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Projecto de resolução legislativa

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Markus Pieper e Michl Ebner

Alteração 22

O Parlamento Europeu rejeita a proposta da Comissão.

Or. de

Justificação

A Comissão deveria utilizar a base jurídica correspondente e adequada para esta 
proposta. Se o nº1  do artigo 175º continuar a ser válido como base jurídica, a 
proposta deve ser rejeitada.
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Proposta de directiva

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 23
Título

Proposta de directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho que introduz normas 
de armadilhagem sem crueldade para 
determinadas espécies animais

Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho para transposição 
dos acordos que introduzem normas de 
armadilhagem sem crueldade para 
determinadas espécies animais

Or. de

Justificação

A proposta de directiva contém todas as medidas dos acordos. Para simplificação e 
uma transposição mais célere, os Estados-Membros poderão proceder a uma 
transposição directa. Para tal é, no entanto, necessário um regulamento através do
qual os Estados-Membros sejam encarregados de o fazer. Deveria também ser claro 
que a transposição só é possível com a colaboração e informação da Comissão 
Europeia. Assim, os Estados-Membros poderão transpor directamente os acordos e 
adaptar as disposições regulamentares às suas necessidades específicas.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 24
Título

Proposta de directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho que introduz normas 
de armadilhagem sem crueldade para 
determinadas espécies animais

Proposta de directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho que introduz normas 
de armadilhagem sustentáveis para 
determinadas espécies animais

(Esta alteração aplica-se a todo o texto 
legislativo, mas não aos pontos onde é 
citado o Acordo de 1998 adoptado pela EU; 
com a aprovaçao da alteração será 
necessária a adaptação técnica de todo o 
texto.)

Or. de
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Justificação

O conceito "sem crueldade" leva a uma interpretação do tema errónea e indefinida. 
Permite um elevado índice de abusos e de más interpretações. O conceito de 
"sustentabilidade" introduz uma palavra menos emocional e mais compreensível e, 
portanto, de maior aceitabilidade.

Alteração apresentada por Markus Pieper e Michl Ebner

Alteração 25
Citação 1

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o nº 
1 do artigo 175º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o nº 
1 do artigo 95º,

Or. de

Justificação

Um dos objectivos da presente proposta é aumentar o bem-estar dos animais 
capturados com armadilhas. Embora a política da UE no domínio do ambiente inclua 
a conservação de espécies da fauna selvagem que vivem em liberdade e da respectiva 
diversidade, tal não inclui o bem-estar dos animais selvagens. O Protocolo relativo à 
protecção e ao bem-estar dos animais, anexo ao Tratado CE, autoriza a UE a tratar 
o tema da protecção dos animais apenas através da definição e aplicação das 
políticas comunitárias nos domínios da agricultura, dos transportes, do mercado 
interno e da investigação, nomeadamente no que respeita aos animais criados e 
mantidos para efeitos da agricultura. Deverá ser concedida uma elevada prioridade à 
protecção dos animais, embora estacompetência apenas incumba aos Estados-
Membros.

A proposta prevê a aplicação do acordo sobre normas de captura internacionais que 
a UE aprovou no âmbito da política comercial comum. Esta proposta irá harmonizar 
as diferentes disposições nos Estados-Membros no âmbito do mercado interno, 
proibindo também a utilização (e, indirectamente, o comércio) de armadilhas que não 
estejam de acordo com as normas comuns. Por estes motivos, a UE pode utilizar o nº 
1 do artigo 95º do Tratado CE para pôr em prática o acordo e, deste modo, aumentar 
o bem-estar dos animais selvagens, sem, com isso, limitar as competências dos 
Estados-Membros.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 26
Base jurídica

Tendo em conta o Tratado que institui a Tendo em conta o Tratado que institui a 
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Comunidade Europeia, nomeadamente o nº 
1 do artigo 175º,

Comunidade Europeia, nomeadamente o nº 
1 do artigo 95º,

Or. nl

Justificação

A política ambiental da UE tem, nomeadamente, como objectivo garantir a 
conservação dos animais selvagens e a biodiversidade. No entanto, o bem-estar dos 
animais não está incluído nessa política. O Protocolo nº 33 anexo ao Tratado que 
institui a Comunidade Europeia só confere à UE uma competência em matéria de 
bem-estar dos animais quando tal tenha lugar nos domínios da agricultura, dos 
transportes, do mercado interno e da investigação. 

A proposta apresentada pela Comissão diz respeito à implementação do Acordo 
Internacional em matéria de normas de armadilhagem sem crueldade concluído no 
âmbito da política comercial comum. Dado que a proposta harmoniza as normas dos 
Estados-Membros relativamente às armadilhas para animais no mercado interno e 
não serve qualquer objectivo ambiental directo, só o artigo 95º pode ser considerado 
a única base jurídica adequada para esta proposta.

Alteração apresentada por Jillian Evans e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 27
Considerando 1

(1) Em 1998, foram aprovados pela 
Comunidade dois Acordos sobre normas 
internacionais de armadilhagem sem 
crueldade através da Decisão 98/142/CE do 
Conselho, de 26 de Janeiro de 1998, 
relativa à assinatura e à celebração de um 
acordo entre a Comunidade Europeia, o 
Canadá e a Federação da Rússia sobre 
normas internacionais de armadilhagem 
sem crueldade e de uma acta aprovada 
entre o Canadá e a Comunidade Europeia 
sobre a assinatura daquele acordo e da 
Decisão 98/487/CE do Conselho, de 13 de 
Julho de 1998, relativa à assinatura e à 
celebração de um Acordo internacional sob 
forma de acta aprovada entre a 
Comunidade Europeia e os Estados Unidos 
da América em matéria de normas de 
armadilhagem sem crueldade. 
Consequentemente, é necessário transpor 
os compromissos e as obrigações 

Suprimido
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decorrentes desses Acordos.

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu rejeitou os acordos por larga maioria (Relatórios A4-
0197/1998 e A4-325/1997).

Alteração apresentada por Michl Ebner

Alteração 28
Considerando 1 bis (novo)

(1 bis) A presente directiva reflecte o 
Acordo concluído em 1998 com o Canadá e 
a Federação Russa, por um lado, e os 
Estados Unidos, por outro, e tem em vista a 
consolidação deste acordo na legislação da 
União Europeia.

Or. de

Justificação

A directiva deverá ser prorrogada para permitir uma base jurídica na União 
Europeia para o acordo acima referido. Depois de a regulamentação já ser utilizada 
a nível internacional, ela deve também aplicar-se na União Europeia nos termos dos 
acordos e das regulamentações internacionais.

Alteração apresentada por Jillian Evans e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 29
Considerando 2

(2) Os Acordos destinam-se a garantir a 
conformidade com as normas 
internacionais de armadilhagem sem 
crueldade não apenas das características 
técnicas das armadilhas mas também dos 
métodos utilizados para capturar com 
armadilhas as dezanove espécies em causa. 
Além disso, as normas de armadilhagem 
sem crueldade impõem formação específica 
para os utilizadores de armadilhadas.

Suprimido

Or. en
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Justificação

O Parlamento Europeu rejeitou os acordos por larga maioria (Relatórios A4-
0197/1998 e A4-325/1997).

Alteração apresentada por Hélène Goudin

Alteração 30
Considerando (2)

(2) Os Acordos destinam-se a garantir a 
conformidade com as normas internacionais 
de armadilhagem sem crueldade não apenas 
das características técnicas das armadilhas 
mas também dos métodos utilizados para 
capturar com armadilhas as dezanove 
espécies em causa. Além disso, as normas de 
armadilhagem sem crueldade impõem 
formação específica para os utilizadores de 
armadilhadas.

(2) Os Acordos destinam-se a garantir a 
conformidade com as normas internacionais 
de armadilhagem sem crueldade não apenas 
das características técnicas das armadilhas 
mas também dos métodos utilizados para 
capturar com armadilhas as dezanove 
espécies em causa. Além disso, as normas de 
armadilhagem sem crueldade impõem 
formação específica para os utilizadores de 
armadilhadas. Esta formação não deve ser 
harmonizada a nível da UE.

Or. sv

Justificação

A presente clarificação tem em conta o princípio da subsidiariedade. As diferenças 
climáticas, as existências de cada espécie e as condições de caça variam de 
Estado-Membro para Estado-Membro. Introduzir uma formação harmonizada à 
escala da UE não seria eficaz nem racional.

Alteração apresentada por Markus Pieper e Michl Ebner

Alteração 31
Considerando 3

(3) Uma vez que as armadilhas não cruéis 
deverão ser selectivas, eficientes e 
conformes com os requisitos relevantes 
para a segurança humana, a aplicação das 
normas internacionais de armadilhagem 
sem crueldade terá um efeito positivo no 
bem-estar dos animais capturados com 
armadilhas, contribuindo para a protecção 
de espécies da fauna selvagem no interior e 
no exterior do território comunitário. 
Assegurar um nível suficiente de bem-estar 
dos mamíferos selvagens capturados com 
armadilhas para efeitos de gestão da vida 
selvagem ou para conservação deverá 

(3) A fim de evitar distorções da 
concorrência, é necessário que as medidas 
de comércio externo adoptadas através do 
Acordo sejam aplicadas uniformemente em 
toda a Comunidade. A aplicação do Acordo 
terá, além disso, um efeito positivo no 
bem-estar dos animais capturados com 
armadilhas.
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contribuir para a realização dos objectivos 
da política ambiental da Comunidade. 
Dessa forma, a Comunidade contribuirá, 
em especial, para uma utilização prudente, 
sustentável e racional dos recursos naturais 
e promoverá medidas a nível internacional 
para solucionar problemas ambientais de 
dimensão mundial.

Or. de

Justificação

A política ambiental da UE inclui a conservação de animais selvagens e da 
biodiversidade, mas não o bem-estar dos animais selvagens. A proposta só 
contribuiria para a "protecção de espécies da fauna selvagem" e para uma" 
utilização prudente, sustentável e racional dos recursos naturais" se incluísse normas 
de captura específicas, o que não se passa no caso vertente.

A UE deveria pôr em prática o Acordo, cumprindo, assim, as suas obrigações 
internacionais no domínio do comércio. A melhoria do bem-estar dos animais 
capturados com armadilhas só será bem sucedida através da transposição desta 
legislação.

Alteração apresentada por Jillian Evans e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 32
Considerando 3

(3) Uma vez que as armadilhas não cruéis
deverão ser selectivas, eficientes e 
conformes com os requisitos relevantes para 
a segurança humana, a aplicação das normas 
internacionais de armadilhagem sem 
crueldade terá um efeito positivo no bem-
estar dos animais capturados com 
armadilhas, contribuindo para a protecção de 
espécies da fauna selvagem no interior e no 
exterior do território comunitário. Assegurar 
um nível suficiente de bem-estar dos 
mamíferos selvagens capturados com 
armadilhas para efeitos de gestão da vida 
selvagem ou para conservação deverá 
contribuir para a realização dos objectivos 
da política ambiental da Comunidade. Dessa 
forma, a Comunidade contribuirá, em 
especial, para uma utilização prudente, 
sustentável e racional dos recursos naturais e 
promoverá medidas a nível internacional 
para solucionar problemas ambientais de 

(3) As armadilhas deverão ser selectivas, 
eficientes e conformes com os requisitos 
relevantes para a segurança humana. A
aplicação das normas de armadilhagem terá 
um efeito positivo no bem-estar dos animais 
capturados com armadilhas, contribuindo 
para a protecção de espécies da fauna 
selvagem no interior e no exterior do 
território comunitário. Assegurar um nível 
suficiente de bem-estar dos mamíferos 
selvagens capturados com armadilhas para 
efeitos de gestão da vida selvagem ou para 
conservação deverá contribuir para a 
realização dos objectivos da política 
ambiental da Comunidade. Dessa forma, a 
Comunidade contribuirá, em especial, para 
uma utilização prudente, sustentável e 
racional dos recursos naturais e promoverá 
medidas a nível internacional para 
solucionar problemas ambientais de 
dimensão mundial.
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dimensão mundial.

