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Predlog spremembe, ki ga vložita Markus Pieper in Michl Ebner

Predlog spremembe 22

Evropski parlament zavrača predlog Komisije.

Or. de

Obrazložitev

Komisija mora za ta predlog uporabiti ustrezno pravno podlago. Če člen 175(1) še naprej 
velja kot pravna podlaga, je treba predlog zavrniti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 23
Naslov

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta o standardih humanega lova nekaterih 
živalskih vrst s pastmi

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta o izvajanju sporazumov o standardih 
humanega lova nekaterih živalskih vrst s 
pastmi



PE 360.168v02-00 2/49 AM\575548SL.doc

SL

Or. de

Obrazložitev

Predlagani predlog Direktive vsebuje vse ukrepe sporazumov. Za poenostavitev in hitrejšo 
uveljavitev lahko države članice neposredno začnejo izvajanje. Za to pa je potrebna Uredba, 
s katero bodo države članice za to pooblaščene. Prav tako mora biti jasno, da izvajanje 
poteka le s sodelovanjem in obveščanjem Komisije. S tem lahko države članice neposredno 
izvajajo sporazuma in prilagodijo predpise svojim posebnim zahtevam.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 24
Naslov

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta o standardih humanega lova nekaterih 
živalskih vrst s pastmi

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta o standardih sonaravnega lova 
nekaterih živalskih vrst s pastmi

(Ta sprememba velja za celotno 
zakonodajno besedilo, vendar ne za dele, v 
katerih so citirani sporazumi, ki jih je leta 
1998 odobrila EU; s sprejetjem predloga 
spremembe bodo v celotnem besedilu nujne 
tehnične prilagoditve.)

Or. de

Obrazložitev

Izraz „human“ povzroči zavajajoče in neopredeljeno razlaganje teme. Dopušča veliko mero 
zlorabe in napačnega razlaganja. Z izrazom „sonaraven“ se uvede manj čustveno in 
razumljivejšo besedo, ki je poleg tega že sprejemljiva v velikem obsegu.

Predlog spremembe, ki ga vložita Markus Pieper in Michl Ebner

Predlog spremembe 25
Navedba sklicevanja 1

– ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) 
Pogodbe,

– ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 95(1) 
Pogodbe,

Or. de
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Obrazložitev

Eden od ciljev tega predloga je izboljšati dobro počutje živali, ulovljenih in ujetih s pastmi. 
Čeprav okoljska politika EU vsebuje ohranjanje prosto živečih živali in raznolikost živalskih 
vrst, dobro počutje prosto živečih živali ne spada zraven. Protokol o varstvu in dobrem 
počutju živali v Prilogi k Pogodbi pooblašča EU, da temo o varstvu živali obravnava le z 
oblikovanjem in izvajanjem politik na področjih kmetijstva, prometa, notranjega trga in 
raziskav, še posebno v zvezi z živalmi, ki se vzrejajo in redijo za namen kmetijstva. Varstvu 
živali je treba dati veliko prednost, vendar se to pristojnost prepušča le in izključno državam 
članicam.

Predlog predvideva izvajanje Sporazuma o mednarodnih standardih lova s pastmi, ki ga je 
EU sklenila v okviru skupne trgovinske politike. Ta predlog bo uskladil določbe v državah 
članicah znotraj notranjega trga, prepoveduje pa tudi uporabo (in neposredno s tem tudi 
trgovanje) pasti, ki ne ustrezajo skupnemu standardu. Zato lahko EU uporabi člen 95(1) 
Pogodbe ES, da uveljavi Sporazum in s tem izboljša dobro počutje prosto živečih živali, ne da 
bi s tem omejila pristojnost držav članic.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 26
Navedba sklicevanja 1

– ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) 
Pogodbe,

– ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 95(1) 
Pogodbe,

Or. nl

Obrazložitev

Cilj okoljske politike EU je med drugim zagotovitev ohranjanja prosto živečih živali in 
raznolikosti živalskih vrst. Dobro počutje živali ne spada zraven. V skladu s Protokolom št. 33 
k Pogodbi ES ima EU na področju dobrega počutja živali pristojnost le v okviru politike na 
področju kmetijstva, prometa, notranjega trga ali raziskav.

Predlog Komisije zadeva izvajanje Mednarodnega sporazuma o humanih metodah lova s 
pastmi, ki je bil sklenjen v okviru trgovinske politike EU. Ker predlog usklajuje standarde 
držav članic v zvezi z živalskimi pastmi na notranjem trgu in neposredno služi okoljskemu 
cilju, se lahko le člen 95 šteje za edino ustrezno pravno podlago za ta predlog. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans in Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 27
Uvodna izjava 1
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(1) Leta 1998 je Skupnost s Sklepom Sveta 
98/142/ES z dne 26. januarja 1998 o 
sklenitvi Sporazuma o mednarodnih 
standardih humanega lova s pastmi med 
Evropsko skupnostjo, Kanado in Rusko 
federacijo ter potrjenega zapisnika med 
Kanado in Evropsko skupnostjo o podpisu 
navedenega sporazuma in s Sklepom Sveta 
98/487/ES z dne 13. julija 1998 o sklenitvi 
Mednarodnega sporazuma v obliki 
potrjenega zapisnika med Evropsko 
skupnostjo in Združenimi državami 
Amerike o standardih humanega lova s 
pastmi odobrila dva sporazuma o 
mednarodnih standardih humanega lova s 
pastmi. Zaveze in obveznosti, ki izhajajo iz 
navedenih sporazumov, naj se torej 
izvajajo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament je sporazuma zavrnil z veliko večino (Poročili A4-0197/1998 in A4-
325/1997).

Predlog spremembe, ki ga vloži Michl Ebner

Predlog spremembe 28
Uvodna izjava 1 a (novo)

(1a) Ta direktiva je odraz sporazumov, 
sklenjenih leta 1998 s Kanado in Rusko 
federacijo na eni strani ter Združenimi 
državami na drugi strani. Namenjena je 
vključitvi teh sporazumov v zakonodajo 
Evropske unije.

Or. de

Obrazložitev

Direktivo je treba sprejeti, da se v Evropski uniji ustvari pravna podlaga za zgoraj navedena 
sporazuma. Ker se ureditev na mednarodni ravni že uporablja, se mora uporabljati tudi v 
Evropski uniji v skladu z mednarodnimi sporazumi in ureditvami.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans in Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 29
Uvodna izjava 2

(2) Cilj sporazumov ni le, da zagotovita 
spoštovanje mednarodnih standardov 
humanega lova s pastmi glede tehničnih 
značilnosti pasti, ampak tudi da zagotovita 
skladnost metod, ki se uporabljajo za lov 
devetnajstih zadevnih vrst s pastmi, z 
navedenimi standardi humanega lova s 
pastmi. Poleg tega standardi humanega 
lova s pastmi določajo posebno 
usposabljanje lovcev s pastmi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament je sporazuma zavrnil z veliko večino (Poročili A4-0197/1998 in A4-
325/1997).

Predlog spremembe, ki ga vloži Hélène Goudin

Predlog spremembe 30
Uvodna izjava 2

(2) Cilj sporazumov ni le, da zagotovita 
spoštovanje mednarodnih standardov 
humanega lova s pastmi glede tehničnih 
značilnosti pasti, ampak tudi da zagotovita 
skladnost metod, ki se uporabljajo za lov 
devetnajstih zadevnih vrst s pastmi, z 
navedenimi standardi humanega lova s 
pastmi. Poleg tega standardi humanega lova 
s pastmi določajo posebno usposabljanje 
lovcev s pastmi.

(2) Cilj sporazumov ni le, da zagotovita 
spoštovanje mednarodnih standardov 
humanega lova s pastmi glede tehničnih 
značilnosti pasti, ampak tudi da zagotovita 
skladnost metod, ki se uporabljajo za lov 
devetnajstih zadevnih vrst s pastmi, z 
navedenimi standardi humanega lova s 
pastmi. Poleg tega standardi humanega lova 
s pastmi določajo posebno usposabljanje 
lovcev s pastmi. To usposabljanje ne bo 
poenoteno na ravni EU.

Or. sv

Obrazložitev

Ta pojasnitev se doda z vidika načela subsidiarnosti. Podnebne razlike, stalež vrst in lovski 
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pogoji se razlikujejo od države do države. Uvedba enotnega usposabljanja na ravni EU ne bi 
bila niti učinkovita niti smotrna.

Predlog spremembe, ki ga vložita Markus Pieper in Michl Ebner

Predlog spremembe 31
Uvodna izjava 3

(3) Ker morajo biti humane pasti 
selektivne, učinkovite in skladne z 
ustreznimi zahtevami za varnost ljudi, bo 
uporaba teh mednarodno dogovorjenih 
standardov humanega lova s pastmi 
pozitivno vplivala na dobrobit ujetih živali 
in prispevala k varstvu prosto živečih 
živalskih vrst tako znotraj kot izven 
Skupnosti. Zagotavljanje dovolj visoke 
stopnje dobrobiti ujetih prosto živečih živali 
za namene upravljanja s prosto živečimi 
živalmi in za ujetje navedenih sesalcev 
zaradi ohranjanja bi moralo prispevati k 
izpolnjevanju ciljev okoljske politike 
Skupnosti. Na takšen način pa bo Skupnost 
še posebej prispevala k preudarni, 
trajnostni in racionalni rabi naravnih virov 
in spodbujala ukrepe na mednarodni ravni 
za spopadanje z okoljskimi težavami po 
vsem svetu.

(3) Da bi preprečili izkrivljanje 
konkurence, je treba zagotoviti, da se 
ukrepi zunanje trgovine, ki so bili zato 
sprejeti s Sporazumom, enotno izvajajo 
povsod v Skupnosti. Izvajanje Sporazuma 
bo poleg tega pozitivno vplivalo na dobrobit 
ujetih živali.

Or. de

Obrazložitev

Okoljska politika EU vsebuje ohranjanje prosto živečih živali in raznolikost živalskih vrst, ne 
pa dobrobiti prosto živečih živali. Če bi predlog vključeval namenske standarde lova s pastmi, 
bi prispeval le k „varstvu prosto živečih živalskih vrst“ in privedel k „preudarni, trajnostni in 
racionalni rabi naravnih virov“, vendar pa v obravnavanem primeru ni tako. 

EU mora uveljaviti Sporazum in s tem izpolniti svoje mednarodne trgovinske obveznosti. 
Izboljšanje dobrobiti živali, ujetih s pastmi, bo lahko uspešno le z izvajanjem Sporazuma.

Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans in Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 32
Uvodna izjava 3
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(3) Ker morajo biti humane pasti selektivne, 
učinkovite in skladne z ustreznimi 
zahtevami za varnost ljudi, bo uporaba teh 
mednarodno dogovorjenih standardov 
humanega lova s pastmi pozitivno vplivala 
na dobrobit ujetih živali in prispevala k 
varstvu prosto živečih živalskih vrst tako 
znotraj kot izven Skupnosti. Zagotavljanje 
dovolj visoke stopnje dobrobiti ujetih prosto 
živečih živali za namene upravljanja s prosto 
živečimi živalmi in za ujetje navedenih 
sesalcev zaradi ohranjanja bi moralo 
prispevati k izpolnjevanju ciljev okoljske 
politike Skupnosti. Na takšen način pa bo 
Skupnost še posebej prispevala k preudarni, 
trajnostni in racionalni rabi naravnih virov in 
spodbujala ukrepe na mednarodni ravni za 
spopadanje z okoljskimi težavami po vsem 
svetu.

