinstallaties wordt berokkend, vormt 
een bedreiging voor de openbare veiligheid, de volksgezondheid en eigendommen. In 70 % 
van de gevallen wordt het dier in een vangkooi niet door verdrinking gedood, maar door een 
plotselinge – door het organisme zelf teweeggebrachte – verandering van de stofwisseling 
(zelfverdoving). 

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 105
Bijlage II, punt 3.2 bis (nieuw)

3.2 bis Verdrinkingsvallen
Het gebruik van verdrinkingsvallen voor de
vangst van wilde zoogdiersoorten met het 
oog op wildbeheer of het verkrijgen van 
pelzen, huiden of vlees is verboden.

Or. nl

Motivering

Verdrinkingsvallen moeten zoveel mogelijk verboden worden, maar voor plaagorganismen 
geldt een uitzondering.

Amendement ingediend door Hélène Goudin

Amendement 106
Bijlage III, punt 1.1, alinea 1

De beproeving moet geschieden in De beproeving moet geschieden in 
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overeenstemming met uitvoerige 
onderzoekprotocollen.

overeenstemming met uitvoerige 
onderzoekprotocollen. Onder bepaalde 
omstandigheden kunnen deze worden 
vervangen door autopsie van het in proeven 
in het vrije veld verkregen materiaal.

Or. sv

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 107
Bijlage III, punt 1.1, alinea 5

In het geval van proeven in het vrije veld 
moeten de vallen dagelijks worden 
gecontroleerd.

In het geval van proeven in het vrije veld 
moeten de vallen dagelijks worden 
gecontroleerd en van een mechanisme zijn 
voorzien dat het vangen van een dier 
onmiddellijk signaleert.

Or. de

Motivering

Rekening houdende met de voorschriften van Richtlijn 86/609/EEG, die bepalen dat het lijden 
van dieren in dierproeven zoveel mogelijk moet worden beperkt, moeten mechanismen 
verplicht gesteld worden die signaleren wanneer een dier gevangen is.

Amendement ingediend door Hélène Goudin

Amendement 108
Bijlage III, punt 1.1, alinea 6

De doeltreffendheid waarmee een letale val 
een gevangen doelspecimen van het 
bewustzijn en van het leven berooft, moet 
worden beproefd op dieren die bij 
bewustzijn zijn en zich vrij kunnen 
bewegen. De metingen worden uitgevoerd in 
het laboratorium of in een omheind gebied 
en in het vrije veld. Onderzocht moet 
worden of de val de doelspecimens op vitale 
plaatsen kan treffen.

De doeltreffendheid waarmee een letale val 
een gevangen doelspecimen van het 
bewustzijn en van het leven berooft, moet 
worden beproefd op dieren die bij 
bewustzijn zijn en zich vrij kunnen 
bewegen. De metingen worden uitgevoerd in 
het laboratorium of in een omheind gebied 
en in het vrije veld. Er dient zoveel mogelijk 
gebruik te worden gemaakt van 
computersimulaties.

Or. sv
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Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 109
Bijlage III, punt 1.1, alinea 9

In voorkomend geval kan bij de beproeving 
van de vallen een bredere scala van 
metingen worden uitgevoerd. De beproeving 
in het vrije veld kan eveneens onderzoek 
omvatten naar de effecten van de opgezette 
vallen op zowel de doelsoort als andere 
soorten.

In voorkomend geval kan bij de beproeving 
van de vallen een bredere scala van 
metingen worden uitgevoerd. De beproeving 
in het vrije veld moet eveneens onderzoek 
omvatten naar de effecten van de opgezette 
vallen op zowel de doelsoort als andere 
soorten.

Or. de

Motivering

Proeven in het vrije veld worden voornamelijk uitgevoerd om het effect op de doelsoort vast 
te stellen. Om ongewilde dierenmishandeling te voorkomen is het echter nodig om ook het 
effect op andere soorten te onderzoeken.