Or. en

Alteração apresentada por Jillian Evans e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 33
Considerando 4

(4) A aplicação efectiva de métodos de 
armadilhagem sem crueldade implica não só 
a certificação da conformidade das 
armadilhas com as normas de armadilhagem 
sem crueldade mas também, de acordo com 
essas normas, que as armadilhas são 
manipuladas por pessoas qualificadas para o 
efeito. 

(4) A aplicação efectiva de métodos de 
armadilhagem implica não só a certificação 
da conformidade das armadilhas com as 
normas de armadilhagem sem crueldade mas 
também, de acordo com essas normas, que 
as armadilhas são manipuladas por pessoas 
qualificadas para o efeito. 

Or. en

Alteração apresentada por Jillian Evans e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 34
Considerando 6

(6) Deverá ser encorajada e promovida a 
investigação para melhorar as normas de 
armadilhagem sem crueldade.

(6) Deverá ser encorajada e promovida a 
investigação para melhorar as normas de 
armadilhagem.

Or. en

Alteração apresentada por Jillian Evans e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 35
Considerando 9

(9) De acordo com o princípio da 
proporcionalidade, é necessário e 
conveniente, para atingir o objectivo 
fundamental da presente directiva, 
estabelecer regras de aplicação das 
obrigações da Comunidade decorrentes dos 
Acordos sobre as normas internacionais de 
armadilhagem sem crueldade conforme 
aprovados através das Decisões 98/142/CE 

Suprimido
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e 98/487/CE. Em conformidade com o 
terceiro parágrafo do artigo 5º do Tratado, 
a presente directiva não excede o 
necessário para atingir os objectivos 
pretendidos.

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu rejeitou os acordos por larga maioria (Relatórios A4-
0197/1998 e A4-325/1997).

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 36
Considerando 10 bis (novo)

(10 bis) Os testes das armadilhas deverão 
ser realizados nos termos das  disposições 
da Directiva 86/609/CEE do Conselho, de 
24 de Novembro de 1986, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares, e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à protecção 
dos animais utilizados para fins 
experimentais e outros fins científicos1.
_________
1JO L 358, de 18.12.1986, p. 1. Alterada 
pela Directiva 2003/65/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho (JO L 230, de 
16.9.2003, p. 32).

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão deve ser coerente com a Directiva 86/609/CEE relativa à 
aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à protecção dos animais utilizados para fins 
experimentais e outros fins científicos, directiva que é aplicável também às 
experiências com animais que se realizam no quadro da directiva agora proposta.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 37
Artigo 1

Artigo 1º Artigo 1º
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Objecto e âmbito de aplicação
1. A presente directiva estabelece normas 
de armadilhagem sem crueldade, requisitos 
para os métodos de armadilhagem, 
disposições técnicas relativas ao teste dos 
métodos de armadilhagem e à certificação 
de armadilhas para espécies animais 
selvagens determinadas.

Os Estados-Membros deverão transpor 
para o direito nacional as Decisões 
98/487/CE e 98/142/CE do Conselho (a 
seguir designadas "os acordos").

2. A directiva aplica-se a armadilhas 
utilizadas para armadilhar os mamíferos 
selvagens enumerados no Anexo I para 
efeitos de gestão da vida selvagem, controlo 
de pragas, captura para conservação ou 
obtenção de peles ou carne.

Or. de

Justificação

A proposta de directiva contém todas as medidas dos acordos. Para simplificação e 
uma transposição mais célere, os Estados-Membros poderão proceder a uma 
transposição directa. Para tal é, no entanto, necessário um regulamento através do 
qual os Estados-Membros sejam encarregados de o fazer. Deveria também ser claro 
que a transposição só é possível com a colaboração e informação da Comissão 
Europeia. Assim, os Estados-Membros poderão transpor directamente os acordos e 
adaptar as disposições regulamentares às suas necessidades específicas.

Alteração apresentada por Hélène Goudin

Alteração 38
Artigo 1

1. A presente directiva estabelece normas de 
armadilhagem sem crueldade, requisitos 
para os métodos de armadilhagem, 
disposições técnicas relativas ao teste dos 
métodos de armadilhagem e à certificação de 
armadilhas para espécies animais selvagens 
determinadas.

1. A presente directiva estabelece normas de 
armadilhagem sustentáveis, requisitos para 
os métodos de armadilhagem, disposições 
técnicas relativas ao teste dos métodos de 
armadilhagem e à certificação de armadilhas 
para espécies animais selvagens indígenas
determinadas.

2. A directiva aplica-se a armadilhas 
utilizadas para armadilhar os mamíferos 
selvagens enumerados no Anexo I para 
efeitos de gestão da vida selvagem, controlo 
de pragas, captura para conservação ou 
obtenção de peles ou carne.

2. A directiva aplica-se a armadilhas 
utilizadas para armadilhar os mamíferos 
selvagens indígenas enumerados no Anexo I 
para efeitos de gestão da vida selvagem, 
controlo de pragas, captura para conservação 
ou obtenção de peles ou carne.

Or. en
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Justificação

A armadilhagem de espécies exóticas invasivas tendo em vista evitar a ocorrência de 
danos irreversíveis nos ecossistemas na UE não deve ser abrangida pelo âmbito de 
aplicação da presente Directiva.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 39
Artigo 1, nº 1

1. A presente directiva estabelece normas de 
armadilhagem sem crueldade, requisitos 
para os métodos de armadilhagem, 
disposições técnicas relativas ao teste dos 
métodos de armadilhagem e à certificação de 
armadilhas para espécies animais selvagens 
determinadas.

1. A presente directiva estabelece normas de 
armadilhagem sustentáveis, requisitos para 
os métodos de armadilhagem, disposições 
técnicas relativas ao teste dos métodos de 
armadilhagem e à certificação de armadilhas 
para espécies animais selvagens, conforme 
previsto no Regulamento (CEE) nº 
3254/91.

Or. de

Justificação

Deve evitar-se que a supressão do conceito "sem crueldade" leve a que esta directiva 
perca a sua força jurídica para a transposição dos nºs 1 e 2 do artigo 3º do 
Regulamento (CEE) nº 3254/91 ("armadilhas de mandíbulas"). É, por isso, 
necessário referir expressamente que estas normas de armadilhagem "sustentáveis" 
são conformes com a respectiva definição contida neste regulamento.

Alteração apresentada por Michl Ebner

Alteração 40
Artigo 1, nº 1

1. A presente directiva estabelece normas de 
armadilhagem sem crueldade, requisitos 
para os métodos de armadilhagem, 
disposições técnicas relativas ao teste dos 
métodos de armadilhagem e à certificação de 
armadilhas para espécies animais selvagens 
determinadas.

1. A presente directiva estabelece, nos 
termos dos acordos internacionais 
concluídos com o Canadá e a Federação 
Russa, por um lado, e os Estados Unidos, 
por outro, normas de armadilhagem sem 
crueldade, requisitos para os métodos de 
armadilhagem, disposições técnicas relativas 
ao teste dos métodos de armadilhagem e à 
certificação de armadilhas para espécies 
animais selvagens determinadas

Or. de
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Justificação

A directiva estabelece uma base jurídica para os acordos acima referidos. Depois de 
a regulamentação já ser utilizada a nível internacional, deve também aplicar-se na 
União Europeia nos termos dos acordos e regulamentações internacionais.

Alteração apresentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, 
Jules Maaten, Jan Mulder e Dorette Corbey

Alteração 41
Artigo 1, nº 2 bis (novo)

(2 bis) As disposições da presente Directiva 
não se aplicam à captura de organismos 
responsáveis por pragas, que constitutem 
uma verdadeira ameaça à protecção da 
segurança.

Or. nl

Justificação

O artigo 1º determina que o controlo de pragas se insere no âmbito de aplicação da 
directiva. Como a praga constitui uma ameaça para a saúde e segurança públicas, 
como é o caso, por exemplo, da ruptura de diques, a armadilhagem sem crueldade 
destes animais não deverá ser assim tão importante. Isso não impede que, neste 
combate, também se procure uma captura o menos cruel possível. No entanto, o 
âmbito de aplicação da presente directiva não deve ser impedir o combate aos 
organismos responsáveis por pragas quando tal ponha em risco a saúde e segurança 
públicas.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 42
Artigo 2

Definições Relação com o direito nacional
Para efeitos da presente directiva, 
entende-se por:

Os Estados-Membros poderão manter ou 
introduzir disposições mais rigorosas do 
que as estabelecidas na presente directiva 
para a protecção dos animais e das espécies 
animais enumerados no Anexo I. Os 
Estados-Membros informarão a Comissão 
de tais medidas.

1. "armadilhas”, os dispositivos de captura 
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mecânica concebidos para matar ou 
imobilizar animais das espécies 
enumeradas no Anexo I;
2. “métodos de armadilhagem”, as 
armadilhas e respectivas condições de 
montagem, tais como a espécie-alvo, o 
posicionamento, o chamariz ou isco e o 
meio natural;
3. “métodos de armadilhagem para 
imobilizar”, as armadilhas concebidas e 
montadas com o objectivo não de matar o 
animal mas de lhe limitar os movimentos 
de forma a permitir o contacto directo com 
uma pessoa;
4. “métodos de armadilhagem para matar”, 
as armadilhas concebidas e montadas com 
o objectivo de matar o animal capturado;
5. “utilizador de armadilhas", uma pessoa 
autorizada pela autoridade competente de 
um Estado-Membro a utilizar armadilhas 
para capturar as espécies animais 
enumeradas no Anexo I.

Or. de

Justificação

As definições (ex-artigo 2º) são suprimidas. O artigo 2º (ex-artigo 15º) define a 
relação com o direito nacional.

A proposta de directiva contém todas as medidas dos acordos. Para simplificação e 
uma transposição mais célere, os Estados-Membros poderão proceder a uma 
transposição directa. Para tal é, no entanto, necessário um regulamento através do 
qual os Estados-Membros sejam encarregados de o fazer. Deveria também ser claro 
que a transposição só é possível com a colaboração e informação da Comissão 
Europeia. Assim, os Estados-Membros poderão transpor directamente os acordos e 
adaptar as disposições regulamentares às suas necessidades específicas.

Alteração apresentada por Lena Ek e Christofer Fjellner

Alteração 43
Artigo 2, nº 1

1. “armadilhas”, os dispositivos de captura 
mecânica concebidos para matar ou 
imobilizar animais das espécies enumeradas 
no Anexo I;

1. “armadilhas”, os modelos de dispositivos 
de captura mecânica concebidos para matar 
ou imobilizar animais das espécies 
enumeradas no Anexo I;
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Or. sv

Justificação

A proposta da Comissão não especifica se são testadas todas as armadilhas, uma por 
uma, ou unicamente os modelos gerais. Deve seguir-se o princípio de que o que se 
deve testar é o modelo de uma armadilha, caso contrário seriam necessários imensos 
testes e um número exagerado de cobaias.