(3) Pasti morajo biti selektivne, učinkovite 
in skladne z ustreznimi zahtevami za varnost 
ljudi. Uporaba standardov lova s pastmi bo 
pozitivno vplivala na dobrobit ujetih živali 
in prispevala k varstvu prosto živečih 
živalskih vrst tako znotraj kot izven 
Skupnosti. Zagotavljanje dovolj visoke 
stopnje dobrobiti ujetih prosto živečih živali 
za namene upravljanja s prosto živečimi 
živalmi in za ujetje navedenih sesalcev 
zaradi ohranjanja bi moralo prispevati k 
izpolnjevanju ciljev okoljske politike 
Skupnosti. Na takšen način pa bo Skupnost 
še posebej prispevala k preudarni, trajnostni 
in racionalni rabi naravnih virov in 
spodbujala ukrepe na mednarodni ravni za 
spopadanje z okoljskimi težavami po vsem 
svetu.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans in Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 33
Uvodna izjava 4

(4) Učinkovita uporaba metod humanega
lova s pastmi ne zahteva le, da se pasti 
certificirajo kot skladne s standardi 
humanega lova s pastmi, ampak tudi, da v 
skladu s temi standardi z njimi ravnajo lovci, 
ki so usposobljeni za lov s pastmi.

(4) Učinkovita uporaba metod lova s pastmi 
ne zahteva le, da se pasti certificirajo kot 
skladne s standardi lova s pastmi, ampak 
tudi, da v skladu s temi standardi z njimi 
ravnajo lovci, ki so usposobljeni za lov s 
pastmi.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans in Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 34
Uvodna izjava 6

(6) Treba bi bilo spodbujati in pospeševati 
raziskave za izboljšanje standardov 
humanega lova s pastmi.

(6) Treba bi bilo spodbujati in pospeševati 
raziskave za izboljšanje standardov lova s 
pastmi.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans in Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 35
Uvodna izjava 9

(9) V skladu z načelom sorazmernosti je za 
doseganje osnovnega cilja te direktive 
nujno in primerno, da se določijo pravila za 
izvajanje obveznosti Skupnosti na podlagi 
sporazumov o mednarodnih standardih 
humanega lova s pastmi, kakor so 
navedene v sklepih 98/142/ES in 
98/487/ES. Ta direktiva se omejuje na tisto, 
kar je potrebno za doseganje zastavljenih 
ciljev v skladu s tretjim odstavkom člena 5 
Pogodbe.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament je sporazuma zavrnil z veliko večino (Poročili A4-0197/1998 in A4-
325/1997).

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 36
Uvodna izjava 10 a (novo)

(10a) Preskušanje pasti se mora izvesti v 
skladu z odločilnimi določbami Direktive 
Sveta 86/609/EGS z dne 24. novembra 1986 
o približevanju zakonov in drugih 
predpisov držav članic o varstvu živali, ki se 
uporabljajo za poskusne in druge 
znanstvene namene(1).
___________________

UL L 358, 18.12.1986, str. 1. Spremenjena z 
Direktivo 2003/65/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta (UL L 230, 16.9.2003, str. 32).

Or. de

Obrazložitev

Predlog Komisije mora biti v skladu z določbami, ki so odločilne za prosto živeče živali, 
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Direktive 86/609 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o varstvu živali, ki 
se uporabljajo za poskusne in druge znanstvene namene, ta direktiva pa se mora po potrebi 
uporabljati tudi za preskuse na živalih, ki se izvajajo v okviru te direktive.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 37
Člen 1

Zadeva in obseg uporabe
1. Ta direktiva določa standarde humanega 
lova s pastmi, zahteve za metode lova s 
pastmi, tehnične določbe za preskušanje 
metod lova s pastmi in za certificiranje 
pasti za lov nekaterih prosto živečih 
živalskih vrst s pastmi.

Države članice se pooblasti za vključitev 
sklepov Sveta 98/487/ES in 98/142/ES (v 
nadaljnjem besedilu „sporazuma“) v 
nacionalno pravo.

2. Ta direktiva obravnava pasti, ki se 
uporabljajo za lov prosto živečih sesalcev iz 
Priloge I s pastmi za namen upravljanja s 
prosto živečimi živalskimi vrstami, 
obvladovanja škodljivih organizmov, lova 
sesalcev za ohranjanje in pridobivanja 
kožuhov, kože ali mesa.

Or. de

Obrazložitev

Predlagani predlog Direktive vsebuje vse ukrepe sporazumov. Za poenostavitev in hitrejšo 
uveljavitev lahko države članice neposredno začnejo izvajanje. Za to pa je potrebna Uredba, 
s katero bodo države članice za to pooblaščene. Prav tako mora biti jasno, da izvajanje 
poteka le s sodelovanjem in obveščanjem Komisije. S tem lahko države članice neposredno 
izvajajo sporazuma in prilagodijo predpise svojim posebnim zahtevam.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hélène Goudin

Predlog spremembe 38
Člen 1

1. Ta direktiva določa standarde humanega
lova s pastmi, zahteve za metode lova s 
pastmi, tehnične določbe za preskušanje 
metod lova s pastmi in za certificiranje pasti 
za lov nekaterih prosto živečih živalskih vrst 

1. Ta direktiva določa standarde 
sonaravnega lova s pastmi, zahteve za 
metode lova s pastmi, tehnične določbe za 
preskušanje metod lova s pastmi in za 
certificiranje pasti za lov nekaterih 
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s pastmi. domorodnih prosto živečih živalskih vrst s 
pastmi.

2. Ta direktiva obravnava pasti, ki se 
uporabljajo za lov prosto živečih sesalcev iz 
Priloge I s pastmi za namen upravljanja s 
prosto živečimi živalskimi vrstami, 
obvladovanja škodljivih organizmov, lova 
sesalcev za ohranjanje in pridobivanja 
kožuhov, kože ali mesa. 

2. Ta direktiva obravnava pasti, ki se 
uporabljajo za lov domorodnih prosto 
živečih sesalcev iz Priloge I s pastmi za 
namen upravljanja s prosto živečimi 
živalskimi vrstami, obvladovanja škodljivih 
organizmov, lova sesalcev za ohranjanje in 
pridobivanja kožuhov, kože ali mesa.

Or. en

Obrazložitev

Lovljenje napadalnih eksotičnih živalskih vrst za preprečitev nepopravljivih poškodb 
ekosistemov v EU ne spada na področje uporabe te direktive.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 39
Člen 1, odstavek 1

1. Ta direktiva določa standarde humanega
lova s pastmi, zahteve za metode lova s 
pastmi, tehnične določbe za preskušanje 
metod lova s pastmi in za certificiranje pasti 
za lov nekaterih prosto živečih živalskih vrst 
s pastmi. 

1. Ta direktiva določa standarde 
sonaravnega lova s pastmi, zahteve za 
metode lova s pastmi, tehnične določbe za 
preskušanje metod lova s pastmi in za 
certificiranje pasti za lov nekaterih prosto 
živečih živalskih vrst s pastmi, kot je 
predvideno v Uredbi (EGS) št. 3254/91.

Or. de

Obrazložitev

Treba je preprečiti, da bi črtanje izraza „human“ povzročilo, da bi ta direktiva izgubila svojo 
pravnomočnost za izvajanje člena 3(1) in (2) Uredbe o „pasteh stopalkah“ (EGS) št. 3254/91. 
Zato je nujno izrecno omeniti, da so „sonaravni“ standardi lova s pastmi v skladu z ustrezno 
opredelitvijo te uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Michl Ebner

Predlog spremembe 40
Člen 1, odstavek 1

1. Ta direktiva določa standarde humanega 1. Ta direktiva določa v skladu z 
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lova s pastmi, zahteve za metode lova s 
pastmi, tehnične določbe za preskušanje 
metod lova s pastmi in za certificiranje pasti 
za lov nekaterih prosto živečih živalskih vrst 
s pastmi. 

mednarodnima sporazumoma, sklenjenima 
s Kanado in Rusko federacijo na eni strani 
ter Združenimi državami na drugi strani, 
standarde humanega lova s pastmi, zahteve 
za metode lova s pastmi, tehnične določbe za 
preskušanje metod lova s pastmi in za 
certificiranje pasti za lov nekaterih prosto 
živečih živalskih vrst s pastmi.

Or. de

Obrazložitev

Direktiva je pravna podlaga za zgoraj navedena sporazuma. Ker se ureditev na mednarodni 
ravni že uporablja, se mora uporabljati tudi v Evropski uniji v skladu z mednarodnima 
sporazumoma in ureditvami.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, 
Jules Maaten, Jan Mulder in Dorette Corbey

Predlog spremembe 41
Člen 1, odstavek 2 a (novo)

2a. Določbe te direktive ne veljajo za 
lovljenje škodljivih organizmov, ki so 
stvarna nevarnost za zagotavljanje varnosti.

Or. nl

Obrazložitev

Člen 1 pravi, da obvladovanje škodljivih organizmov spada na področje uporabe te direktive. 
Če je ta nadloga nevarnost za javno zdravje in varnost, kot npr. zaradi popustitve nasipov, 
mora biti humani lov teh živali s pastmi podrejenega pomena. To pa ne pomeni, da si pri 
takšnem obvladovanju ni treba prizadevati za čim bolj humano obliko lova. Vendar Direktiva 
ne sme povzročiti, da bi bilo obvladovanje škodljivih organizmov onemogočeno, če bi bila s 
tem ogrožena javno zdravje in varnost.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 42
Člen 2

Opredelitve Povezava z nacionalno zakonodajo
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Za namene te direktive se uporabljajo 
naslednje opredelitve pojmov:

Države članice lahko ohranijo ali sprejmejo 
strožje določbe od tistih, ki so določene v 
teh sporazumih za varstvo živali in živalskih 
vrst iz Priloge I. O takih ukrepih obvestijo 
Komisijo.

1. „pasti“ so mehanske lovilne naprave za 
ubijanje ali zadržanje živalskih vrst iz 
Priloge I,
2. „metode lova s pastmi“ pomeni pasti in 
njihove pogoje nastavitve, npr. ciljna vrsta, 
postavitev, vaba in naravni pogoji v okolju,
3. „metode lova z zadrževalnimi pastmi“ 
pomeni pasti, ki niso zasnovane in 
nastavljene z namenom žival ubiti, temveč 
zadržati njene premike v takem obsegu, da 
človek lahko stopi z njo v neposredni stik,
4. „metode lova s pastmi, ki žival ubijejo“ 
pomeni pasti, zasnovane in nastavljene z 
namenom ubiti ujeto žival,
5. „lovec s pastmi“ pomeni osebo, ki ima 
dovoljenje pristojnega organa države 
članice, da uporablja pasti za lov živalskih 
vrst iz Priloge I s pastmi.