Alteração apresentada por Åsa Westlund e Riitta Myller

Alteração 44
Artigo 2, nº 1

1. “armadilhas”, os dispositivos de captura 
mecânica concebidos para matar ou 
imobilizar animais das espécies enumeradas 
no Anexo I;

1. “armadilhas”, os modelos de dispositivos 
de captura mecânica concebidos para matar 
ou imobilizar animais das espécies 
enumeradas no Anexo I;

Or. sv

Justificação

A proposta da Comissão não especifica se são testadas todas as armadilhas, uma por 
uma, ou unicamente os modelos gerais. Deve seguir-se o princípio de que o que se 
deve testar é o modelo de uma armadilha, caso contrário seriam necessários imensos 
testes e um número exagerado de cobaias.

Alteração apresentada por Hélène Goudin

Alteração 45
Artigo 2, nº 1

1. “armadilhas”, os dispositivos de captura
mecânica concebidos para matar ou 
imobilizar animais das espécies enumeradas 
no Anexo I;

1. “modelos de armadilhas”, os dispositivos 
de captura mecânica concebidos para matar 
ou imobilizar animais das espécies 
enumeradas no Anexo I;

Or. sv

Justificação

Há que tornar claro que são os modelos que devem ser testados e não as armadilhas 
individualmente consideradas. Tal seria oneroso, complicado e, na prática, 
impossível.

Alteração apresentada por Lena Ek e Christofer Fjellner

Alteração 46
Artigo 2, nº 5
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5. “utilizador de armadilhas", uma pessoa 
autorizada pela autoridade competente de 
um Estado-Membro a utilizar armadilhas 
para capturar as espécies animais 
enumeradas no Anexo I.

5. “utilizador de armadilhas", uma pessoa 
que preenche os critérios da autoridade 
competente de um Estado-Membro para
utilizar armadilhas para capturar as espécies 
animais enumeradas no Anexo I.

Or. sv

Justificação

É normal que sejam determinados critérios de competência e não um processo de 
autorização caso a caso para poder utilizar uma armadilha. O importante é que o 
caçador possa demonstrar que está habilitado a utilizar uma armadilha.

Alteração apresentada por Åsa Westlund e Riitta Myller

Alteração 47
Artigo 2, nº 5

5. “utilizador de armadilhas", uma pessoa 
autorizada pela autoridade competente de 
um Estado-Membro a utilizar armadilhas 
para capturar as espécies animais 
enumeradas no Anexo I.

5. “utilizador de armadilhas", uma pessoa 
que preenche os critérios da autoridade 
competente de um Estado-Membro para
utilizar armadilhas para capturar as espécies 
animais enumeradas no Anexo I.

Or. sv

Justificação

É normal que sejam determinados critérios de competência e não um processo de 
autorização caso a caso para poder utilizar uma armadilha. O importante é que o 
caçador possa demonstrar que está habilitado a utilizar uma armadilha.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 48
Artigo 3

Autoridades competentes Comunicação de informações
1. Cada Estado-Membro designará uma ou 
mais autoridades competentes responsáveis 
pela aplicação da presente directiva.

1. Os Estados-Membros e a Comissão 
procederão ao intercâmbio das informações 
necessárias para a aplicação do presente 
regulamento.

2. Os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão os nomes e endereços das 
autoridades competentes, o mais tardar até 
31 de Dezembro de 2005. A Comissão 
comunicará essas informações aos 
restantes Estados-Membros e publicará 

2. Os Estados-Membros assegurarão 
igualmente a adopção de todas as acções 
necessárias para sensibilizar o público para 
as medidas adoptadas em aplicação do 
presente regulamento.
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uma lista das autoridades competentes no 
Jornal Oficial da União Europeia. O 
mesmo procedimento será aplicado às 
alterações da lista das autoridades 
competentes.

Or. de

Justificação

As disposições relativas às autoridades competentes (até à data artigo 3º) são 
suprimidas. O artigo 3º (até à data artigo 12º) regula a comunicação de informações.

A proposta de directiva em apreço contém todas as medidas dos acordos na matéria. 
Tendo em vista simplificar o processo e acelerar a sua execução, os 
Estados-Membros podem proceder directamente à respectiva transposição. Todavia, 
para o efeito, é necessário que seja adoptado um regulamento que lhes confira o 
respectivo mandato. Além disso, cumpre igualmente clarificar que a transposição 
apenas poderá ter lugar se a Comissão for devidamente informada e existir 
cooperação entre ambas as partes. Desta forma, os Estados-Membros poderão 
transpor directamente os acordos e adaptar as disposições às suas especificidades.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 49
Artigo 4

Utilização de armadilhas Transposição
1. A partir de 1 de Janeiro de 2009, os 
Estados Membros assegurarão que as 
armadilhas utilizadas são conformes com 
as normas de armadilhagem sem crueldade 
estabelecidas no Anexo II e certificadas 
enquanto tal pelas autoridades 
competentes.

1. Os Estados-Membros adoptarão e 
publicarão, o mais tardar em 31 de 
Dezembro de 2005, as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento a este acordo. Os Estados-
Membros comunicarão imediatamente à 
Comissão o texto de tais disposições, bem 
como o quadro de correspondência entre 
essas disposições e as disposições do 
acordo. 
Os Estados-Membros aplicarão essas 
disposições a partir de 1 de Janeiro de 
2006.
Quando os Estados-Membros aprovarem 
essas disposições, estas devem incluir uma 
referência ao acordo ou dela ser 
acompanhadas aquando da sua publicação 
oficial. As modalidades dessa referência 
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serão aprovadas pelos Estados-Membros.
2. Os Estados-Membros podem autorizar a 
utilização, no seu território, de armadilhas 
certificadas num país terceiro em 
conformidade com as normas de 
armadilhagem sem crueldade. Os 
Estados-Membros devem fundamentar a 
recusa de tal autorização e notificar por 
escrito o país terceiro de certificação e a 
Comissão.. 

2. Os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão o texto das principais disposições 
de direito interno que aprovarem nas 
matérias reguladas por este acordo.

Or. de

Justificação

As disposições relativas à utilização de armadilhas (até à data artigo 4º) são 
suprimidas. O artigo 4º (até à data artigo 16º) regula a transposição do regulamento 
por parte dos Estados-Membros.

A proposta de directiva em apreço contém todas as medidas dos acordos na matéria. 
Tendo em vista simplificar o processo e acelerar a sua execução, os 
Estados-Membros podem proceder directamente à respectiva transposição. Todavia, 
para o efeito, é necessário que seja adoptado um regulamento que lhes confira o 
respectivo mandato. Além disso, cumpre igualmente clarificar que a transposição 
apenas poderá ter lugar se a Comissão for devidamente informada e existir 
cooperação entre ambas as partes. Desta forma, os Estados-Membros poderão 
transpor directamente os acordos e adaptar as disposições às suas especificidades.

Alteração apresentada por Hélène Goudin

Alteração 50
Artigo 4, nº 1

1. A partir de 1 de Janeiro de 2009, os 
Estados-Membros assegurarão que as 
armadilhas utilizadas são conformes com as 
normas de armadilhagem sem crueldade 
estabelecidas no Anexo II e certificadas 
enquanto tal pelas autoridades competentes.

1. Cinco anos após a entrada em vigor da 
presente directiva, os Estados-Membros 
assegurarão que as armadilhas utilizadas são 
conformes com as normas de armadilhagem 
sem crueldade estabelecidas no Anexo II e 
certificadas enquanto tal pelas autoridades 
competentes.

Or. sv

Justificação

Cinco anos é um prazo de transição aceitável.
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Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 51
Artigo 4, nº 1

1. A partir de 1 de Janeiro de 2009, os 
Estados-Membros assegurarão que as 
armadilhas utilizadas são conformes com as 
normas de armadilhagem sem crueldade 
estabelecidas no Anexo II e certificadas 
enquanto tal pelas autoridades competentes.

1. A partir de 1 de Janeiro de 2008, os 
Estados-Membros assegurarão que as 
armadilhas utilizadas são conformes com as 
normas de armadilhagem sem crueldade 
estabelecidas no Anexo II e certificadas 
enquanto tal pelas autoridades competentes.

Or. de

Justificação

A aplicação dos acordos deve ter lugar numa data anterior, uma vez que as normas 
almejadas já são conhecidas desde 1991 e que, por essa razão, é possível uma 
adaptação mais célere. 

Alteração apresentada por Lena Ek e Christofer Fjellner

Alteração 52
Artigo 4, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os Estados-Membros podem 
autorizar particulares a fabricar e utilizar 
armadilhas, na condição de que estas 
preencham critérios de fabrico conformes 
com o disposto na presente directiva e 
tenham sido aprovadas pela autoridade 
competente para a espécie ou espécies 
visadas.

Or. sv

Justificação

As armadilhas artesanais sempre existiram na Suécia, sendo-lhes imposta a condição 
de que sejam conformes com as descrições técnicas de armadilhas já testadas e 
aprovadas. As descrições são muito pormenorizadas e definem o material, as 
dimensões, os dispositivos de captura, etc. As armadilhas artesanais são utilizadas 
pelo público em geral e têm mostrado funcionar bem. O acordo sobre normas de 
armadilhagem sem crueldade celebrado entre a Comunidade Europeia, o Canadá e a 
Federação Russa menciona explicitamente e reconhece as armadilhas artesanais. Se 
estas armadilhas preencherem os mesmos critérios que os aplicáveis às demais 
armadilhas, devem poder ser aprovadas.
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Alteração apresentada por Åsa Westlund e Riitta Myller

Alteração 53
Artigo 4, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os Estados-Membros podem 
autorizar particulares a fabricar e utilizar 
armadilhas, na condição de que estas 
preencham critérios de fabrico conformes 
com o disposto na presente directiva e 
tenham sido aprovadas pela autoridade 
competente para a espécie ou espécies 
visadas.

Or. sv

Justificação

As armadilhas artesanais sempre existiram na Suécia, sendo-lhes imposta a condição 
de que sejam conformes com as descrições técnicas de armadilhas já testadas e 
aprovadas. As descrições são muito pormenorizadas e definem o material, as 
dimensões, os dispositivos de captura, etc. As armadilhas artesanais são utilizadas 
pelo público em geral e têm mostrado funcionar bem. O acordo sobre normas de 
armadilhagem sem crueldade celebrado entre a Comunidade Europeia, o Canadá e a 
Federação Russa menciona explicitamente e reconhece as armadilhas artesanais. Se 
estas armadilhas preencherem os mesmos critérios que os aplicáveis às demais 
armadilhas, devem poder ser aprovadas.

Alteração apresentada por Hélène Goudin

Alteração 54
Artigo 4, nº 2 bis (novo)

2 bis. Sempre que um tipo ou modelo 
específico de armadilha tenha sido 
aprovado pela autoridade competente, 
todas as armadilhas artesanais de 
construção equivalente devem ser 
autorizadas, na condição de que 
preencham os critérios e as especificações 
estabelecidos para o modelo aprovado.

Or. sv

Justificação

Não há razão para estabelecer uma distinção entre armadilhas de fabrico industrial e 
armadilhas artesanais.
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Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 55
Artigo 5

Métodos de armadilhagem Entrada em vigor
1. A partir de 1 de Janeiro de 2012, os 
Estados-Membros assegurarão que só são 
utilizados os métodos de armadilhagem 
conformes com as normas de 
armadilhagem sem crueldade estabelecidas 
no Anexo II. 

A presente directiva entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

2. Será considerado método de 
armadilhagem para imobilizar sem 
crueldade um método que preencha as 
seguintes condições: 
a) número mínimo de espécimes da mesma 
espécie-alvo utilizados para a recolha de 
dados igual a 20 ;
b) não-manifestação de qualquer indicador 
referido no ponto 2.2. do Anexo II em, pelo 
menos 80 % dos animais referidos na 
alínea a).
3. Será considerado método de 
armadilhagem para matar sem crueldade 
um método que preencha as seguintes 
condições: 
a) número mínimo de espécimes da mesma 
espécie-alvo utilizados para a recolha de 
dados igual a 12;
b) perda de consciência e de sensibilidade 
de, pelo menos, 80% dos animais referidos 
na alínea a) antes de atingidos os tempos 
máximos estabelecidos no ponto 3.2 do 
Anexo II e permanência nesse estado até à 
morte.