Or. de

Obrazložitev

Opredelitve (do zdaj člen 2) se črtajo. Člen 2 (do zdaj člen 15) opredeljuje povezavo z 
nacionalno zakonodajo.

Predlagani predlog Direktive vsebuje vse ukrepe sporazumov. Za poenostavitev in hitrejšo 
uveljavitev lahko države članice neposredno začnejo izvajanje. Za to pa je potrebna Uredba, 
s katero bodo države članice za to pooblaščene. Prav tako mora biti jasno, da izvajanje 
poteka le s sodelovanjem in obveščanjem Komisije. S tem lahko države članice neposredno 
izvajajo sporazuma in prilagodijo predpise svojim posebnim zahtevam.

Predlog spremembe, ki ga vložita Lena Ek in Christofer Fjellner

Predlog spremembe 43
Člen 2, odstavek 1

1. „pasti“ so mehanske lovilne naprave za 
ubijanje ali zadržanje živalskih vrst iz 

1. „pasti“ so modeli mehanskih lovilnih 
naprav za ubijanje ali zadržanje živalskih 
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Priloge I, vrst iz Priloge I,

Or. sv

Obrazložitev

V predlogu Komisije ni jasno, ali je treba preskusiti vsako posamezno past ali le prototipe 
pasti. Kot načelo mora veljati, da se preskusi eno vrsto pasti, ker bi bilo sicer potrebno izvesti 
nezaslišano veliko število preskušanj, pri čemer bi moralo umreti nezaslišano število živali.

Predlog spremembe, ki ga vložita Åsa Westlund in Riitta Myller

Predlog spremembe 44
Člen 2, odstavek 1

1. „pasti“ so mehanske lovilne naprave za 
ubijanje ali zadržanje živalskih vrst iz 
Priloge I,

1. „pasti“ so modeli mehanskih lovilnih 
naprav za ubijanje ali zadržanje živalskih 
vrst iz Priloge I,

Or. sv

Obrazložitev

V predlogu Komisije ni jasno, ali je treba preskusiti vsako posamezno past ali le prototipe 
pasti. Kot načelo mora veljati, da se preskusi eno vrsto pasti, ker bi bilo sicer potrebno izvesti 
nezaslišano veliko število preskušanj, pri čemer bi moralo umreti nezaslišano število živali.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hélène Goudin

Predlog spremembe 45
Člen 2, odstavek 1

1. „pasti“ so mehanske lovilne naprave za 
ubijanje ali zadržanje živalskih vrst iz 
Priloge I,

1. „vrste pasti“ so mehanske lovilne naprave 
za ubijanje ali zadržanje živalskih vrst iz 
Priloge I,

Or. sv

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da je treba preskusiti modele pasti in ne vsake posamezne pasti. Zadnje bi 
bilo potratno, zamudno in praktično neizvedljivo.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Lena Ek in Christofer Fjellner

Predlog spremembe 46
Člen 2, odstavek 5

5. „lovec s pastmi“ pomeni osebo, ki ima 
dovoljenje pristojnega organa države 
članice, da uporablja pasti za lov živalskih 
vrst iz Priloge I s pastmi.

5. „lovec s pastmi“ pomeni osebo, ki 
izpolnjuje zahteve, ki jih je določil pristojni 
organ države članice, za uporabo pasti za 
lov živalskih vrst iz Priloge I s pastmi.

Or. sv

Obrazložitev

Razumneje bi bilo določiti zahteve, ne pa v vsakem posameznem primeru izvajati postopek za 
pridobitev dovoljenja za uporabo pasti. Pomembno je, da lahko lovec s pastmi dokaže, da je 
za uporabo pasti ustrezno usposobljen.

Predlog spremembe, ki ga vložita Åsa Westlund in Riitta Myller

Predlog spremembe 47
Člen 2, odstavek 5

5. „lovec s pastmi“ pomeni osebo, ki ima 
dovoljenje pristojnega organa države 
članice, da uporablja pasti za lov živalskih 
vrst iz Priloge I s pastmi.

5. „lovec s pastmi“ pomeni osebo, ki 
izpolnjuje zahteve, ki jih je določil pristojni 
organ države članice, za uporabo pasti za 
lov živalskih vrst iz Priloge I s pastmi.

Or. sv

Obrazložitev

Razumneje bi bilo določiti zahteve, ne pa v vsakem posameznem primeru izvajati postopek za 
pridobitev dovoljenja za uporabo pasti. Pomembno je, da lahko lovec s pastmi dokaže, da je 
za uporabo pasti ustrezno usposobljen.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 48
Člen 3

Pristojni organi Sporočanje informacij
1. Vsaka država članica določi enega ali 1. Države članice in Komisija si 
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več pristojnih organov, ki so odgovorni za 
izvajanje te direktive.

medsebojno sporočajo podatke, potrebne za 
izvajanje te uredbe.

2. Države članice Komisiji sporočijo nazive 
in naslove pristojnih organov najkasneje do 
31. decembra 2005. Komisija o tem obvesti 
druge države članice in objavi seznam 
pristojnih organov v Uradnem listu 
Evropske unije. Enak postopek se 
uporablja za spremembe seznama 
pristojnih organov.

2. Države članice zagotovijo tudi, da se 
sprejmejo vsi potrebni ukrepi za osveščanje 
javnosti o ukrepih, sprejetih na podlagi te 
uredbe.

Or. de

Obrazložitev

Predpisi v zvezi s pristojnimi organi (do zdaj člen 3) se črtajo. Člen 3 (do zdaj člen 12) ureja 
sporočanje informacij.

Predlagani predlog Direktive vsebuje vse ukrepe sporazumov. Za poenostavitev in hitrejšo 
uveljavitev lahko države članice neposredno začnejo izvajanje. Za to pa je potrebna Uredba, 
s katero bodo države članice za to pooblaščene. Prav tako mora biti jasno, da izvajanje 
poteka le s sodelovanjem in obveščanjem Komisije. S tem lahko države članice neposredno 
izvajajo sporazuma in prilagodijo predpise svojim posebnim zahtevam.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 49
Člen 4

Uporaba pasti Prenos
1. Od 1. januarja 2009 države članice 
zagotovijo, da so pasti, ki se začnejo 
uporabljati, skladne s standardi humanega 
lova s pastmi iz Priloge II in da so jih 
pristojni organi certificirali kot take.

1. Države članice najpozneje do 31. 
decembra 2005 sprejmejo in objavijo 
zakone in druge predpise, potrebne za 
uskladitev s tem sporazumom. Komisiji 
nemudoma sporočijo besedila navedenih 
predpisov in korelacijsko tabelo med 
navedenimi predpisi in tem sporazumom.
Navedene predpise uporabljajo od 1. 
januarja 2006.
Države članice se v sprejetih predpisih 
sklicujejo na ta dva sporazuma ali pa sklic 
nanju navedejo ob njihovi uradni objavi. 
Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice lahko na svojih ozemljih 2. Države članice predložijo Komisiji 
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dovolijo uporabo pasti, ki so bile 
certificirane v tretji državi v skladu s 
standardi humanega lova s pastmi. Države 
članice navedejo razloge za zavrnitev 
takega dovoljenja in pisno obvestijo tretjo 
državo certificiranja in Komisijo. 

besedila temeljnih določb nacionalne 
zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga 
urejata ta sporazuma.

Or. de

Obrazložitev

Predpisi v zvezi z uporabo pasti (do zdaj člen 4) se črtajo. Člen 4 (do zdaj člen 16) ureja 
prenos Uredbe s strani držav članic.

Predlagani predlog Direktive vsebuje vse ukrepe sporazumov. Za poenostavitev in hitrejšo 
uveljavitev lahko države članice neposredno začnejo izvajanje. Za to pa je potrebna Uredba, 
s katero bodo države članice za to pooblaščene. Prav tako mora biti jasno, da izvajanje 
poteka le s sodelovanjem in obveščanjem Komisije. S tem lahko države članice neposredno 
izvajajo sporazuma in prilagodijo predpise svojim posebnim zahtevam.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hélène Goudin

Predlog spremembe 50
Člen 4, odstavek 1

1. Od 1. januarja 2009 države članice 
zagotovijo, da so pasti, ki se začnejo 
uporabljati, skladne s standardi humanega 
lova s pastmi iz Priloge II in da so jih 
pristojni organi certificirali kot take.

1. Pet let po začetku veljavnosti te direktive
države članice zagotovijo, da so pasti, ki se 
začnejo uporabljati, skladne s standardi 
humanega lova s pastmi iz Priloge II in da so 
jih pristojni organi certificirali kot take.

Or. sv

Obrazložitev

Pet let je ustrezno prehodno obdobje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 51
Člen 4, odstavek 1

1. Od 1. januarja 2009 države članice 
zagotovijo, da so pasti, ki se začnejo 
uporabljati, skladne s standardi humanega 

1. Od 1. januarja 2008 države članice 
zagotovijo, da so pasti, ki se začnejo 
uporabljati, skladne s standardi humanega 
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lova s pastmi iz Priloge II in da so jih 
pristojni organi certificirali kot take.

lova s pastmi iz Priloge II in da so jih 
pristojni organi certificirali kot take.

Or. de

Obrazložitev

Sporazuma je treba začeti hitreje izvajati, ker so želeni standardi znani že od leta 1991 in je 
zato možna hitrejša prilagoditev. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Lena Ek in Christofer Fjellner

Predlog spremembe 52
Člen 4, odstavek 2 a (novo)

2a. Države članice lahko posameznikom 
dovolijo izdelavo in uporabo pasti, če 
izpolnjujejo konstrukcijske zahteve v skladu 
s to direktivo in če jih pristojni organi 
dovolijo za zadevno živalsko vrsto ali za 
zadevne živalske vrste.

Or. sv

Obrazložitev

Na Švedskem so lovci vedno tudi sami izdelovali pasti. Te pasti se smejo izdelovati pod 
pogojem, da so v skladu s tehničnimi opisi preskušenih in dovoljenih pasti. Opisi so zelo 
natančni in določajo material, količino, pritrjevanje zank itd. Doma izdelane pasti se 
uporabljajo zelo pogosto in so se tudi obnesle. Sporazum o humanih metodah lova s pastmi 
med Evropsko skupnostjo, Kanado in Rusko federacijo izrecno omenja doma izdelane pasti in 
jih tudi dopušča. Če doma izdelane pasti izpolnjujejo enake zahteve, ki se postavljajo za 
ostale pasti, je treba omogočiti, da se lahko tudi te pasti dovolijo.