Or. de

Justificação

As disposições relativas aos métodos de armadilhagem (até à data artigo 5º) são 
suprimidas. O artigo 5º (até à data artigo 17º) regula a entrada em vigor do 
regulamento.

A proposta de directiva em apreço contém todas as medidas dos acordos na matéria. 
Tendo em vista simplificar o processo e acelerar a sua execução, os 
Estados-Membros podem proceder directamente à respectiva transposição. Todavia, 
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para o efeito, é necessário que seja adoptado um regulamento que lhes confira o 
respectivo mandato. Além disso, cumpre igualmente clarificar que a transposição 
apenas poderá ter lugar se a Comissão for devidamente informada e existir 
cooperação entre ambas as  partes. Desta forma, os Estados-Membros poderão 
transpor directamente os acordos e adaptar as disposições às suas especificidades.

Alteração apresentada por Hélène Goudin

Alteração 56
Artigo 5, nº 1

1. A partir de 1 de Janeiro de 2012, os 
Estados-Membros assegurarão que só são 
utilizados os métodos de armadilhagem 
conformes com as normas de armadilhagem 
sem crueldade estabelecidas no Anexo II. 

1. Oito anos após a entrada em vigor da 
presente directiva, os Estados-Membros 
assegurarão que só são utilizados os métodos 
de armadilhagem conformes com as normas 
de armadilhagem sem crueldade 
estabelecidas no Anexo II. 

Or. sv

Justificação

É necessário um período de transição de oito anos para que todos os 
Estados-Membros possam transpor a directiva para a legislação nacional.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 57
Artigo 5, nº 1

1. A partir de 1 de Janeiro de 2012, os 
Estados-Membros assegurarão que só são 
utilizados os métodos de armadilhagem 
conformes com as normas de armadilhagem 
sem crueldade estabelecidas no Anexo II. 

1. A partir de 1 de Janeiro de 2010, os 
Estados-Membros assegurarão que só são 
utilizados os métodos de armadilhagem 
conformes com as normas de armadilhagem 
sem crueldade estabelecidas no Anexo II. 

Or. de

Justificação

A aplicação dos acordos deve ter lugar numa data anterior, uma vez que as normas 
almejadas já são conhecidas desde 1991 e que, por essa razão, é possível uma 
adaptação mais célere. 

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 58
Artigo 5, nº 2
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2. Será considerado método de 
armadilhagem para imobilizar sem 
crueldade um método que preencha as 
seguintes condições:

2. Será considerado sustentável um método 
de armadilhagem para imobilizar que 
preencha as seguintes condições:

a) número mínimo de espécimes da mesma 
espécie-alvo utilizados para a recolha de 
dados igual a 20;

a) número mínimo de espécimes da mesma 
espécie-alvo utilizados para a recolha de 
dados igual a 15;

b) não-manifestação de qualquer indicador 
referido no ponto 2.2. do Anexo II em, pelo 
menos 80 % dos animais referidos na 
alínea a).

b) não-manifestação de qualquer indicador 
referido no ponto 2.2. do Anexo II em, pelo 
menos 85 % dos animais referidos na 
alínea a).

Or. de

Justificação

O número de animais utilizados para fins experimentais deve ser circunscrito a um 
nível mínimo. Não obstante, é necessário dispor de garantias suficientes quanto ao 
facto de o resultado do teste permitir tirar conclusões claras no que diz respeito à 
proibição ou à autorização das armadilhas. Afigura-se aceitável que um método de 
armadilhagem para imobilizar seja considerado sustentável se 85% dos animais 
capturados não sofrerem dos indicadores enumerados no anexo II.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 59
Artigo 5, nº 3

3. Será considerado método de 
armadilhagem para matar sem crueldade um 
método que preencha as seguintes 
condições:

3. Será considerado sustentável um método 
de armadilhagem para matar que preencha as 
seguintes condições:

a) número mínimo de espécimes da mesma 
espécie-alvo utilizados para a recolha de 
dados igual a 12;

a) número mínimo de espécimes da mesma 
espécie-alvo utilizados para a recolha de 
dados igual a 10;

b) perda de consciência e de sensibilidade 
de, pelo menos, 80% dos animais referidos 
na alínea a) antes de atingidos os tempos 
máximos estabelecidos no ponto 3.2 do 
Anexo II e permanência nesse estado até à 
morte.

b) perda de consciência e de sensibilidade 
de, pelo menos, 85% dos animais referidos 
na alínea a) antes de atingidos os tempos 
máximos estabelecidos no ponto 3.2 do 
Anexo II e permanência nesse estado até à 
morte.

Or. de
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Justificação

O número de animais utilizados para fins experimentais deve ser circunscrito a um 
nível mínimo. Não obstante, é necessário dispor de garantias suficientes quanto ao 
facto de o resultado do teste permitir tirar conclusões claras no que diz respeito à 
proibição ou à autorização das armadilhas. Afigura-se aceitável que um método de 
armadilhagem para imobilizar seja considerado sustentável se 85% dos animais 
capturados não sofrerem dos indicadores enumerados no anexo II.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 60
Artigo 6

Derrogações Destinatários
1. Desde que não sejam aplicadas de forma 
a prejudicar o objectivo da presente 
directiva, as autoridades competentes 
podem conceder, caso a caso, derrogações 
às obrigações previstas no n.º 1 do artigo 4º 
e no artigo 5º: 

Os Estados-Membros são os destinatários 
da presente directiva.

a) no interesse da saúde e segurança 
públicas; 
b) para a protecção da propriedade pública 
e privada; 
c) para efeitos de investigação, educação, 
repovoamento, reintrodução, reprodução 
ou protecção da fauna e da flora; 
d) para a utilização de armadilhas 
tradicionais de madeira, necessária para 
conservar o património cultural de 
comunidades indígenas.
e) para a utilização temporária de uma 
armadilha específica para espécies 
determinadas ou em condições ambientais 
específicas, por um período razoável de
tempo estabelecido pelas autoridades 
competentes, enquanto prossegue a 
investigação para identificar armadilhas de 
substituição; 
f) para a autorização, numa base 
casuística, de construção e utilização por 
particulares de armadilhas conformes com 
os modelos aprovados pelas autoridades 
competentes.
2. As derrogações previstas no n.º 1 serão 
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concedidas por escrito, com indicação dos 
respectivos fundamentos e das condições 
aplicáveis. 
3. A autoridade competente notificará à 
Comissão as derrogações concedidas, os 
respectivos fundamentos e as condições 
aplicáveis.

Or. de

Justificação

As disposições relativas às derrogações (até à data artigo 6º) são suprimidas. O 
artigo 6º (até à data artigo 18º) regula os destinatários do presente regulamento.

A proposta de directiva em apreço contém todas as medidas dos acordos na matéria. 
Tendo em vista simplificar o processo e acelerar a sua execução, os 
Estados-Membros podem proceder directamente à respectiva transposição. Todavia, 
para o efeito, é necessário que seja adoptado um regulamento que lhes confira o 
respectivo mandato. Além disso, cumpre igualmente clarificar que a transposição 
apenas poderá ter lugar se a Comissão for devidamente informada e existir 
cooperação entre ambas as partes. Desta forma, os Estados-Membros poderão 
transpor directamente os acordos e adaptar as disposições às suas especificidades.

Alteração apresentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, 
Jules Maaten, Jan Mulder e Dorette Corbey

Alteração 61
Artigo 6, nº 1

1. Desde que não sejam aplicadas de forma 
a prejudicar o objectivo da presente 
directiva, as autoridades competentes podem 
conceder, caso a caso, derrogações às 
obrigações previstas no n.º 1 do artigo 4º e 
no artigo 5º: 

1. Desde que, na medida do possível, sejam 
utilizados modelos de armadilhas o menos 
cruéis possível, as autoridades competentes, 
se não se tratar de uma captura para 
utilização dos animais, podem conceder 
derrogações às obrigações previstas no n.º 1 
do artigo 4º e no artigo 5º: 

a) no interesse da saúde e segurança 
públicas;

a) no interesse da saúde e segurança públicas

b) para a protecção da propriedade pública e 
privada;

b) para a protecção da propriedade pública e 
privada;

c) para efeitos de investigação, educação, 
repovoamento, reintrodução, reprodução ou 
protecção da fauna e da flora;

c) para efeitos de investigação, educação, 
repovoamento, reintrodução, reprodução ou 
protecção da fauna e da flora;

d) para a utilização de armadilhas 
tradicionais de madeira, necessária para 
conservar o património cultural de 
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comunidades indígenas;
e) para a utilização temporária de uma 
armadilha específica para espécies 
determinadas ou em condições ambientais 
específicas, por um período razoável de 
tempo estabelecido pelas autoridades 
competentes, enquanto prossegue a 
investigação para identificar armadilhas de 
substituição;

d) para a utilização temporária de uma 
armadilha específica para espécies
determinadas ou em condições ambientais 
específicas, por um período razoável de 
tempo estabelecido pelas autoridades 
competentes, enquanto prossegue a 
investigação para identificar armadilhas de 
substituição;

f) para a autorização, numa base 
casuística, de construção e utilização por 
particulares de armadilhas conformes com 
os modelos aprovados pelas autoridades 
competentes.

Or. nl

Justificação

As razões para autorizar derrogações ao nº 1 do artigo 4º e ao artigo 5º podem ser 
tão pesadas que nos vejamos obrigados a optar pela utilização de armadilhas mais 
cruéis ou, eventualmente, recorrer a meios não normalizados (por exemplo, a 
utilização de armadilhas de afogamento por imersão no combate ao rato 
almiscareiro em regiões muito sensíveis a esse animal). Um objectivo secundário de 
todas as formas de luta é, e continua a ser, a combinação de meios com os quais se 
possa atingir o objectivo com toda a razoabilidade e que provoque o menor 
sofrimento possível no animal.

A captura de animais para efeitos de investigação, reintrodução, protecção da flora e 
da fauna (tal como é definido, por exemplo, em muitas convenções internacionais 
para protecção da biodiversidade) afecta, em geral,  um reduzido número de animais. 
As desvantagens de métodos de armadilhagem mais cruéis (na maior parte dos casos, 
mas nem sempre, para animais capturados  vivos) podem, assim, reduzir-se a um 
nível aceitável, caso o acompanhamento seja intensivo, se reduza o período de 
permanência na armadilha, etc. Entretanto também se dispõe de ajudas técnicas para 
conseguir isso. A autoridade competente deverá incluir determinadas exigências 
nessa matéria na autorização a conceder. Caso um animal tenha de ser abatido, em 
derrogação das razões referidas, então deverá optar-se por um método que cumpra 
as disposições da directiva, a não ser que esse método não exista.

Alteração apresentada por Lena Ek e Christofer Fjellner

Alteração 62
Artigo 6, nº 1, alínea b)

b) para a protecção da propriedade pública e 
privada; 

b) para a protecção da propriedade pública e 
privada; 

Or. sv
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Justificação

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 63
Artigo 6, nº 1, alínea d)

d) para a utilização de armadilhas 
tradicionais de madeira, necessária para 
conservar o património cultural de 
comunidades indígenas.

Suprimido

Or. de

Justificação

Não existe qualquer razão válida que justifique esta derrogação.