Predlog spremembe, ki ga vložita Åsa Westlund in Riitta Myller

Predlog spremembe 53
Člen 4, odstavek 2 a (novo)

2a. Države članice lahko posameznikom 
dovolijo izdelavo in uporabo pasti, če te 
izpolnjujejo konstrukcijske zahteve v skladu 
s to direktivo in če jih pristojni organi 
dovolijo za zadevno živalsko vrsto ali 
zadevne živalske vrste.
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Or. sv

Obrazložitev

Na Švedskem so lovci vedno tudi sami izdelovali pasti. Te pasti se smejo izdelovati pod 
pogojem, da so v skladu s tehničnimi opisi preskušenih in dovoljenih pasti. Opisi so zelo 
natančni in določajo material, količino, pritrjevanje zank itd. Doma izdelane pasti se 
uporabljajo zelo pogosto in so se tudi obnesle. Sporazum o humanih metodah lova s pastmi 
med Evropsko skupnostjo, Kanado in Rusko federacijo izrecno omenja doma izdelane pasti in 
jih tudi dopušča. Če doma izdelane pasti izpolnjujejo enake zahteve, ki se postavljajo za 
ostale pasti, je treba omogočiti, da se lahko tudi te pasti dovolijo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hélène Goudin

Predlog spremembe 54
Člen 4, odstavek 2 a (novo)

2a. Če pristojni nacionalni organi 
preskusijo in certificirajo posebno vrsto 
pasti ali poseben model pasti, se dovolijo 
tudi vse doma izdelane pasti ustreznega 
načina izdelave, pod pogojem, da so v 
skladu z zahtevami in specifikacijami, ki so 
bile določene za certificirani model.

Or. sv

Obrazložitev

Ni razloga, da bi se razlikovalo med industrijsko in doma izdelanimi pastmi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 55
Člen 5

Metode lova s pastmi Začetek veljavnosti
1. Od 1. januarja 2012 države članice 
zagotovijo uporabo samo tistih metod lova s 
pastmi, ki so skladne s standardi humanega 
lova s pastmi iz Priloge II.

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2. Metoda lova z zadrževalnimi pastmi se 
šteje kot humana, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:
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a) število vzorcev iste ciljne vrste, iz katere 
izhajajo podatki, znaša vsaj 20,
b) vsaj 80 % živali iz točke a) ne kaže 
nobenih znakov iz točke 2.2 v Prilogi II.
3. Metoda lova s pastmi, ki žival ubijejo, se 
šteje kot humana, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:
a) število vzorcev iste ciljne vrste, iz katere 
izhajajo podatki, znaša vsaj 12,
b) vsaj 80 % teh živali iz točke a) je 
nezavestnih in neobčutljivih v roku, 
določenem v točki 3.2 Priloge II, in v tem 
stanju ostanejo do smrti.

Or. de

Obrazložitev

Predpisi v zvezi z metodami lova s pastmi (do zdaj člen 5) se črtajo. Člen 5 (do zdaj člen 17) 
ureja začetek veljavnosti Uredbe.

Predlagani predlog Direktive vsebuje vse ukrepe sporazumov. Za poenostavitev in hitrejšo 
uveljavitev lahko države članice neposredno začnejo izvajanje. Za to pa je potrebna Uredba, 
s katero bodo države članice za to pooblaščene. Prav tako mora biti jasno, da izvajanje 
poteka le s sodelovanjem in obveščanjem Komisije. S tem lahko države članice neposredno 
izvajajo sporazuma in prilagodijo predpise svojim posebnim zahtevam.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hélène Goudin

Predlog spremembe 56
Člen 5, odstavek 1

1. Od 1. januarja 2012 države članice 
zagotovijo uporabo samo tistih metod lova s 
pastmi, ki so skladne s standardi humanega 
lova s pastmi iz Priloge II.

1. Osem let po začetku veljavnosti te 
direktive države članice zagotovijo uporabo 
samo tistih metod lova s pastmi, ki so 
skladne s standardi humanega lova s pastmi 
iz Priloge II.

Or. sv

Obrazložitev

Potrebno je prehodno obdobje osmih let, da lahko vse države članice začnejo izvajati to 
direktivo po nacionalnem pravu.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 57
Člen 5, odstavek 1

1. Od 1. januarja 2012 države članice 
zagotovijo uporabo samo tistih metod lova s 
pastmi, ki so skladne s standardi humanega 
lova s pastmi iz Priloge II.

1. Od 1. januarja 2010 države članice 
zagotovijo uporabo samo tistih metod lova s 
pastmi, ki so skladne s standardi humanega
lova s pastmi iz Priloge II.

Or. de

Obrazložitev

Sporazuma je treba začeti hitreje izvajati, ker so želeni standardi znani že od leta 1991 in je 
zato možna hitrejša prilagoditev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 58
Člen 5, odstavek 2

2. Metoda lova z zadrževalnimi pastmi se 
šteje kot humana, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

2. Metoda lova z zadrževalnimi pastmi se 
šteje kot sonaravna, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

a) število vzorcev iste ciljne vrste, iz katere 
izhajajo podatki, znaša vsaj 20,

a) število vzorcev iste ciljne vrste, iz katere 
izhajajo podatki, znaša vsaj 15,

b) vsaj 80 % živali iz točke a) ne kaže 
nobenih znakov iz točke 2.2 v Prilogi II.

b) vsaj 85 % živali iz točke a) ne kaže 
nobenih znakov iz točke 2.2 v Prilogi II.

Or. de

Obrazložitev

Število preskusnih živalih je treba čim bolj omejiti. Vendar je treba omogočiti tolikšno 
varnost, da je mogoče iz rezultata preverjanja potegniti jasne sklepne ugotovitve za zavrnitev 
ali odobritev pasti. Sprejemljivo je, da metoda lova z zadrževalnimi pastmi velja za 
sonaravno, če 85 % živali, ki se ujamejo v to vrsto pasti, ne trpi za kazalci, navedenimi v 
Prilogi II.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 59
Člen 5, odstavek 3

3. Metoda lova s pastmi, ki žival ubijejo, se 
šteje kot humana, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

3. Metoda lova s pastmi, ki žival ubijejo, se 
šteje kot sonaravna, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

a) število vzorcev iste ciljne vrste, iz katere 
izhajajo podatki, znaša vsaj 12,

a) število vzorcev iste ciljne vrste, iz katere 
izhajajo podatki, znaša vsaj 10,

b) vsaj 80 % teh živali iz točke a) je 
nezavestnih in neobčutljivih v roku, 
določenem v točki 3.2 Priloge II, in v tem 
stanju ostanejo do smrti.

b) vsaj 85 % teh živali iz točke a) je 
nezavestnih in neobčutljivih v roku, 
določenem v točki 3.2 Priloge II, in v tem 
stanju ostanejo do smrti.

Or. de

Obrazložitev

Število preskusnih živalih je treba čim bolj omejiti. Vendar je treba omogočiti tolikšno 
varnost, da je mogoče iz rezultata preverjanja potegniti jasne sklepne ugotovitve za zavrnitev 
ali odobritev pasti. Sprejemljivo je, da metoda lova z zadrževalnimi pastmi velja za 
sonaravno, če 85 % živali, ki se ujamejo v to vrsto pasti, ne trpi za kazalci, navedenimi v 
Prilogi II.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 60
Člen 6

Odstopanja Naslovniki
1. Pod pogojem, da se ne uporabljajo na 
način, ki bi ogrozil doseganje cilja te 
direktive, lahko pristojni organi za vsak 
primer posebej odobrijo odstopanja od 
obveznosti iz člena 4(1) in člena 5 za 
naslednje namene:

Ta uredba je naslovljena na države članice.

a) interesi zdravja in varstva ljudi,
b) varstvo javne in zasebne lastnine,
c) raziskave, izobraževanje, doselitev, 
ponovna naselitev, gojitev ali varstvo 
živalskih in rastlinskih vrst,
d) uporaba tradicionalnih lesenih pasti, 
bistvenih za ohranjanje kulturne dediščine 
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avtohtonih skupnosti,
e) začasna uporaba posebne pasti za 
določene vrste ali v posebnih okoljskih 
razmerah, v razumno dolgem času, ki ga 
opredelijo pristojni organi, medtem ko 
potekajo raziskave za določitev 
nadomestnih pasti,
f) dovolitev posameznikom izdelavo in 
uporabo pasti, ki so skladne z oblikovno 
zasnovo, ki so jo odobrili pristojni organi, 
za vsak primer posebej.
2. Odstopanje, odobreno v skladu z 
odstavkom 1, spremlja pisna obrazložitev in 
pogoji, ki se za to uporabljajo.
3. Pristojni organ obvesti Komisijo o 
odobrenem odstopanju in obrazložitvi ter 
pogojih, ki se za to uporabljajo.

Or. de

Obrazložitev

Predpisi v zvezi z odstopanji (do zdaj člen 6) se črtajo. Člen 6 (do zdaj člen 18) ureja 
naslovnike Uredbe.

Predlagani predlog Direktive vsebuje vse ukrepe sporazumov. Za poenostavitev in hitrejšo 
uveljavitev lahko države članice neposredno začnejo izvajanje. Za to pa je potrebna Uredba, 
s katero bodo države članice za to pooblaščene. Prav tako mora biti jasno, da izvajanje 
poteka le s sodelovanjem in obveščanjem Komisije. S tem lahko države članice neposredno 
izvajajo sporazuma in prilagodijo predpise svojim posebnim zahtevam.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, 
Jules Maaten, Jan Mulder in Dorette Corbey

Predlog spremembe 61
Člen 6, odstavek 1

1. Pod pogojem, da se ne uporabljajo na 
način, ki bi ogrozil doseganje cilja te 
direktive, lahko pristojni organi za vsak 
primer posebej odobrijo odstopanja od 
obveznosti iz člena 4(1) in člena 5 za 
naslednje namene:

1. Pod pogojem, da se, kolikor je mogoče, 
uporabljajo vrste pasti, ki so najmanj 
neprijazne do živali, lahko pristojni organi 
za vsak primer posebej odobrijo odstopanja 
od obveznosti iz člena 4(1) in člena 5 za 
naslednje namene:

a) interesi zdravja in varstva ljudi, a) interesi zdravja in varstva ljudi,
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b) varstvo javne in zasebne lastnine, b) varstvo javne in zasebne lastnine,
c) raziskave, izobraževanje, doselitev, 
ponovna naselitev, gojitev ali varstvo 
živalskih in rastlinskih vrst,

c) raziskave, izobraževanje, doselitev, 
ponovna naselitev, gojitev ali varstvo 
živalskih in rastlinskih vrst,

d) uporaba tradicionalnih lesenih pasti, 
bistvenih za ohranjanje kulturne dediščine 
avtohtonih skupnosti,
(e) začasna uporaba posebne pasti za 
določene vrste ali v posebnih okoljskih 
razmerah, v razumno dolgem času, ki ga 
opredelijo pristojni organi, medtem ko 
potekajo raziskave za določitev nadomestnih 
pasti,

(d) začasna uporaba posebne pasti za 
določene vrste ali v posebnih okoljskih 
razmerah, v razumno dolgem času, ki ga 
opredelijo pristojni organi, medtem ko 
potekajo raziskave za določitev nadomestnih 
pasti,

f) dovolitev posameznikom izdelavo in 
uporabo pasti, ki so skladne z oblikovno 
zasnovo, ki so jo odobrili pristojni organi, 
za vsak primer posebej.