Alteração apresentada por Lena Ek e Christofer Fjellner

Alteração 64
Artigo 6, nº 1, alínea e)

e) para a utilização temporária de uma 
armadilha específica para espécies 
determinadas ou em condições ambientais 
específicas, por um período razoável de 
tempo estabelecido pelas autoridades 
competentes, enquanto prossegue a 
investigação para identificar armadilhas de 
substituição;

e) para a utilização temporária de uma 
armadilha específica para espécies 
determinadas ou em condições ambientais 
específicas, por um período razoável de 
tempo estabelecido pelas autoridades 
competentes, enquanto prossegue a 
investigação para identificar armadilhas de 
substituição;

Or. sv

Justificação

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 65
Artigo 6, nº 1, alínea f)

f) para a autorização, numa base 
casuística, de construção e utilização por 
particulares de armadilhas conformes com 

Suprimido
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os modelos aprovados pelas autoridades 
competentes.

Or. de

Justificação

Cumpre envidar esforços por que apenas as armadilhas que tenham sido sujeitas a 
um controlo oficial e estejam certificadas sejam passíveis de utilização. A autorização 
de armadilhas de particulares poderia induzir a existência de inúmeros modelos de 
armadilhas e tornar incontrolável a colocação de armadilhas.

Alteração apresentada por Hélène Goudin

Alteração 66
Artigo 6, nº 1, alínea f)

f) para a autorização, numa base casuística,
de construção e utilização por particulares de 
armadilhas conformes com os modelos 
aprovados pelas autoridades competentes.

f) para a autorização de construção e 
utilização por particulares de armadilhas 
conformes com os modelos aprovados pelas 
autoridades competentes.

Or. sv

Justificação

Não há qualquer diferença entre uma armadilha construída por um particular e uma 
armadilha de tipo industrial. O fundamental é que o modelo geral seja testado e 
aprovado.  As armadilhas artesanais são comuns na UE. Conceder autorização numa 
base casuística seria burocrático e, na prática, impossível.

Alteração apresentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, 
Jules Maaten, Jan Mulder e Dorette Corbey

Alteração 67
Artigo 6, nº 1 bis(novo)

1 bis. Desde que não sejam aplicadas de 
forma a prejudicar o objectivo da presente 
directiva, as autoridades competentes, se 
não se tratar de uma captura para 
utilização dos animais, podem conceder, 
caso a caso, derrogações às obrigações 
previstas no n.º 1 do artigo 4º e no artigo 
5º:
a) para a utilização temporária de uma 
armadilha específica para espécies 
determinadas ou em condições ambientais 
específicas, por um período razoável de 
tempo estabelecido pelas autoridades 
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competentes, enquanto prossegue a 
investigação para identificar armadilhas de 
substituição;
b) para a utilização de armadilhas 
tradicionais de madeira, necessária para 
conservar o património cultural de 
comunidades indígenas;
c) para a autorização, numa base 
casuística, de construção e utilização por 
particulares de armadilhas conformes com 
os modelos aprovados pelas autoridades 
competentes.

Or. nl

Justificação

Os motivos de derrogação aqui resumidos estão de acordo com as razões propostas 
pela Comissão. Tendo em conta que, na base, poderá estar o comércio de animais 
para obtenção de peles ou carne e que nenhum grande interesse geral exige 
mudanças, a formulação actual permanece intacta.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 68
Artigo 7

Artigo 7 Suprimido
Certificação

1. Os Estados-Membros assegurarão que as 
armadilhas, e respectivos métodos, que 
tenham sido testadas e cuja conformidade 
com as normas de armadilhagem sem 
crueldade tenha sido demonstrada, são 
certificadas pelas autoridades competentes.
2. Os Estados-Membros assegurarão a 
emissão de um documento de certificação 
normalizado relativamente a todas 
armadilhas cuja utilização tenha sido 
autorizada em aplicação do n.º 1 do 
artigo 4º.
3. Sem prejuízo de proibições nacionais 
relativas à utilização de armadilhas, o 
documento de certificação normalizado 
emitido pela autoridade competente de um 
Estado-Membro em conformidade com a 
presente directiva será reconhecido como 
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certificado válido nos restantes 
Estados-Membros. 
4. A autoridade competente indicará no 
documento de certificação normalizado, se 
necessário, as eventuais condições e 
restrições específicas relativas à utilização 
da armadilha.
5. Antes da certificação de uma armadilha, 
a autoridade competente assegurará que a 
entidade ou organismo responsável pela 
realização dos testes aplicou as disposições 
técnicas relativas ao teste dos métodos de 
armadilhagem estabelecidas no Anexo III e 
que apresentou um relatório à autoridade 
competente, em conformidade com o 
disposto no ponto 1.6 desse Anexo.

Or. de

Justificação

As disposições relativas à certificação (até à data aritgo 7º) são suprimidas.

A proposta de directiva em apreço contém todas as medidas dos acordos na matéria. 
Tendo em vista simplificar o processo e acelerar a sua execução, os 
Estados-Membros podem proceder directamente à respectiva transposição. Todavia, 
para o efeito, é necessário que seja adoptado um regulamento que lhes confira o 
respectivo mandato. Além disso, cumpre igualmente clarificar que a transposição 
apenas poderá ter lugar se a Comissão for devidamente informada e existir 
cooperação entre ambas as partes. Desta forma, os Estados-Membros poderão 
transpor directamente os acordos e adaptar as disposições às suas especificidades.

Alteração apresentada por Lena Ek e Christofer Fjellner

Alteração 69
Artigo 7

1. Os Estados-Membros assegurarão que as 
armadilhas, e respectivos métodos, que 
tenham sido testadas e cuja conformidade 
com as normas de armadilhagem sem 
crueldade tenha sido demonstrada, são 
certificadas pelas autoridades competentes.

1. Os Estados-Membros assegurarão que as 
armadilhas, e respectivos métodos, que 
tenham sido sujeitas a testes, se possível 
através da simulação em computador, e 
cuja conformidade com as normas de 
armadilhagem sem crueldade tenha sido 
demonstrada, são certificadas pelas 
autoridades competentes.

2. Os Estados-Membros assegurarão a 
emissão de um documento de certificação 
normalizado relativamente a todas 
armadilhas cuja utilização tenha sido 

2. Os Estados-Membros assegurarão a 
emissão de um documento de certificação 
normalizado relativamente a todas 
armadilhas cuja utilização tenha sido 
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autorizada em aplicação do n.º 1 do artigo 
4º.

autorizada em aplicação do n.º 1 do artigo 
4º.

3. Sem prejuízo de proibições nacionais 
relativas à utilização de armadilhas, o 
documento de certificação normalizado 
emitido pela autoridade competente de um 
Estado-Membro em conformidade com a 
presente directiva será reconhecido como 
certificado válido nos restantes 
Estados-Membros.

3. Sem prejuízo de proibições nacionais 
relativas à utilização de armadilhas, o 
documento de certificação normalizado 
emitido pela autoridade competente de um 
Estado-Membro em conformidade com a 
presente directiva será reconhecido como 
certificado válido nos restantes 
Estados-Membros.

4. A autoridade competente indicará no 
documento de certificação normalizado, se 
necessário, as eventuais condições e 
restrições específicas relativas à utilização 
da armadilha.

4. A autoridade competente indicará no 
documento de certificação normalizado, se 
necessário, as eventuais condições e 
restrições específicas relativas à utilização 
da armadilha.

5. Antes da certificação de uma armadilha, a 
autoridade competente assegurará que a 
entidade ou organismo responsável pela 
realização dos testes aplicou as disposições 
técnicas relativas ao teste dos métodos de 
armadilhagem estabelecidas no Anexo III e 
que apresentou um relatório à autoridade 
competente, em conformidade com o 
disposto no ponto 1.6 desse Anexo.

5. Antes da certificação de uma armadilha, a 
autoridade competente assegurará que a 
entidade ou organismo responsável pela 
realização dos testes aplicou as disposições 
técnicas relativas ao teste dos métodos de 
armadilhagem estabelecidas no Anexo III e 
que apresentou um relatório à autoridade 
competente, em conformidade com o 
disposto no ponto 1.6 desse Anexo. A 
autorização poderá basear-se em testes de 
campo se não existir investigação 
fundamental sobre outros parâmetros.
5bis. Os métodos de armadilhagem já antes 
testados e certificados nos 
Estados-Membros só precisam de ser 
sujeitos a testes de campo para preencher 
as normas de armadilhagem sem 
crueldade.

Or. sv

Justificação

Um recurso acrescido às simulações em computador reduz o número de animais 
utilizados nas experiências.

Há que considerar que parâmetros como o stress e o comportamento fazem, em 
grande medida, parte da investigação fundamental sobre uma dada espécie e estão 
menos associados às armadilhas testadas. Mesmo o tempo até à perda de consciência 
faz parte da investigação fundamental em função da espécie, do ponto e da força do 
impacto. Um exame post mortem rigoroso do material de campo torna pois possível 
determinar se uma armadilha pode ser certificada nos termos da presente directiva.
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Na Suécia, desde 1984 que são realizados testes e emitidas certificações para 
dispositivos de captura. Os conhecimentos sobre as condições indispensáveis para 
que um dispositivo de captura funcione de um determinado modo são bastante bons. 
Do ponto de vista da utilização de cobaias, um teste de campo complementar deve 
poder ser suficiente para a eventual certificação de um método de captura em 
conformidade com a directiva.

Alteração apresentada por Åsa Westlund e Riitta Myller

Alteração 70
Artigo 7

1. Os Estados-Membros assegurarão que as 
armadilhas, e respectivos métodos, que 
tenham sido testadas e cuja conformidade 
com as normas de armadilhagem sem 
crueldade tenha sido demonstrada, são 
certificadas pelas autoridades competentes.

1. Os Estados-Membros assegurarão que as 
armadilhas, e respectivos métodos, que 
tenham sido sujeitas a testes, se possível 
através da simulação em computador, e 
cuja conformidade com as normas de 
armadilhagem sem crueldade tenha sido 
demonstrada, são certificadas pelas 
autoridades competentes.

2. Os Estados-Membros assegurarão a 
emissão de um documento de certificação 
normalizado relativamente a todas 
armadilhas cuja utilização tenha sido 
autorizada em aplicação do n.º 1 do artigo 
4º.

2. Os Estados-Membros assegurarão a 
emissão de um documento de certificação 
normalizado relativamente a todas 
armadilhas cuja utilização tenha sido 
autorizada em aplicação do n.º 1 do artigo 
4º.

3. Sem prejuízo de proibições nacionais 
relativas à utilização de armadilhas, o 
documento de certificação normalizado 
emitido pela autoridade competente de um 
Estado-Membro em conformidade com a 
presente directiva será reconhecido como 
certificado válido nos restantes 
Estados-Membros.

3. Sem prejuízo de proibições nacionais 
relativas à utilização de armadilhas, o 
documento de certificação normalizado 
emitido pela autoridade competente de um 
Estado-Membro em conformidade com a 
presente directiva será reconhecido como 
certificado válido nos restantes 
Estados-Membros.

4. A autoridade competente indicará no 
documento de certificação normalizado, se 
necessário, as eventuais condições e 
restrições específicas relativas à utilização 
da armadilha.

4. A autoridade competente indicará no 
documento de certificação normalizado, se 
necessário, as eventuais condições e 
restrições específicas relativas à utilização 
da armadilha.

5. Antes da certificação de uma armadilha, a 
autoridade competente assegurará que a 
entidade ou organismo responsável pela 
realização dos testes aplicou as disposições 
técnicas relativas ao teste dos métodos de 
armadilhagem estabelecidas no Anexo III e 
que apresentou um relatório à autoridade 
competente, em conformidade com o 
disposto no ponto 1.6 desse Anexo.