Or. nl

Obrazložitev

Razlogi za odobritev odstopanj od uporabe člena 4(1) in člena 5 so lahko tako tehtni, da je 
posameznik prisiljen, da razmisli o uporabi sredstev, ki so manj prijazna do živali, ali da 
morda še naprej uporablja sredstva, ki ne izpolnjujejo standardov (na primer uporaba 
podvodnih pasti pri obvladovanju pižmovke na območjih, kjer ta žival povzroča veliko škode). 
Stranski cilj vsake oblike obvladovanja je in vedno ostaja izbira kombinacije sredstev, s 
katerimi je mogoče doseči cilj na dopusten način in hkrati povzročiti najmanjšo mero 
trpljenja pri živalih. 

Lovljenje živali za raziskave, ponovno naselitev, varstvo živalskih in rastlinskih vrst (kot je 
vsebovano v številnih mednarodnih sporazumih za varstvo raznolikosti vrst) med drugim 
običajno zadeva omejeno število živali. Slabosti lovilnih naprav, ki so do živali manj prijazne 
(ki večinoma, ampak ne vedno, živali ne ubijejo), se lahko omeji na raven, ki jo je mogoče 
zagovarjati, če se nadzor izvaja intenzivno, če se trajanje zadrževanja v lovilnih napravah 
omeji itd. Medtem pa so na razpolago tudi že tehnični pripomočki, da se to doseže. Pristojni 
organ mora v dovoljenje, ki ga je treba izdati, dodati ustrezne zahteve. Če je treba žival ubiti 
iz navedenega izjemnega razloga, se za uboj izbere takšno sredstvo, ki ustreza Direktivi, 
razen če takšno sredstvo ne obstaja.

Predlog spremembe, ki ga vložita Lena Ek in Christofer Fjellner

Predlog spremembe 62
Člen 6, odstavek 1, točka b
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Ne zadeva nemške različice.

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 63
Člen 6, odstavek 1, točka d

d) uporaba tradicionalnih lesenih pasti, 
bistvenih za ohranjanje kulturne dediščine 
avtohtonih skupnosti,

črtano

Or. de

Obrazložitev

Za izjeme od pravil v točki d) ni razumljive obrazložitve.

Predlog spremembe, ki ga vložita Lena Ek in Christofer Fjellner

Predlog spremembe 64
Člen 6, odstavek 1, točka e

Ne zadeva nemške različice.

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 65
Člen 6, odstavek 1, točka f

f) dovolitev posameznikom izdelavo in 
uporabo pasti, ki so skladne z oblikovno 
zasnovo, ki so jo odobrili pristojni organi, 
za vsak primer posebej.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Na vsak način si je treba prizadevati, da se uporabljajo samo pasti, ki so uradno preskušene
in certificirane. Odobritev pasti posameznikov lahko povzroči, da se bodo uporabljale 
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najrazličnejše pasti in s tem bo postavljanje pasti nemogoče nadzorovati.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hélène Goudin

Predlog spremembe 66
Člen 6, odstavek 1, točka f

f) dovolitev posameznikom izdelavo in 
uporabo pasti, ki so skladne z oblikovno 
zasnovo, ki so jo odobrili pristojni organi, za 
vsak primer posebej.

f) dovolitev posameznikom izdelavo in 
uporabo pasti, ki so skladne z oblikovno 
zasnovo, ki so jo odobrili pristojni organi.

Or. sv

Obrazložitev

Ni razlike, ali je past izdelal posameznik ali podjetje. Bistveno je, da je prototip pasti 
preskušen in certificiran. Doma izdelane pasti se v EU stalno uporabljajo. Izdaja dovoljenja 
za vsak primer posebej bi pomenila veliko birokratsko obremenitev in bi bila praktično 
nemogoča.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, 
Jules Maaten, Jan Mulder in Dorette Corbey

Predlog spremembe 67
Člen 6, odstavek 1 a (novo)

1a. Pod pogojem, da se ne uporabljajo na 
način, ki bi ogrozil doseganje cilja te 
direktive, in če gre za lov živali za njihovo 
uporabo, lahko pristojni organi za vsak 
primer posebej odobrijo odstopanja od 
obveznosti iz člena 4(1) in člena 5 za 
naslednje namene:
(a) začasna uporaba posebne pasti za 
določene vrste ali v posebnih okoljskih 
razmerah, v razumno dolgem času, ki ga 
opredelijo pristojni organi, medtem ko 
potekajo raziskave za določitev 
nadomestnih pasti,
(b) uporaba tradicionalnih lesenih pasti, 
bistvenih za ohranjanje kulturne dediščine 
avtohtonih skupnosti,
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(c) dovolitev posameznikom izdelavo in 
uporabo pasti, ki so skladne z oblikovno 
zasnovo, ki so jo odobrili pristojni organi, 
za vsak primer posebej.

Or. nl

Obrazložitev

Tu navedeni izjemni razlogi ustrezajo razlogom, ki jih predlaga Komisija. Ker lahko lovljenje 
živali temelji na komercialnih interesih in ker noben splošni interes ne zahteva spremembe, je 
tu ta ubeseditev trajna.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 68
Člen 7

Člen 7 Črtano
Certificiranje

1. Če so pasti in metode lova s pastmi 
preskušene in se dokaže, da so skladne s 
standardi humanega lova s pastmi, države 
članice zagotovijo, da jih pristojni organi 
certificirajo. 
2. Države članice zagotovijo dostavo 
standardnega certifikacijskega dokumenta 
za pasti, katerih uporaba je dovoljena na 
podlagi člena 4(1).
3. Brez poseganja v nacionalne prepovedi v 
zvezi z uporabo pasti, se standardni 
certifikacijski dokument, ki ga pristojni 
organ druge države članice pošlje v skladu 
s to direktivo, prizna kot veljavni certifikat v 
drugih državah članicah. 
4. Pristojni organ na standardni 
certifikacijski dokument navede morebitne 
posebne pogoje oziroma omejitve za 
uporabo pasti.
5. Preden pristojni organ certificira past, 
zagotovi, da je subjekt ali organ, pristojen 
za preskušanje, uporabil tehnične določbe 
za preskušanje metod lova s pastmi iz 
Priloge II in je pristojnemu organu poslal 
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poročilo v skladu s točko 1.6 navedene 
Priloge.

Or. de

Obrazložitev

Predpisi v zvezi s certificiranjem (do zdaj člen 7) se črtajo.

Predlagani predlog Direktive vsebuje vse ukrepe sporazumov. Za poenostavitev in hitrejšo 
uveljavitev lahko države članice neposredno začnejo izvajanje. Za to pa je potrebna Uredba, 
s katero bodo države članice za to pooblaščene. Prav tako mora biti jasno, da izvajanje 
poteka le s sodelovanjem in obveščanjem Komisije. S tem lahko države članice neposredno 
izvajajo sporazuma in prilagodijo predpise svojim posebnim zahtevam.

Predlog spremembe, ki ga vložita Lena Ek in Christofer Fjellner

Predlog spremembe 69
Člen 7

1. Če so pasti in metode lova s pastmi 
preskušene in se dokaže, da so skladne s 
standardi humanega lova s pastmi, države 
članice zagotovijo, da jih pristojni organi 
certificirajo. 

1. Če so pasti in metode lova s pastmi 
podvržene preskušanju z uporabo 
računalniške simulacije, kolikor je to 
mogoče, in se dokaže, da so skladne s 
standardi humanega lova s pastmi, države 
članice zagotovijo, da jih pristojni organi 
certificirajo.

2. Države članice zagotovijo dostavo 
standardnega certifikacijskega dokumenta za 
pasti, katerih uporaba je dovoljena na 
podlagi člena 4(1).

2. Države članice zagotovijo dostavo 
standardnega certifikacijskega dokumenta za 
pasti, katerih uporaba je dovoljena na 
podlagi člena 4(1).

3. Brez poseganja v nacionalne prepovedi v 
zvezi z uporabo pasti, se standardni 
certifikacijski dokument, ki ga pristojni 
organ druge države članice pošlje v skladu s 
to direktivo, prizna kot veljavni certifikat v 
drugih državah članicah. 

3. Brez poseganja v nacionalne prepovedi v 
zvezi z uporabo pasti se standardni 
certifikacijski dokument, ki ga pristojni 
organ druge države članice pošlje v skladu s 
to direktivo, prizna kot veljavni certifikat v 
drugih državah članicah. 

4. Pristojni organ na standardni 
certifikacijski dokument navede morebitne 
posebne pogoje oziroma omejitve za 
uporabo pasti.

4. Pristojni organ na standardni 
certifikacijski dokument navede morebitne 
posebne pogoje oziroma omejitve za 
uporabo pasti.

5. Preden pristojni organ certificira past, 
zagotovi, da je subjekt ali organ, pristojen za 
preskušanje, uporabil tehnične določbe za 
preskušanje metod lova s pastmi iz Priloge II 

5. Preden pristojni organ certificira past, 
zagotovi, da je subjekt ali organ, pristojen za 
preskušanje, uporabil tehnične določbe za 
preskušanje metod lova s pastmi iz Priloge II 
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in je pristojnemu organu poslal poročilo v 
skladu s točko 1.6 navedene Priloge.

in je pristojnemu organu poslal poročilo v 
skladu s točko 1.6 navedene Priloge. Če pri 
preostalih parametrih manjkajo rezultati 
osnovnih preiskav, so lahko preskusi na 
terenu osnova za certificiranje.
5a. Za metode lova, ki so bile že prej 
preskušene in odobrene v državah članicah, 
je treba izvesti le praktični preskus kot 
dokaz za izpolnjevanje določb o humanih 
metodah lova.

Or. sv

Obrazložitev

Z okrepljeno uporabo računalniških simulacij se bo zmanjšalo število preskusnih živali. 

Parametri, kot sta stres ali vedenje, se lahko večinoma štejejo za temeljno raziskavo, posebno 
za posamezno vrsto, in imajo malo opravka s tem, katere pasti se preskušajo. Tudi čas do 
izgube zavesti je stvar temeljne raziskave, ki je odvisna od živalske vrste, od mesta in jakosti 
udarca. Podrobna obdukcija materiala s preskusa na terenu s tem omogoča, da se oceni, ali 
se lahko past certificira kot ustrezna zahtevam Direktive.

Na Švedskem so bila že leta 1984 izvedena preskušanja in izdana dovoljenja za načine 
izdelave za lovilne naprave. Vedenje o osnovnih pogojih za delovanje lovilne naprave v 
skladu z določbami je zelo obsežno, zato mora v zvezi z uporabo preskusnih živali za 
odločanje o morebitni odobritvi metode lova v skladu z Direktivo zadoščati dopolnilni preskus 
na terenu.

Predlog spremembe, ki ga vložita Åsa Westlund in Riitta Myller

Predlog spremembe 70
Člen 7

1. Če so pasti in metode lova s pastmi 
preskušene in se dokaže, da so skladne s 
standardi humanega lova s pastmi, države 
članice zagotovijo, da jih pristojni organi 
certificirajo. 

1. Če so pasti in metode lova s pastmi 
podvržene preskušanju z uporabo 
računalniške simulacije, kolikor je to 
mogoče, in se dokaže, da so skladne s 
standardi humanega lova s pastmi, države 
članice zagotovijo, da jih pristojni organi 
certificirajo.

2. Države članice zagotovijo dostavo 
standardnega certifikacijskega dokumenta za 
pasti, katerih uporaba je dovoljena na 
podlagi člena 4(1).

2. Države članice zagotovijo dostavo 
standardnega certifikacijskega dokumenta za 
pasti, katerih uporaba je dovoljena na 
podlagi člena 4(1).
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3. Brez poseganja v nacionalne prepovedi v 
zvezi z uporabo pasti, se standardni 
certifikacijski dokument, ki ga pristojni 
organ druge države članice pošlje v skladu s 
to direktivo, prizna kot veljavni certifikat v 
drugih državah članicah. 

3. Brez poseganja v nacionalne prepovedi v 
zvezi z uporabo pasti se standardni 
certifikacijski dokument, ki ga pristojni 
organ druge države članice pošlje v skladu s 
to direktivo, prizna kot veljavni certifikat v 
drugih državah članicah. 

4. Pristojni organ na standardni 
certifikacijski dokument navede morebitne 
posebne pogoje oziroma omejitve za 
uporabo pasti.

4. Pristojni organ na standardni 
certifikacijski dokument navede morebitne 
posebne pogoje oziroma omejitve za 
uporabo pasti.

5. Preden pristojni organ certificira past, 
zagotovi, da je subjekt ali organ, pristojen za 
preskušanje, uporabil tehnične določbe za 
preskušanje metod lova s pastmi iz Priloge II 
in je pristojnemu organu poslal poročilo v 
skladu s točko 1.6 navedene Priloge.

5. Preden pristojni organ certificira past, 
zagotovi, da je subjekt ali organ, pristojen za 
preskušanje, uporabil tehnične določbe za 
preskušanje metod lova s pastmi iz Priloge II 
in je pristojnemu organu poslal poročilo v 
skladu s točko 1.6 navedene Priloge.

5a. Za metode lova, ki so bile že prej 
preskušene in odobrene v državah članicah, 
je treba izvesti le praktični preskus kot 
dokaz za izpolnjevanje določb o humanih 
metodah lova.

Or. sv

Obrazložitev

Z okrepljeno uporabo računalniških simulacij se bo zmanjšalo število preskusnih živali. 

Na Švedskem so bila že leta 1984 izvedena preskušanja in izdana dovoljenja za načine 
izdelave za lovilne naprave. Vedenje o osnovnih pogojih za delovanje lovilne naprave v 
skladu z določbami je zelo obsežno, zato mora v zvezi z uporabo preskusnih živali za 
odločanje o morebitni odobritvi metode lova v skladu z Direktivo zadoščati dopolnilni preskus 
na terenu.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hélène Goudin

Predlog spremembe 71
Člen 7, odstavek 1

1. Če so pasti in metode lova s pastmi 
preskušene in se dokaže, da so skladne s 
standardi humanega lova s pastmi, države 
članice zagotovijo, da jih pristojni organi 
certificirajo. 

1. Če so pasti in metode lova s pastmi 
preskušene in se dokaže, da so skladne s 
standardi humanega lova s pastmi, države 
članice zagotovijo, da jih pristojni organi 
certificirajo. Ne razlikuje se med pastmi, 
izdelanimi doma po zgledu prototipa, in 
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industrijsko izdelanimi pastmi.

Or. sv

Obrazložitev

V skladu z zgoraj navedenim predlogom spremembe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hélène Goudin

Predlog spremembe 72
Člen 7, odstavek 5 a (novo)

5a. Če pristojni nacionalni organi 
preskusijo in certificirajo posebno vrsto 
pasti ali poseben model pasti, se dovolijo 
tudi vse doma izdelane pasti ustreznega 
načina izdelave, pod pogojem, da so v 
skladu z zahtevami in specifikacijami, ki so 
bile določene za certificirani model.

Or. sv

Obrazložitev

Bistven je model pasti, ne pa to, ali je bila past izdelano industrijsko ali doma.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 73
Člen 8

Člen 8 Črtano
Lovci s pastmi

Države članice zagotovijo, da se lovci s 
pastmi posebej usposobijo ali da imajo 
enakovredne praktične izkušnje, sposobnost 
in znanje, na podlagi katerih so 
usposobljeni za lov s pastmi v skladu s 
standardi humanega lova s pastmi. 

Or. de
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Obrazložitev

Predpis v zvezi z lovci s pastmi (do zdaj člen 8) se črta.

Predlagani predlog Direktive vsebuje vse ukrepe sporazumov. Za poenostavitev in hitrejšo 
uveljavitev lahko države članice neposredno začnejo izvajanje. Za to pa je potrebna Uredba, 
s katero bodo države članice za to pooblaščene. Prav tako mora biti jasno, da izvajanje 
poteka le s sodelovanjem in obveščanjem Komisije. S tem lahko države članice neposredno 
izvajajo sporazuma in prilagodijo predpise svojim posebnim zahtevam.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 74
Člen 8

Države članice zagotovijo, da se lovci s 
pastmi posebej usposobijo ali da imajo 
enakovredne praktične izkušnje, sposobnost 
in znanje, na podlagi katerih so 
usposobljeni za lov s pastmi v skladu s 
standardi humanega lova s pastmi.

Države članice zagotovijo, da se lovci s 
pastmi posebej usposobijo.

Or. de

Obrazložitev

Usposabljanje lovcev s pastmi se mora enako kot pri lovcih izvesti obsežno, da se prepreči 
neustrezno obnašanje in nagnjenost k mučenju živali.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hélène Goudin

Predlog spremembe 75
Člen 8

Države članice zagotovijo, da se lovci s 
pastmi posebej usposobijo ali da imajo 
enakovredne praktične izkušnje, sposobnost 
in znanje, na podlagi katerih so usposobljeni 
za lov s pastmi v skladu s standardi 
humanega lova s pastmi.

Države članice zagotovijo, da se lovci s 
pastmi posebej usposobijo ali da imajo 
enakovredne praktične izkušnje, sposobnost 
in znanje, na podlagi katerih so usposobljeni 
za lov s pastmi v skladu s standardi 
humanega lova s pastmi. To usposabljanje 
ne bo poenoteno na ravni EU.

Or. sv
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Obrazložitev

Ta pojasnitev se doda z vidika načela subsidiarnosti. Podnebne razlike, stalež vrst in lovski 
pogoji se razlikujejo od države do države. Uvedba enotnega usposabljanja na ravni EU ne bi 
bila niti učinkovita niti smotrna.

Predlog spremembe, ki ga vloži Martin Callanan

Predlog spremembe 76
Člen 8

Države članice zagotovijo, da se lovci s 
pastmi posebej usposobijo ali da imajo 
enakovredne praktične izkušnje, sposobnost 
in znanje, na podlagi katerih so usposobljeni 
za lov s pastmi v skladu s standardi 
humanega lova s pastmi.

Države članice zagotovijo, da se lovci s 
pastmi ustrezno usposobijo – po možnosti v 
sodelovanju z organizacijami lovcev ali 
lovcev s pastmi – ali da imajo enakovredne 
praktične izkušnje, sposobnost in znanje, na 
podlagi katerih so usposobljeni za lov s 
pastmi v skladu s cilji te direktive.

Or. en

Obrazložitev

V prizadevanju za zmanjšanje birokracije bi bilo za države članice bistveno ceneje za 
usposabljanje lovcev s pastmi uporabiti strokovno znanje in obstoječe strukture 
predstavniških organizacij lovcev ali lovcev s pastmi.

Predlog spremembe, ki ga vložita Åsa Westlund in Riitta Myller

Predlog spremembe 77
Člen 8

Države članice zagotovijo, da se lovci s 
pastmi posebej usposobijo ali da imajo 
enakovredne praktične izkušnje, sposobnost 
in znanje, na podlagi katerih so usposobljeni 
za lov s pastmi v skladu s standardi 
humanega lova s pastmi.

Države članice zagotovijo, da se lovci s 
pastmi ustrezno usposobijo ali da imajo 
enakovredne praktične izkušnje, sposobnost 
in znanje, na podlagi katerih so usposobljeni 
za lov s pastmi v skladu s cilji te direktive.

Or. sv

Obrazložitev

Namen usposabljanja mora biti zagotovitev, da imajo lovci s pastmi znanje, ki omogoča, da 
se izpolnijo cilji Direktive, in ne znanje v skladu z določbami, ker to velja za preskušanje 
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pasti.

Predlog spremembe, ki ga vložita Lena Ek in Christofer Fjellner

Predlog spremembe 78
Člen 8

Države članice zagotovijo, da se lovci s 
pastmi posebej usposobijo ali da imajo 
enakovredne praktične izkušnje, sposobnost 
in znanje, na podlagi katerih so usposobljeni 
za lov s pastmi v skladu s standardi 
humanega lova s pastmi.

Države članice zagotovijo, da se lovci s 
pastmi ustrezno usposobijo ali da imajo 
enakovredne praktične izkušnje, sposobnost 
in znanje, na podlagi katerih so usposobljeni 
za lov s pastmi v skladu s cilji te direktive.

Or. sv

Obrazložitev

Namen usposabljanja mora biti zagotovitev, da imajo lovci s pastmi znanje, ki omogoča, da 
se izpolnijo cilji Direktive, in ne znanje v skladu z določbami, ker to velja za preskušanje 
pasti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 79
Člen 9

Člen 9 Črtano
Proizvajalci

Države članice zahtevajo, da proizvajalci 
označujejo certificirane pasti in zagotovijo 
navodila za njihovo primerno nastavitev, 
varno delovanje in vzdrževanje.

Or. de

Obrazložitev

Predpis v zvezi s proizvajalci (do zdaj člen 9) se črta.

Predlagani predlog Direktive vsebuje vse ukrepe sporazumov. Za poenostavitev in hitrejšo 
uveljavitev lahko države članice neposredno začnejo izvajanje. Za to pa je potrebna Uredba, 
s katero bodo države članice za to pooblaščene. Prav tako mora biti jasno, da izvajanje 
poteka le s sodelovanjem in obveščanjem Komisije. S tem lahko države članice neposredno 



PE 360.168v02-00 34/49 AM\575548SL.doc

SL

izvajajo sporazuma in prilagodijo predpise svojim posebnim zahtevam.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 80
Člen 10

Člen 10 Črtano
Raziskave

Države članice spodbujajo in pospešujejo 
raziskave, ki bodo pripomogle izboljšati 
standarde humanega lova s pastmi in 
dobrobit ujetih živali v skladu z določbami 
iz Priloge IV.

Or. de

Obrazložitev

Predpis v zvezi z raziskavami (do zdaj člen 10) se črta.

Predlagani predlog Direktive vsebuje vse ukrepe sporazumov. Za poenostavitev in hitrejšo 
uveljavitev lahko države članice neposredno začnejo izvajanje. Za to pa je potrebna Uredba, 
s katero bodo države članice za to pooblaščene. Prav tako mora biti jasno, da izvajanje 
poteka le s sodelovanjem in obveščanjem Komisije. S tem lahko države članice neposredno 
izvajajo sporazuma in prilagodijo predpise svojim posebnim zahtevam.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hélène Goudin

Predlog spremembe 81
Člen 10

Raziskave Črtano
Države članice spodbujajo in pospešujejo 
raziskave, ki bodo pripomogle izboljšati 
standarde humanega lova s pastmi in 
dobrobit ujetih živali v skladu z določbami 
iz Priloge IV.