5. Antes da certificação de uma armadilha, a 
autoridade competente assegurará que a 
entidade ou organismo responsável pela 
realização dos testes aplicou as disposições 
técnicas relativas ao teste dos métodos de 
armadilhagem estabelecidas no Anexo III e 
que apresentou um relatório à autoridade 
competente, em conformidade com o 
disposto no ponto 1.6 desse Anexo. A 
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autorização poderá basear-se em testes de 
campo se não existir investigação 
fundamental sobre outros parâmetros.
5bis. Os métodos de armadilhagem já antes 
testados e certificados nos 
Estados-Membros só precisam de ser 
sujeitos a testes de campo para preencher 
as normas de armadilhagem sem 
crueldade.

Or. sv

Justificação

Um recurso acrescido às simulações em computador reduz o número de animais 
utilizados nas experiências.

Há que considerar que parâmetros como o stress e o comportamento fazem, em 
grande medida, parte da investigação fundamental sobre uma dada espécie e estão 
menos associados às armadilhas testadas. Mesmo o tempo até à perda de consciência 
faz parte da investigação fundamental em função da espécie, do ponto e da força do 
impacto. Um exame post mortem rigoroso do material de campo torna pois possível 
determinar se uma armadilha pode ser certificada nos termos da presente directiva.

Na Suécia, desde 1984 que são realizados testes e emitidas certificações para 
dispositivos de captura. Os conhecimentos sobre as condições indispensáveis para 
que um dispositivo de captura funcione de um determinado modo são bastante bons. 
Do ponto de vista da utilização de cobaias, um teste de campo complementar deve 
poder ser suficiente para a eventual certificação de um método de captura em 
conformidade com a directiva.

Alteração apresentada por Hélène Goudin

Alteração 71
Artigo 7, nº 1

1. Os Estados-Membros assegurarão que as 
armadilhas, e respectivos métodos, que 
tenham sido testadas e cuja conformidade 
com as normas de armadilhagem sem 
crueldade tenha sido demonstrada, são 
certificadas pelas autoridades competentes.

1. Os Estados-Membros assegurarão que as 
armadilhas, e respectivos métodos, que 
tenham sido testadas e cuja conformidade 
com as normas de armadilhagem sem 
crueldade tenha sido demonstrada, são 
certificadas pelas autoridades competentes. 
Não será estabelecida qualquer diferença 
entre uma armadilha artesanal e uma de 
fabrico industrial.

Or. sv
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Justificação

Consonante com anteriores alterações.

Alteração apresentada por Hélène Goudin

Alteração 72
Artigo 7, nº 5 bis (novo)

5 bis. Sempre que um tipo ou modelo 
específico de armadilha tenha sido 
aprovado pela autoridade competente, 
todas as armadilhas artesanais de 
construção equivalente serão autorizadas,
na condição de que preencham os critérios 
e as especificações estabelecidos para o 
modelo aprovado.

Or. sv

Justificação

O fundamental é o modo como uma armadilha está construída e não se é de fabrico 
industrial ou artesanal.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 73
Artigo 8

Artigo 8 Suprimido
Utilizadores de armadilhas

Os Estados-Membros assegurarão que 
todos os utilizadores de armadilhas 
recebem formação específica ou têm 
experiência prática, competências ou 
conhecimentos equivalentes que os 
qualificam para utilizar armadilhas, em 
conformidade com as normas de 
armadilhagem sem crueldade. 

Or. de

Justificação

As disposições relativas aos utilizadores de armadilhas (até à data artigo 8º) são 
suprimidas. 
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A proposta de directiva em apreço contém todas as medidas dos acordos na matéria. 
Tendo em vista simplificar o processo e acelerar a sua execução, os 
Estados-Membros podem proceder directamente à respectiva transposição. Todavia, 
para o efeito, é necessário que seja adoptado um regulamento que lhes confira o 
respectivo mandato. Além disso, cumpre igualmente clarificar que a transposição 
apenas poderá ter lugar se a Comissão for devidamente informada e existir 
cooperação entre ambas as partes. Desta forma, os Estados-Membros poderão 
transpor directamente os acordos e adaptar as disposições às suas especificidades.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 74
Artigo 8

Os Estados-Membros assegurarão que todos 
os utilizadores de armadilhas recebem 
formação específica ou têm experiência 
prática, competências ou conhecimentos 
equivalentes que os qualificam para utilizar 
armadilhas, em conformidade com as 
normas de armadilhagem sem crueldade. 

Os Estados-Membros assegurarão que todos 
os utilizadores de armadilhas recebem 
formação específica. 

Or. de

Justificação

A formação de utilizadores de armadilhas deve processar-se por analogia com a 
formação prestada aos caçadores, a fim de evitar comportamentos abusivos e 
tendência de maus tratos a animais .

Alteração apresentada por Hélène Goudin

Alteração 75
Artigo 8

Os Estados-Membros assegurarão que todos 
os utilizadores de armadilhas recebem 
formação específica ou têm experiência 
prática, competências ou conhecimentos
equivalentes que os qualificam para utilizar 
armadilhas, em conformidade com as 
normas de armadilhagem sem crueldade. 

Os Estados-Membros assegurarão que todos 
os utilizadores de armadilhas recebem 
formação específica ou têm experiência 
prática, competências ou conhecimentos 
equivalentes que os qualificam para utilizar 
armadilhas, em conformidade com as 
normas de armadilhagem sem crueldade. 
Esta formação não deve ser harmonizada a 
nível da UE.

Or. sv
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Justificação

A presente clarificação tem em conta o princípio da subsidiariedade. As diferenças 
climáticas, as existências de cada espécie e as condições de caça variam de 
Estado-Membro para Estado-Membro. Introduzir uma formação harmonizada à 
escala da UE não seria eficaz nem racional.

Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 76
Artigo 8

Os Estados-Membros assegurarão que todos 
os utilizadores de armadilhas recebem 
formação específica ou têm experiência 
prática, competências ou conhecimentos 
equivalentes que os qualificam para utilizar 
armadilhas, em conformidade com as
normas de armadilhagem sem crueldade. 

Os Estados-Membros assegurarão que todos 
os utilizadores de armadilhas recebem 
formação apropriada - se possível, em 
colaboração com organizações de 
caçadores ou de "utilizadores de 
armadilhas"- ou têm experiência prática, 
competências ou conhecimentos 
equivalentes que os qualificam para utilizar 
armadilhas, em conformidade com 
objectivos da Directiva.. 

Or. en

Justificação

A fim de reduzir a burocracia e a bem da eficácia de custos para os Estados-
Membros, importa utilizar o "know-how" e as estruturas existentes de organizações 
representativas de caçadores ou de "utilizadores de armadilhas" para efeitos de 
prestação dessa formação aos utilizadores de armadilhas.

Alteração apresentada por Åsa Westlund e Riitta Myller

Alteração 77
Artigo 8

Os Estados-Membros assegurarão que todos 
os utilizadores de armadilhas recebem 
formação específica ou têm experiência 
prática, competências ou conhecimentos 
equivalentes que os qualificam para utilizar 
armadilhas, em conformidade com as 
normas de armadilhagem sem crueldade.

Os Estados-Membros assegurarão que todos 
os utilizadores de armadilhas recebem 
formação adequada ou têm experiência 
prática, competências ou conhecimentos 
equivalentes que os qualificam para utilizar 
armadilhas, em conformidade com o 
objectivo da presente directiva.

Or. sv

Justificação

O objectivo da formação deve ser assegurar que os caçadores disponham de 
conhecimentos que permitam realizar os objectivos da directiva e não conhecimentos 
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conformes com as normas de armadilhagem sem crueldade, que remetem para a 
testagem de armadilhas.

Alteração apresentada por Lena Ek e Christofer Fjellner

Alteração 78
Artigo 8

Os Estados-Membros assegurarão que todos 
os utilizadores de armadilhas recebem 
formação específica ou têm experiência 
prática, competências ou conhecimentos 
equivalentes que os qualificam para utilizar 
armadilhas, em conformidade com as 
normas de armadilhagem sem crueldade.

Os Estados-Membros assegurarão que todos 
os utilizadores de armadilhas recebem 
formação adequada ou têm experiência 
prática, competências ou conhecimentos 
equivalentes que os qualificam para utilizar 
armadilhas, em conformidade com as 
normas de armadilhagem sem crueldade o 
objectivo da presente directiva.

Or. sv

Justificação

O objectivo da formação deve ser assegurar que os caçadores disponham de 
conhecimentos que permitam realizar os objectivos da directiva e não conhecimentos 
conformes com as normas de armadilhagem sem crueldade, que remetem para a 
testagem de armadilhas.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 79
Artigo 9

Artigo 9 Suprimido
Fabricantes

Os Estados-Membros exigirão aos 
fabricantes que identifiquem as armadilhas 
certificadas e forneçam instruções para a 
montagem adequada, o funcionamento e a 
manutenção seguras dessas armadilhas.

Or. de

Justificação

As disposições relativas aos fabricantes (até à data artigo 10º) são suprimidas. 

A proposta de directiva em apreço contém todas as medidas dos acordos na matéria. 
Tendo em vista simplificar o processo e acelerar a sua execução, os 
Estados-Membros podem proceder directamente à respectiva transposição. Todavia, 
para o efeito, é necessário que seja adoptado um regulamento que lhes confira o 
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respectivo mandato. Além disso, cumpre igualmente clarificar que a transposição 
apenas poderá ter lugar se a Comissão for devidamente informada e existir 
cooperação entre ambas as partes. Desta forma, os Estados-Membros poderão 
transpor directamente os acordos e adaptar as disposições às suas especificidades.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 80
Artigo 10

Artigo 10 Suprimido
Investigação

Os Estados-Membros promoverão e 
encorajarão a investigação que contribua 
para a melhoria das normas de 
armadilhagem sem crueldade e para o bem-
estar dos animais capturados com 
armadilhas, em conformidade com as 
disposições do Anexo IV.

Or. de

Justificação

As disposições relativas à investigação (até à data artigo 10º) são suprimidas. 

A proposta de directiva em apreço contém todas as medidas dos acordos na matéria. 
Tendo em vista simplificar o processo e acelerar a sua execução, os 
Estados-Membros podem proceder directamente à respectiva transposição. Todavia, 
para o efeito, é necessário que seja adoptado um regulamento que lhes confira o 
respectivo mandato. Além disso, cumpre igualmente clarificar que a transposição 
apenas poderá ter lugar se a Comissão for devidamente informada e existir 
cooperação entre ambas as partes. Desta forma, os Estados-Membros poderão 
transpor directamente os acordos e adaptar as disposições às suas especificidades.

Alteração apresentada por Hélène Goudin

Alteração 81
Artigo 10

Os Estados-Membros promoverão e 
encorajarão a investigação que contribua 
para a melhoria das normas de 
armadilhagem sem crueldade e para o 
bem-estar dos animais capturados com 
armadilhas, em conformidade com as 
disposições do Anexo IV.

Suprimido
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Or. sv

Justificação

O tipo de investigação a promover pelos Estados-Membros deve ser decidido a nível 
nacional.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 82
Artigo 10

Os Estados-Membros promoverão e 
encorajarão a investigação que contribua 
para a melhoria das normas de 
armadilhagem sem crueldade e para o 
bem-estar dos animais capturados com 
armadilhas, em conformidade com as 
disposições do Anexo IV.

A Comissão e os Estados-Membros 
promoverão e encorajarão a investigação que 
contribua para a melhoria das normas de 
armadilhagem sustentável e para o 
bem-estar dos animais capturados com 
armadilhas, em conformidade com as 
disposições do Anexo IV. Além disso, 
devem promover o ensaio de armadilhas 
sem utilizaçãoo de animais vivos.
Caso não seja possível proceder aos ensaios 
sem utilizar animais, aplicam-se na íntegra 
as disposições pertinentes da Directiva 
86/609/CEE.

Or. de

Justificação

Importa promover a melhoria das normas de armadilhagem, sem proceder a testes 
desnecessários e suplementares com animais. As disposições relativas aos animais 
selvagens constantes da Directiva 86/609/CEE devem aplicar-se integralmente.

Alteração apresentada por Sergio Berlato

Alteração 83
Artigo 10

Os Estados-Membros promoverão e 
encorajarão a investigação que contribua 
para a melhoria das normas de 
armadilhagem sem crueldade e para o bem-
estar dos animais capturados com 
armadilhas, em conformidade com as 
disposições do Anexo IV.

Os Estados-Membros promoverão e 
encorajarão a investigação que contribua 
para a melhoria do bem-estar dos animais 
capturados com armadilhas, em 
conformidade com as disposições do Anexo 
IV.
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Or. fr

Justificação

O objectivo de uma tal investigação, realizada a nível nacional, não consiste em 
"melhorar" as normas de armadilhagem sem crueldade - porquanto as mesmas são, 
por definição, internacionais - mas, sim, em contribuir, de outras formas, para o bem-
estar dos animais capturados com armadilhas.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 84
Artigo 11

Artigo 11 Suprimido
Sanções

Os Estados-Membros estabelecerão o 
regime de sanções aplicável em caso de 
violação das disposições nacionais 
aprovadas em aplicação da presente 
directiva e adoptarão todas as medidas 
necessárias para assegurar a sua aplicação. 
As sanções previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros notificarão tais 
disposições à Comissão, o mais tardar até à 
data especificada no n.º1 do artigo 16º, 
notificando-a imediatamente de quaisquer 
alterações subsequentes que as afectem.

Or. de

Justificação

As disposições relativas às sanções (até à data artigo 11º) são suprimidas. 

A proposta de directiva em apreço contém todas as medidas dos acordos na matéria. 
Tendo em vista simplificar o processo e acelerar a sua execução, os 
Estados-Membros podem proceder directamente à respectiva transposição. Todavia, 
para o efeito, é necessário que seja adoptado um regulamento que lhes confira o 
respectivo mandato. Além disso, cumpre igualmente clarificar que a transposição 
apenas poderá ter lugar se a Comissão for devidamente informada e existir 
cooperação entre ambas as partes. Desta forma, os Estados-Membros poderão 
transpor directamente os acordos e adaptar as disposições às suas especificidades.



PE 360.168v02-00 40/52 AM\575548PT.doc

PT

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 85
Artigo 12

Artigo 12 Suprimido
Comunicação de informações

1. Os Estados-Membros e a Comissão 
procederão ao intercâmbio das informações 
necessárias para a aplicação da presente 
directiva.
2. Os Estados-Membros assegurarão 
igualmente a adopção de todas as acções 
necessárias para sensibilizar o público para 
as medidas adoptadas em aplicação da 
presente directiva.

Or. de

Justificação

As disposições relativas à comunicação de informações (até à data artigo 12º) são 
reguladas no artigo 3º. 

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 86
Artigo 13

Artigo 13 Suprimido
Comité

1. A Comissão será assistida pelo comité 
instituído pelo artigo 18.º do Regulamento 
(CEE) n.º 338/34  (a seguir designado 
"Comité").
2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, são aplicáveis os artigos 
5º e 7º da Decisão 1999/468/CE, tendo em 
conta o disposto no seu artigo 8º.
O prazo previsto no nº 6 do artigo 5º da 
Decisão 1999/468/CE é de dois meses.
3. O Comité adoptará o seu regulamento 
interno.
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Or. de

Justificação

As disposições relativas ao comité (até à data artigo 13º) são suprimidas. 

A proposta de directiva em apreço contém todas as medidas dos acordos na matéria. 
Tendo em vista simplificar o processo e acelerar a sua execução, os 
Estados-Membros podem proceder directamente à respectiva transposição. Todavia, 
para o efeito, é necessário que seja adoptado um regulamento que lhes confira o 
respectivo mandato. Além disso, cumpre igualmente clarificar que a transposição 
apenas poderá ter lugar se a Comissão for devidamente informada e existir 
cooperação entre ambas as partes. Desta forma, os Estados-Membros poderão 
transpor directamente os acordos e adaptar as disposições às suas especificidades.

Alteração apresentada por Lena Ek e Christofer Fjellner

Alteração 87
Artigo 13, nº 1

1. A Comissão será assistida pelo comité 
instituído pelo artigo 18.º do Regulamento 
(CEE) n.º 338/97 (a seguir designado 
"Comité").

1. A Comissão será assistida por um comité 
composto de peritos em matéria de captura 
com armadilha e comportamento dos 
animais selvagens (a seguir designado 
"Comité").

Or. sv

Justificação

O referido artigo do Regulamento (CEE) n.º 338/97 não é relevante neste contexto. 
Não se pode afirmar que o Grupo de Trabalho da CITES possua as competências 
necessárias em matéria de captura.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 88
Artigo 14

Artigo 14 Suprimido
Medidas de aplicação e alterações

1. Em conformidade com o procedimento 
previsto no n.º 2 do artigo 13º, a Comissão 
estabelecerá condições e critérios 
uniformes para:
a) as notificações referidas no n.º 2 do 
artigo 4º e no n.º 1 do artigo 6º;
b) a comunicação das informações referida 
no artigo 12º;
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c) a elaboração de um documento de 
certificação normalizado para efeitos de 
aplicação do artigo 7º.
Se necessário, e em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
13º, a Comissão adoptará medidas 
adicionais de aplicação.
2. Sempre que os anexos do Acordo e as 
Actas aprovadas referidas nas Decisões 
98/142/CE e 98/487/CE forem alteradas, a 
Comissão alterará em conformidade os 
anexos da presente directiva, de acordo 
com o procedimento referido no nº. 2 do 
artigo 13º.

Or. de

Justificação

As disposições relativas às medidas de aplicação e alterações (até à data artigo 14º) 
são suprimidas. 

A proposta de directiva em apreço contém todas as medidas dos acordos na matéria. 
Tendo em vista simplificar o processo e acelerar a sua execução, os 
Estados-Membros podem proceder directamente à respectiva transposição. Todavia, 
para o efeito, é necessário que seja adoptado um regulamento que lhes confira o 
respectivo mandato. Além disso, cumpre igualmente clarificar que a transposição 
apenas poderá ter lugar se a Comissão for devidamente informada e existir 
cooperação entre ambas as partes. Desta forma, os Estados-Membros poderão 
transpor directamente os acordos e adaptar as disposições às suas especificidades.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 89
Artigo 14, nº 1, alínea c bis) (nova)

c bis) uma norma mínima aplicável à 
formação dos utilizadores de armadilhas 
em conformidade com o artigo 8º.

Or. de

Justificação

Deve ser estabelecida uma norma mínima para a formação dos utilizadores de 
armadilhas, subsequentemente adaptada às condições locais válidas em cada 
Estado-Membro.
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Alteração apresentada por Sergio Berlato

Alteração 90
Artigo 14, nº 2

2. Sempre que os anexos do Acordo e as 
Actas aprovadas referidas nas Decisões 
98/142/CE e 98/487/CE forem alteradas, a 
Comissão alterará em conformidade os 
anexos da presente directiva, de acordo com 
o procedimento referido no nº. 2 do artigo 
13º.

2. Sempre que os anexos do Acordo e as 
Actas aprovadas referidas nas Decisões 
98/142/CE e 98/487/CE forem alteradas, a 
Comissão alterará em conformidade os 
anexos da presente directiva, de acordo com 
o processo de co-decisão.

Or. fr

Justificação

Caso os anexos desta Directiva tenham de ser corrigidos, tal deve processar-se de 
forma transparente, em colaboração com as instituições comunitárias, e não através 
do processo de "comitologia". Esta a razão pela qual o processo de co-decisão se 
afigura apropriado.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 91
Artigo 14, nº 2

2. Sempre que os anexos do Acordo e as 
Actas aprovadas referidas nas Decisões 
98/142/CE e 98/487/CE forem alteradas, a 
Comissão alterará em conformidade os 
anexos da presente directiva, de acordo com 
o procedimento referido no nº. 2 do artigo 
13º.

2. Sempre que os anexos do Acordo e as 
Actas aprovadas referidas nas Decisões 
98/142/CE e 98/487/CE forem alteradas, a 
Comissão alterará em conformidade os 
anexos da presente directiva, de acordo com 
o procedimento referido no nº. 2 do artigo 
13º. Dois anos após a entrada em vigor, a 
Comissão informa o Parlamento Europeu 
do estado da transposição dos acordos nos 
Estados-Membros.

Or. de

Justificação

O Parlamento Europeu deve ter a possibilidade de obter informações sobre a 
qualidade da transposição dos acordos nos Estados-Membros.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 92
Artigo 15
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Artigo 15 Suprimido
Relação com o direito nacional
Os Estados-Membros podem manter ou 
introduzir disposições mais rigorosas do 
que as estabelecidas na presente directiva 
para a protecção dos animais e das espécies 
animais enumeradas no Anexo I. Os 
Estados-Membros informarão a Comissão 
de tais medidas.

Or. de

Justificação

As disposições relativas à relação com o direito nacional (até à data artigo 15º) já se 
encontram consagradas no artigo 2º.

Alteração apresentada por Sergio Berlato

Alteração 93
Artigo 15

Os Estados-Membros podem manter ou 
introduzir disposições mais rigorosas do que 
as estabelecidas na presente directiva para a 
protecção dos animais e das espécies 
animais enumeradas no Anexo I. Os 
Estados-Membros informarão a Comissão de 
tais medidas.

Os Estados-Membros podem manter ou 
introduzir disposições mais rigorosas do que 
as estabelecidas na presente directiva 
relativa às espécies animais enumeradas no 
Anexo I. Os Estados-Membros informarão a 
Comissão de tais medidas.

Or. fr

Justificação

O objectivo da presente Directiva não consiste em consagrar uma "protecção" das 
espécies de animais selvagens classificados no Anexo I,  mas em estabelecer normas 
de armadilhagem sem crueldade em benefício dos mesmos.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 94
Artigo 16

Artigo 16 Suprimido
Transposição

1. Os Estados-Membros adoptarão e 
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publicarão, o mais tardar em 31 de 
Dezembro de 2005, as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva. Os 
Estados-Membros comunicarão 
imediatamente à Comissão o texto de tais 
disposições, bem como o quadro de 
correspondência entre essas disposições e 
as disposições da presente directiva. 
Os Estados-Membros aplicarão essas 
disposições a partir de 1 de Janeiro de 
2006.
Quando os Estados-Membros aprovarem 
essas disposições, estas devem incluir uma 
referência à presente directiva ou dela ser 
acompanhadas aquando da sua publicação 
oficial. As modalidades dessa referência 
serão aprovadas pelos Estados-Membros.
2. Os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão o texto das principais disposições 
de direito interno que aprovarem nas 
matérias reguladas pela presente directiva.

Or. de

Justificação

As disposições relativas à transposição (até à data artigo 16º) já se encontram 
consagradas no artigo 4º.