Or. sv

Obrazložitev

Katera vrsta raziskave se spodbuja v posameznih državah članicah, se mora odločiti v sami 
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državi članici.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 82
Člen 10

Države članice spodbujajo in pospešujejo 
raziskave, ki bodo pripomogle izboljšati 
standarde humanega lova s pastmi in 
dobrobit ujetih živali v skladu z določbami 
iz Priloge IV.

Komisija in države članice spodbujajo in 
pospešujejo raziskave, ki bodo pripomogle 
izboljšati standarde sonaravnega lova s 
pastmi in dobrobit ujetih živali v skladu z 
določbami iz Priloge IV. Nadalje 
pospešujejo preskušanja pasti, ne da bi pri 
tem uporabljale žive živali.
Pri preskusih na živalih, ki se jim ni 
mogoče izogniti, je treba v celoti uporabljati 
zadevne pogoje Direktive 86/609/EGS.

Or. de

Obrazložitev

Treba je spodbujati izboljšanje standardov lova s pastmi, vendar brez nepotrebnih in 
dodatnih preskusov na živalih. Pogoje Direktive 86/609, ki veljajo za prosto živeče živali, je 
treba v celoti uporabljati. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Sergio Berlato

Predlog spremembe 83
Člen 10

Države članice spodbujajo in pospešujejo 
raziskave, ki bodo pripomogle izboljšati 
standarde humanega lova s pastmi in
dobrobit ujetih živali v skladu z določbami 
iz Priloge IV.

Države članice spodbujajo in pospešujejo 
raziskave, ki bodo pripomogle izboljšati 
dobrobit ujetih živali v skladu z določbami 
iz Priloge IV.

Or. fr

Obrazložitev

Takšna raziskava na državni ravni ne poskuša „izboljšati“ standardov humanega lova s 
pastmi, ki so v skladu z mednarodno opredelitvijo, ampak predvsem na druge načine 
prispevati k dobremu počutju ujetih živali.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 84
Člen 11

Člen 11 Črtano
Kazni

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 
se uporabljajo za kršitve nacionalnih 
določb, sprejetih na podlagi te direktive, in 
sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se 
zagotovi njihovo izvajanje. Predvidene 
kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne. Države članice najkasneje do 
datuma, navedenega v členu 16(1), 
obvestijo Komisijo navedenih določbah in 
brez odlašanja tudi o vseh kasnejših 
spremembah navedenih določb.

Or. de

Obrazložitev

Predpis v zvezi s kaznimi (do zdaj člen 11) se črta.

Predlagani predlog Direktive vsebuje vse ukrepe sporazumov. Za poenostavitev in hitrejšo 
uveljavitev lahko države članice neposredno začnejo izvajanje. Za to pa je potrebna Uredba, 
s katero bodo države članice za to pooblaščene. Prav tako mora biti jasno, da izvajanje 
poteka le s sodelovanjem in obveščanjem Komisije. S tem lahko države članice neposredno 
izvajajo sporazuma in prilagodijo predpise svojim posebnim zahtevam.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 85
Člen 12

Člen 12 Črtano
Sporočanje informacij

1. Države članice in Komisija si 
medsebojno sporočajo podatke, potrebne za 
izvajanje te direktive.
2. Države članice zagotovijo tudi, da se 
sprejmejo vsi potrebni ukrepi za osveščanje 
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javnosti o ukrepih, sprejetih na podlagi te 
direktive.

Or. de

Obrazložitev

Predpis v zvezi s sporočanjem informacij (do zdaj člen 12) je določen v členu 3.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 86
Člen 13

Člen 13 Črtano
Odbor

1. Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s 
členom 18 Uredbe Sveta (ES) št. 338/9717 
(v nadaljnjem besedilu imenovan „odbor“).
2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 
1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 
8 Sklepa. 
Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES 
je dva meseca.
3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Or. de

Obrazložitev

Predpis v zvezi z odborom (do zdaj člen 13) se črta.

Predlagani predlog Direktive vsebuje vse ukrepe sporazumov. Za poenostavitev in hitrejšo 
uveljavitev lahko države članice neposredno začnejo izvajanje. Za to pa je potrebna Uredba, 
s katero bodo države članice za to pooblaščene. Prav tako mora biti jasno, da izvajanje 
poteka le s sodelovanjem in obveščanjem Komisije. S tem lahko države članice neposredno 
izvajajo sporazuma in prilagodijo predpise svojim posebnim zahtevam.

Predlog spremembe, ki ga vložita Lena Ek in Christofer Fjellner

Predlog spremembe 87
Člen 13, odstavek 1
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1. Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s 
členom 18 Uredbe Sveta (ES) št. 338/9717
(v nadaljnjem besedilu imenovan „odbor“).

1. Komisiji pomaga odbor, ki je sestavljen iz 
oseb s strokovnim znanjem na področjih 
lova s pastmi in naravnega vedenja prosto 
živečih živali ( v nadaljnjem besedilu 
imenovan „odbor“).

Or. sv

Obrazložitev

Člen Uredbe (EGS) št. 338/97, na katerega se tu sklicuje, v zvezi s tem ni bistven. O odboru 
konvencije CITES ni mogoče reči, da ima pristojnosti, potrebne za tematsko področje, ki se tu 
obravnava.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 88
Člen 14

Člen 14 Črtano
Izvedbeni ukrepi in spremembe

1. V skladu s postopkom iz člena 13(2) 
Komisija določi enotne pogoje in merila za:
a) obvestila iz člena 4(2) in 6(1),
b) sporočanje informacij iz člena 12,
c) sestavljanje standardnega 
certifikacijskega dokumenta za namene 
člena 7.
Komisija po potrebi in v skladu s 
postopkom iz člena 13(2) sprejme dodatne 
izvedbene ukrepe.
2. Če se Priloge k Sporazumu in potrjeni 
zapisnik iz Sklepa 98/142/ES in 98/487/ES 
spremenijo, Komisija v skladu s postopkom 
iz člena 13(2) ustrezno spremeni priloge k 
tej direktivi. 

Or. de

Obrazložitev

Predpis v zvezi z izvedbeni ukrepi in spremembami (do zdaj člen 14) se črta.
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Predlagani predlog Direktive vsebuje vse ukrepe sporazumov. Za poenostavitev in hitrejšo 
uveljavitev lahko države članice neposredno začnejo izvajanje. Za to pa je potrebna Uredba, 
s katero bodo države članice za to pooblaščene. Prav tako mora biti jasno, da izvajanje 
poteka le s sodelovanjem in obveščanjem Komisije. S tem lahko države članice neposredno 
izvajajo sporazuma in prilagodijo predpise svojim posebnim zahtevam.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 89
Člen 14, odstavek 1, točka c a (novo)

ca) najnižji standard za usposabljanje 
lovcev s pastmi v skladu s členom 8.

Or. de

Obrazložitev

Treba je določiti najnižji standard za usposabljanje lovcev s pastmi, ki ga mora potem vsaka 
država članica prilagoditi svojim obstoječim pogojem.

Predlog spremembe, ki ga vloži Sergio Berlato

Predlog spremembe 90
Člen 14, odstavek 2

2. Če se Priloge k Sporazumu in potrjeni 
zapisnik iz Sklepa 98/142/ES in 98/487/ES 
spremenijo, Komisija v skladu s postopkom 
iz člena 13(2) ustrezno spremeni priloge k 
tej direktivi. 

2. Če se Priloge k Sporazumu in potrjeni 
zapisnik iz Sklepa 98/142/ES in 98/487/ES 
spremenijo, Komisija v skladu s postopkom 
soodločanja ustrezno spremeni priloge k tej 
direktivi.

Or. fr

Obrazložitev

Če je treba Priloge k tej direktivi popraviti, se mora to zgoditi na pregleden način v 
sodelovanju z institucijami Skupnosti in ne v „postopku komitologije“. Zato je postopek 
soodločanja primeren postopek.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 91
Člen 14, odstavek 2

2. Če se Priloge k Sporazumu in potrjeni 
zapisnik iz Sklepa 98/142/ES in 98/487/ES 
spremenijo, Komisija v skladu s postopkom 
iz člena 13(2) ustrezno spremeni priloge k 
tej direktivi. 

2. Če se Priloge k Sporazumu in potrjeni 
zapisnik iz Sklepa 98/142/ES in 98/487/ES 
spremenijo, Komisija v skladu s postopkom 
iz člena 13(2) ustrezno spremeni priloge k 
tej direktivi. Komisija po dveh letih poroča 
Evropskemu parlamentu o stanju izvajanja 
sporazumov v državah članicah.

Or. de

Obrazložitev

Evropski parlament mora imeti možnost, da se seznani s kakovostjo izvajanja sporazumov v 
državah članicah.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 92
Člen 15

Člen 15 Črtano
Povezava z nacionalno zakonodajo
Države članice lahko ohranijo ali sprejmejo 
strožje določbe od tistih, ki so določene v tej 
direktivi za varstvo živali in živalskih vrst iz 
Priloge I. O takih ukrepih obvestijo 
Komisijo.

Or. de

Obrazložitev

Predpisi v zvezi s povezavo z nacionalno zakonodajo (do zdaj člen 15) so že določeni v členu 
2.

Predlog spremembe, ki ga vloži Sergio Berlato

Predlog spremembe 93
Člen 15
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Države članice lahko ohranijo ali sprejmejo 
strožje določbe od tistih, ki so določene v tej 
direktivi za varstvo živali in živalskih vrst iz 
Priloge I. O takih ukrepih obvestijo 
Komisijo.

Države članice lahko ohranijo ali sprejmejo 
strožje določbe od tistih, ki so določene v tej 
direktivi za varstvo živalskih vrst iz Priloge 
I. O takih ukrepih obvestijo Komisijo.

Or. fr

Obrazložitev

Namen te direktive ni „varovati“ prosto živeče živalske vrste iz Priloge I, ampak za te 
živalske vrste določiti standarde humanega lova s pastmi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 94
Člen 16

Člen 16 Črtano
Prenos

1. Države članice najkasneje do 31. 
decembra 2005 sprejmejo in objavijo 
zakone in druge predpise, potrebne za 
uskladitev s to direktivo. Komisiji 
nemudoma sporočijo besedila navedenih 
predpisov in korelacijsko tabelo med 
navedenimi predpisi in to direktivo. 
Navedene predpise uporabljajo od 1. 
januarja 2006.
Države članice se v sprejetih predpisih 
sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 
navedejo ob njihovi uradni objavi. Način 
sklicevanja določijo države članice.
2. Države članice predložijo Komisiji 
besedila temeljnih predpisov nacionalne 
zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga 
ureja ta direktiva.

Or. de

Obrazložitev

Predpisi v zvezi s prenosom (do zdaj člen 16) so že določeni v členu 4.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Hélène Goudin

Predlog spremembe 95
Člen 16, odstavek 1

Države članice najkasneje do 31. decembra 
2005 sprejmejo in objavijo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo 
besedila navedenih predpisov in korelacijsko 
tabelo med navedenimi predpisi in to 
direktivo. 