Alteração apresentada por Hélène Goudin

Alteração 95
Artigo 16, nº 1

1. Os Estados-Membros adoptarão e 
publicarão, o mais tardar em 31 de 
Dezembro de 2005, as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva. Os 
Estados-Membros comunicarão 
imediatamente à Comissão o texto de tais 
disposições, bem como o quadro de
correspondência entre essas disposições e as 

1. Os Estados-Membros adoptarão e 
publicarão, o mais tardar em 31 de 
Dezembro de 2005, as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva. Os 
Estados-Membros comunicarão 
imediatamente à Comissão o texto de tais 
disposições, bem como o quadro de 
correspondência entre essas disposições e as 
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disposições da presente directiva. disposições da presente directiva.
Os Estados-Membros aplicarão essas 
disposições a partir de 1 de Janeiro de 
2006.

Os Estados-Membros aplicarão essas 
disposições dois anos após a entrada em 
vigor da presente directiva.

Quando os Estados-Membros aprovarem 
essas disposições, estas devem incluir uma 
referência à presente directiva ou dela ser 
acompanhadas aquando da sua publicação 
oficial. As modalidades dessa referência 
serão aprovadas pelos Estados-Membros.

Quando os Estados-Membros aprovarem 
essas disposições, estas devem incluir uma 
referência à presente directiva ou dela ser 
acompanhadas aquando da sua publicação 
oficial. As modalidades dessa referência 
serão aprovadas pelos Estados-Membros.

Or. sv

Justificação

Dois anos é um período de transição adequado para a transposição da directiva para 
a legislação nacional.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 96
Artigo 17

Artigo 17 Suprimido
Entrada em vigor

A presente directiva entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

Or. de

Justificação

As disposições relativas à entrada em vigor (até à data artigo 17º) já se encontram 
consagradas no artigo 5º.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt
Alteração 97

Artigo 18

Artigo 18 Suprimido
Destinatários

Os Estados-Membros são os destinatários 
da presente directiva.

Or. de
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Justificação

As disposições relativas aos destinatários (até à data artigo 18º) já se encontram 
consagradas no artigo 6º.

Alteração apresentada por Lena Ek e Christofer Fjellner

Alteração 98
Anexo II, Ponto 1.3, parágrafo 1

O grau de facilidade ou de dificuldade em 
reagir ao ambiente e o grau de êxito dessa 
reacção podem ser utilizados como 
indicadores do bem-estar animal. Uma vez 
que as formas de reagir ao meio ambiente 
variam de animal para animal, é necessário 
medir uma série de parâmetros indicadores 
para avaliar o seu bem-estar.

O grau de facilidade ou de dificuldade em 
reagir ao ambiente e o grau de êxito dessa 
reacção podem ser utilizados como 
indicadores do bem-estar animal. Uma vez 
que as formas de reagir ao meio ambiente 
variam de animal para animal, é necessário 
medir uma série de parâmetros indicadores 
para avaliar o seu bem-estar. Em certos 
casos, podem os mesmos ser parcialmente 
substituídos por um exame post mortem e 
observações de campo.

Or. sv

Justificação

Os indicadores de comportamento obtidos na recolha das armadilhas, bem como as 
lesões constatadas no exame post mortem do material recolhido nos testes de campo, 
devem poder ser utilizados como avaliação dos métodos de armadilhagem do ponto 
de vista do bem-estar animal, enquanto não é realizada mais investigação 
fundamental, a qual requer recursos económicos consideráveis. A realização de testes 
deve ser conforme com a norma ISO 10990-5. 

Alteração apresentada por Lena Ek e Christofer Fjellner

Alteração 99
Anexo II, Ponto 2.1, parágrafo 2

Os parâmetros devem incluir os indicadores 
comportamentais e as lesões referidas nos 
pontos 2.2 do presente anexo.

Os parâmetros devem incluir os indicadores 
comportamentais e as lesões referidas nos 
pontos 2.2 do presente anexo. Em certos 
casos, podem os mesmos ser parcialmente 
substituídas por um exame post mortem e 
observações de campo.

Or. sv

Justificação

Os indicadores de comportamento obtidos na recolha das armadilhas, bem como as 
lesões constatadas no exame post mortem do material recolhido nos testes de campo, 
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devem poder ser utilizados como avaliação dos métodos de armadilhagem do ponto 
de vista do bem-estar animal, enquanto não é realizada mais investigação 
fundamental, a qual requer recursos económicos consideráveis. A realização de testes 
deve ser conforme com a norma ISO 10990-5. 

Alteração apresentada por Hélène Goudin

Alteração 100
Anexo II, Ponto 2.1, parágrafo 2

Os parâmetros devem incluir os indicadores 
comportamentais e as lesões referidas nos 
pontos 2.2 do presente anexo.

Os parâmetros devem incluir os indicadores 
comportamentais e as lesões referidas nos 
pontos 2.2 do presente anexo. Os 
parâmetros podem, em certas 
circunstâncias, ser determinados por 
exame post mortem.

Or. sv

Alteração apresentada por Hélène Goudin

Alteração 101
Anexo II, Ponto 3.1

Deve ser determinado o tempo decorrido até 
à perda da consciência e da sensibilidade 
provocada pela técnica de abate e deve ser 
verificada a manutenção desse estado até à 
morte (ou seja, até à paragem irreversível da 
função cardíaca).

Deve ser determinado o tempo decorrido até 
à perda da consciência e da sensibilidade 
provocada pela técnica de abate e deve ser 
verificada a manutenção desse estado até à 
morte (ou seja, até à paragem irreversível da 
função cardíaca).

A perda da consciência e da sensibilidade 
deve ser controlada através do exame dos 
reflexos da córnea e da pálpebra ou de 
qualquer outro parâmetro de substituição 
cientificamente comprovado.

A perda da consciência e da sensibilidade 
deve ser controlada através do exame dos 
reflexos da córnea e da pálpebra ou de 
qualquer outro parâmetro de substituição 
cientificamente comprovado.

Caso sejam necessários outros testes para 
determinar se o método de armadilhagem 
respeita as normas, podem ser efectuadas 
medições adicionais, tais como 
electroencefalogramas (EEG), potenciais 
evocados visuais (VER) e potenciais 
evocados auditivas (SER).

Caso sejam necessários outros testes para 
determinar se o método de armadilhagem 
respeita as normas, podem ser efectuadas 
medições adicionais, tais como 
electroencefalogramas (EEG), potenciais 
evocados visuais (VER) e potenciais 
evocados auditivas (SER).

Em certas circunstâncias, os testes em 
recinto confinado podem ser substituídos 
por testes de campo, em conformidade com 
a norma ISO 10990-4. O tempo até à perda 
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de consciência depende da espécie em 
causa, do ponto e da força do impacto.

Or. sv

Alteração apresentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, 
Jules Maaten, Jan Mulder e Dorette Corbey

Alteração 102
Anexo II, Ponto 3.2., nota de rodapé

* este tempo máximo será revisto para 
adaptar o requisito relativo aos tempos 
máximos a cada espécie, com vista à 
redução do tempo máximo de 300 para 180 
segundos e à definição de um calendário 
para a sua aplicação.

* este tempo máximo será revisto para 
reduzir o requisito relativo aos tempos 
máximos a cada espécie, caso estejam 
disponíveis bons métodos de armadilhagem 
alternativos.

Or. nl

Justificação

Esta nota de rodapé apela não só a uma maior investigação no domínio dos tempos 
máximos, mas também estabelece, efectivamente, o que o resultado dessa 
investigação deverá ser (redução para 180 segundos). Tal não se revela adequado.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 103
Anexo II, ponto 3.2

Texto proposto pela Comissão

Tempo máximo até à perda dos 
reflexos da córnea e da pálpebra

Espécie

45 segundos Mustela erminea

120 segundos Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes

300 segundos Restantes espécies enumeradas no 
Anexo I da presente directiva

Alterações do Parlamento

Tempo máximo até à perda dos reflexos da Espécie
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córnea e da pálpebra

30 segundos Mustela erminea

120 segundos Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes

240 segundos * Todas as espécies enumeradas no 
anexo I da presente Directiva

Or. de

Justificação

A duração máxima prevista deve estar adaptada à fisiologia, à anatomia e ao 
comportamento das espécies em causa. 

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 104
Anexo II, ponto 3.2 bis (novo)

3.2 bis. As armadilhas por afogamento 
apenas podem ser utilizadas com 
autorização da autoridade competente
a) em caso de risco para a saúde e a 
segurança públicas,
b) em caso de risco para a propriedade 
privada e pública.

Or. de

Justificação

Esta categoria de armadilha é indispensável para um controlo eficaz do rato 
almiscarado. As consequências de invasão desta espécie, em particular nas 
instalações de protecção contra inundações e de regularização dos cursos de água, 
representam uma ameaça para a segurança, a saúde e a propriedade públicas. Em 
70% dos casos, a morte num armadilha-gaiola não é provocada por afogamento mas 
por uma alteração súbita no metabolismo, desencadeada pelo próprio animal (auto-
anestesia).

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 105
Anexo II, ponto 3.2 bis (novo)

3.2 bis. Armadilhas de afogamento por 
imersão 
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É proibida a utilização de armadilhas de 
afogamento por imersão para a captura de 
mamíferos selvagens com fins de 
aproveitamento ou de gestão da vida 
selvagem, a obtenção de peles, couro ou 
carne.

Or. nl

Justificação

As armadilhas de afogamento por imersão devem, na medida do possível, ser 
proibidas, havendo, no entanto, uma derrogação para pragas.

Alteração apresentada por Hélène Goudin

Alteração 106
Anexo III, Ponto 1.1, parágrafo 1

Os testes devem ser realizados segundo 
protocolos de estudo pormenorizados.

Os testes devem ser realizados segundo 
protocolos de estudo pormenorizados. Em 
certas circunstâncias, podem ser 
substituídos por exame post mortem do 
material dos testes de campo.

Or. sv

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 107
Anexo III, ponto 1.1, parágrafo 5

Nos testes de campo, as armadilhas devem 
ser verificadas diariamente.

Nos testes de campo, as armadilhas devem 
ser verificadas diariamente e devem dispor 
de um mecanismo que assinale de forma 
imediata a captura de um animal.

Or. de

Justificação

Tendo em conta as disposições constantes da Directiva 86/609/CE, a qual estipula 
que seja reduzido ao mínimo o sofrimento dos animais utilizados para fins 
experimentais, importa criar mecanismos que assinalem a captura de animais.

Alteração apresentada por Hélène Goudin

Alteração 108
Anexo III, Ponto 1.1, parágrafo 6
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A eficácia para tornar inconsciente e matar o 
animal-alvo das armadilhas para matar deve 
ser testada em animais conscientes e com 
mobilidade, através de medições em 
laboratório ou recinto confinado e de campo. 
Deve igualmente ser avaliada a capacidade 
de a armadilha atingir o animal-alvo nas 
zonas vitais.

A eficácia para tornar inconsciente e matar o 
animal-alvo das armadilhas para matar deve 
ser testada em animais conscientes e com 
mobilidade, através de medições em 
laboratório ou recinto confinado e de campo. 
Deve igualmente ser avaliada a capacidade 
de a armadilha atingir o animal-alvo nas 
zonas vitais. As simulações em computador 
devem ser utilizadas na medida do possível.

Or. sv

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 109
Anexo III, ponto 1.1, parágrafo 9

Se necessário, para testar as armadilhas 
podem ser controlados mais parâmetros. Os 
testes de campo podem incluir estudos dos 
efeitos da armadilhagem tanto nas 
espécies-alvo como em espécies distintas.

Se necessário, para testar as armadilhas 
podem ser controlados mais parâmetros. Os 
testes de campo devem incluir estudos dos 
efeitos da armadilhagem tanto nas 
espécies-alvo como em espécies distintas.

Or. de

Justificação

Os ensaios de campo são essencialmente efectuados com o objectivo de determinar o 
efeito na espécie-alvo. A fim de evitar todos e quaisquer maus tratos, é necessário 
estudar também o efeito provocado nas outras espécies.