Države članice najkasneje do 31. decembra 
2005 sprejmejo in objavijo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo 
besedila navedenih predpisov in korelacijsko 
tabelo med navedenimi predpisi in to 
direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 1. 
januarja 2006.

Navedene predpise uporabljajo po dveh letih
po začetku veljavnosti te direktive.

Države članice se v sprejetih predpisih 
sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 
navedejo ob njihovi uradni objavi. Način 
sklicevanja določijo države članice.

Države članice se v sprejetih predpisih 
sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 
navedejo ob njihovi uradni objavi. Način 
sklicevanja določijo države članice.

Or. sv

Obrazložitev

Dve leti je ustrezno obdobje za izvajanje te direktive po nacionalnem pravu.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 96
Člen 17

Člen 17 Črtano
Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Or. de

Obrazložitev

Predpisi v zvezi z začetkom veljavnosti (do zdaj člen 17) so že določeni v členu 5.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 97
Člen 18

Člen 18 Črtano
Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države 
članice.

Or. de

Obrazložitev

Predpisi v zvezi z naslovniki (do zdaj člen 18) so že določeni v členu 6.

Predlog spremembe, ki ga vložita Lena Ek in Christofer Fjellner

Predlog spremembe 98
Priloga II, točka 1.3, odstavek 1

Dobrobit živali se kaže z meritvami obsega 
enostavnosti ali težavnosti in obsega 
neuspešnosti pri obvladovanju njihovega 
okolja. Ker se živali razlikujejo po načinih, 
ki jih uporabljajo, ko skušajo obvladovati 
svoje okolje, je treba pri ocenjevanju njihove 
dobrobiti uporabiti številne meritve.

Dobrobit živali se kaže z meritvami obsega 
enostavnosti ali težavnosti in obsega 
neuspešnosti pri obvladovanju njihovega 
okolja. Ker se živali razlikujejo po načinih, 
ki jih uporabljajo, ko skušajo obvladovati 
svoje okolje, je treba pri ocenjevanju njihove 
dobrobiti uporabiti številne meritve. V 
določenih okoliščinah jih je mogoče 
nadomestiti z obdukcijo ali opazovanji pri 
preskusih na terenu.

Or. sv

Obrazložitev

Vedenjski kazalci, ki jih je mogoče ugotoviti pri odstranitvi plena, in kazalci poškodovanosti, 
ki jih je mogoče ugotoviti z obdukcijo materiala iz preskusov na terenu, morajo biti osnova za 
ovrednotenje metod lova z vidika dobrobiti živali, dokler niso na voljo rezultati iz osnovne 
raziskave, za katero so potrebna znatna finančna sredstva. Izvajanje preskusov mora biti v 
skladu s standardom ISO 10990-5.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Lena Ek in Christofer Fjellner

Predlog spremembe 99
Priloga II, točka 2.1, odstavek 2

Parametri morajo vključevati kazalce 
vedenja in poškodovanosti iz odstavka 2.2 te 
Priloge II.

Parametri morajo vključevati kazalce 
vedenja in poškodovanosti iz odstavka 2.2 te 
Priloge II. V nekaterih okoliščinah jih je 
mogoče pridobiti z obdukcijo ali opazovanji 
na podlagi preskusov na terenu.

Or. sv

Obrazložitev

Vedenjski kazalci, ki jih je mogoče ugotoviti pri odstranitvi plena, in kazalci poškodovanosti, 
ki jih je mogoče ugotoviti z obdukcijo materiala iz preskusov na terenu, morajo biti osnova za 
ovrednotenje metod lova z vidika dobrobiti živali, dokler niso na voljo rezultati iz osnovne 
raziskave, za katero so potrebna znatna finančna sredstva. Izvajanje preskusov mora biti v 
skladu s standardom ISO 10990-5.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hélène Goudin

Predlog spremembe 100
Priloga II, točka 2.1, odstavek 2

Parametri morajo vključevati kazalce 
vedenja in poškodovanosti iz odstavka 2.2 te 
Priloge II.

Parametri morajo vključevati kazalce 
vedenja in poškodovanosti iz odstavka 2.2 te 
Priloge II. V nekaterih okoliščinah jih je 
mogoče pridobiti z obdukcijo.

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vložita Hélène Goudin

Predlog spremembe 101
Priloga II, odstavek 3.1

Določiti je treba čas nastopa nezavesti in 
neobčutljivosti, dosežen z metodo ubijanja, 
ter preveriti ohranjanje tega stanja do smrti 
(t.j. do nepreklicnega prenehanja srčne 
funkcije).

Določiti je treba čas nastopa nezavesti in 
neobčutljivosti, dosežen z metodo ubijanja, 
ter preveriti ohranjanje tega stanja do smrti 
(t.j. do nepreklicnega prenehanja srčne 
funkcije).

Nezavest in neobčutljivost je treba Nezavest in neobčutljivost je treba 
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spremljati s preverjanjem refleksov roženice 
in očesne veke ali z drugim znanstveno 
dokazanim ustreznim nadomestnim 
parametrom.

spremljati s preverjanjem refleksov roženice 
in očesne veke ali z drugim znanstveno 
dokazanim ustreznim nadomestnim 
parametrom.

V primerih, kadar so potrebni nadaljnji 
preskusi, da se določi, ali metoda lova s 
pastmi ustreza standardom, se lahko opravijo 
še dodaten elektroencefalogram (EEG), 
meritve reakcije na osvetlitev (VER) in 
reakcije na zvok (SER).

V primerih, kadar so potrebni nadaljnji 
preskusi, da se določi, ali metoda lova s 
pastmi ustreza standardom, se lahko opravijo 
še dodaten elektroencefalogram (EEG), 
meritve reakcije na osvetlitev (VER) in 
reakcije na zvok (SER).

V nekaterih primerih lahko preskusi v 
ogradah nadomestijo preskuse na terenu v 
skladu s standardom ISO 10990-4. Čas do 
izgube zavesti je odvisen od zadevne vrste, 
jakosti in mesta udarca.

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jan Mulder, Johannes 
Blokland in Dorette Corbey

Predlog spremembe 102
Priloga II, odstavek 3.2, opomba

* Ta časovna omejitev bo ponovno 
pregledana s ciljem prilagoditi zahtevo po 
časovni omejitvi za vsako vrsto posebej, da 
bi časovno omejitev 300 sekund spustili na 
180 sekund, in določiti časovni okvir za 
izvajanje.

* Ta časovna omejitev bo ponovno 
pregledana s ciljem znižati zahtevo po 
časovni omejitvi za vsako vrsto posebej, če 
obstajajo ustrezne nadomestne metode lova.

Or. nl

Obrazložitev

Ta opomba ne zahteva le nadaljnje raziskave v zvezi s časovno omejitvijo, ampak pravzaprav 
že določa, kaj mora biti rezultat teh raziskav (znižanje na 180 sekund). To ni primerno.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 103
Priloga II, odstavek 3.2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Časovne omejitve za izgubo refleksa 
roženice in veke

Vrsta

45 sekund Mustela erminea

120 sekund Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes

300 sekund * Vse druge vrste, naštete v Prilogi I k 
tej direktivi

Predlogi sprememb Parlamenta

Časovne omejitve za izgubo refleksa 
roženice in veke

Vrsta

30 sekund Mustela erminea

120 sekund Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes

240 sekund * Vse druge vrste, naštete v Prilogi I k 
tej direktivi

Or. de

Obrazložitev

Predvidena časovna omejitev mora biti prilagojena fiziologiji, anatomiji in vedenju 
posamezne vrste. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 104
Priloga II, odstavek 3.2 a (novo)

3.2a. Podvodne pasti se lahko uporabljajo 
le z odobritvijo s strani pristojnega organa, 
pri:
a) nevarnosti za interese zdravja in varstva 
ljudi,
b) nevarnosti za javno in zasebno lastnino.
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Or. de

Obrazložitev

Ta vrsta pasti je nujna za učinkovit nadzor pižmovke. Zlasti kritične posledice napada na 
naprave za zaščito pred poplavami in za pretok vode so nevarnost za varnost in zdravje ljudi 
ter lastnino. V 70 % smrt v pasti na zapah ne nastopi zaradi utopitve, ampak zaradi nenadne 
spremembe presnove, ki jo žival sama sproži (samoanestezija).

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 105
Priloga II, odstavek 3.2 a (novo)

3.2a) Podvodne pasti
Uporaba podvodnih pasti za lovljenje 
prosto živečih vrst sesalcev za upravljanje s 
prosto živečimi živalskimi vrstami, 
pridobivanje kožuhov, kože ali mesa je 
prepovedana.

Or. nl

Obrazložitev

Podvodne pasti je treba, kolikor je mogoče, prepovedati, vendar za škodljive organizme velja 
izjema.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hélène Goudin

Predlog spremembe 106
Priloga III, točka 1.1, odstavek 1

Preskuse je treba opraviti v skladu s 
splošnimi študijskimi protokoli.

Preskuse je treba opraviti v skladu s 
splošnimi študijskimi protokoli. V nekaterih 
okoliščinah je mogoče te nadomestiti z 
obdukcijo materiala iz preskusov na terenu.

Or. sv
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Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 107
Priloga III, točka 1.1, odstavek 5

Pri preskusih na terenu je treba pasti 
pregledovati vsak dan.

Pri preskusih na terenu je treba pasti 
pregledovati vsak dan in imeti mehanizem, 
ki nemudoma javi, da se je žival ujela v 
past.

Or. de

Obrazložitev

Ob upoštevanju določb Direktive 86/609, ki predpisuje zmanjševanje trpljenja živali v 
preskusih na živalih, se morajo predpisati mehanizmi, ki javijo, da se je žival ujela v past.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hélène Goudin

Predlog spremembe 108
Priloga III, točka 1.1, odstavek 6

Učinkovitost pasti, ki žival ubijejo, za 
povzročitev nezavesti ciljne živali in njeno 
usmrtitev je treba preskusiti na gibljivih 
živalih pri zavesti z meritvami v laboratoriju 
ali ogradi in na terenu. Treba je ovrednotiti 
zmožnost pasti, da ciljno žival udari na 
življenjsko pomembnih mestih.

Učinkovitost pasti, ki žival ubijejo, za 
povzročitev nezavesti ciljne živali in njeno 
usmrtitev je treba preskusiti na gibljivih 
živalih pri zavesti z meritvami v laboratoriju 
ali ogradi in na terenu. Kjer je mogoče, je 
treba uporabljati računalniške simulacije.

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 109
Priloga III, točka 1.1, odstavek 9

Če je primerno, je treba pri preskušanju pasti 
preveriti obsežnejšo vrsto ukrepov. 
Preskušanje na terenu lahko vključuje
učinke lova s pastmi na ciljne in ne-ciljne 
vrste.

Če je primerno, je treba pri preskušanju pasti 
preveriti obsežnejšo vrsto ukrepov. 
Preskušanje na terenu morajo vključevati
učinke lova s pastmi na ciljne in ne-ciljne 
vrste.

Or. de
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Obrazložitev

Preskušanja na terenu se v bistvu izvajajo, da se ugotovi učinkovanje na ciljno vrsto. Vendar 
je za preprečevanje nehotenega mučenja živali potrebno preveriti učinkovanje na druge vrste.


