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Ändringsförslag från Markus Pieper och Michl Ebner

Ändringsförslag 22

Europaparlamentet förkastar kommissionens förslag.

Or. de

Motivering

Kommissionen bör tillämpa den relevanta och korrekta rättsliga grunden för detta förslag. 
Om artikel 175.1 skall gälla som rättslig grund även i fortsättningen, bör förslaget förkastas. 
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Förslag till direktiv

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 23
Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om införande av humana normer för 
fångstmetoder för vissa djurarter

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om genomförande av avtalen 
om införande av humana normer för 
fångstmetoder för vissa djurarter

Or. de

Motivering

Förslaget till direktiv omfattar alla de åtgärder som ingår i avtalen. Avtalen skulle kunna 
genomföras både enklare och snabbare om medlemsstaterna vore direkt ansvariga för 
genomförandet. Det kräver dock en förordning som ålägger medlemsstaterna att genomföra
dem. Det bör dessutom tydliggöras att avtalen endast kan genomföras i samarbete med 
Europeiska kommissionen som även skall hållas underrättad. På så sätt kan medlemsstaterna 
genomföra avtalen direkt och anpassa bestämmelserna till de specifika kraven.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 24
Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om införande av humana normer 
för fångstmetoder för vissa djurarter

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om införande av hållbara normer 
för fångstmetoder för vissa djurarter

(Denna ändring gäller hela lagtexten, 
förutom då de avtal som EU antog 1998
citeras. Om ändringsförslaget antas måste 
motsvarande tekniska ändringar göras i hela 
texten.)

Or. de
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Motivering

Begreppet ”human” medför en vilseledande och oklar tolkning av ämnet i fråga och lämnar 
utrymme för en hög grad av missbruk och felaktiga tolkningar. Begreppet ”hållbarhet” är 
mindre känsloladdat och mer lättförståeligt, samtidigt som det är betydligt bredare.

Ändringsförslag från Markus Pieper och Michl Ebner

Ändringsförslag 25
Led 1 i beaktandemeningen

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av den Europeiska 
gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta,

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av den Europeiska 
gemenskapen, särskilt artikel 95.1 i detta,

Or. de

Motivering

Ett av målen med detta förslag är att förbättra välbefinnandet för djur som jagas och fångas 
med fällor. Även om bevarandet av vilda djur och arternas mångfald ingår i 
EU:s miljöpolitik, omfattar detta inte de vilda djurens välbefinnade. Protokollet om djurskydd 
och djurens välfärd som fogas till EG-fördraget ger EU rätt att hantera frågan om djurskydd 
endast vid utformningen och genomförandet av gemenskapens politik i fråga om jordbruk, 
transport, inre marknad och forskning, särskilt när det gäller djur som föds upp och används 
inom jordbruksområdet. Djurskydd bör prioriteras högt , men denna fråga faller endast inom 
medlemsstaternas kompetensområde.

Förslaget syftar till att genomföra det avtal om internationella normer för humana 
fångstmetoder som EU har slutit inom ramen för den gemensamma handelspolitiken. Detta 
förslag skall tillnärma medlemsstaternas bestämmelser på den inre marknaden genom att 
t.ex. förbjuda användningen av (och indirekt även handeln med) fällor som inte uppfyller de 
gemensamma normerna. Därför kan EU tillämpa artikel 95.1 i EG-fördraget för att 
genomföra avtalet och därmed förbättra välbefinnandet för vilda djur utan att begränsa 
medlemsstaternas kompetens.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 26
Led 1 i beaktandemeningen

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av den Europeiska 
gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta,

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av den Europeiska 
gemenskapen, särskilt artikel 95.1 i detta,

Or. nl
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Motivering

Målet med EU:s miljöpolitik är bl.a. att bevara de vilda djuren och värna om den biologiska 
mångfalden. Det inbegriper emellertid inte djurens välbefinnande. Protokoll nr 33 till 
EG-fördraget ger dock endast EU kompetens i fråga om djurskydd om detta faller inom 
områdena jordbruk, transport, inre marknad och forskning.

Kommissionens förslag gäller genomförandet av det internationella avtalet om humana 
fångstmetoder som slutits inom ramen för den gemensamma handelspolitiken. Eftersom 
förslaget harmoniserar medlemsstaternas normer för djurfällor på den inre marknaden och 
inte tjänar något direkt miljöändamål, kan endast artikel 95 betraktas som den korrekta 
rättsliga grunden för detta förslag.

Ändringsförslag från Jillian Evans och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 27
Skäl 1

(1) År 1998 godkände gemenskapen två 
avtal om internationella normer för 
humana fångstmetoder genom rådets 
beslut 98/142/EG av den 26 januari 1998 
om att ingå ett avtal om internationella 
normer för humana fångstmetoder mellan 
Europeiska gemenskapen, Kanada och 
Ryska federationen och att anta det 
godkända protokollet mellan Kanada och 
Europeiska gemenskapen om 
undertecknandet av nämnda avtal , och 
rådets beslut 98/487/EG av den 13 juli 1998 
om att ingå ett internationellt avtal genom 
ett godkänt protokoll mellan Europeiska 
gemenskapen och Amerikas förenta stater 
om normer för humana fångstmetoder . De 
åtaganden och skyldigheter som avtalet 
innebär bör således genomföras.

utgår

Or. en

Motivering

Europaparlamentet har förkastat avtalen med en mycket stor majoritet 
(betänkandena A4-0197/1998 och A4-0325/1997).
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Ändringsförslag från Michl Ebner

Ändringsförslag 28
Skäl 1a (nytt)

(1a) Detta direktiv speglar de avtal som 
slöts 1998 dels med Kanada och Ryska 
federationen, dels med Amerikas förenta 
stater. Det syftar till att förankra dessa 
avtal i Europeiska unionens lagstiftning.

Or. de

Motivering

Direktivet måste antas för att skapa en rättslig grund för ovannämnda avtal i Europeiska 
unionen. Eftersom avtalen redan tillämpas på internationell nivå, bör de också tillämpas i EU 
i enlighet med internationella avtal och bestämmelser.

Ändringsförslag från Jillian Evans och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 29
Skäl 2

(2) Syftet med avtalen är inte bara att se till 
att de internationella normerna för 
humana fångstmetoder följs när det gäller 
de rent tekniska aspekterna, utan också att 
de metoder som används för att fånga de 
19 arterna i fråga uppfyller normerna. 
Införandet av normerna medför också att 
jägarna behöver särskild utbildning.

utgår

Or. en

Motivering

Europaparlamentet har förkastat avtalen med en mycket stor majoritet 
(betänkandena A4-0197/1998 och A4-0325/1997).

Ändringsförslag från Hélène Goudin

Ändringsförslag 30
Skäl 2

(2) Syftet med avtalen är inte bara att se till 
att de internationella normerna för humana 

(2) Syftet med avtalen är inte bara att se till 
att de internationella normerna för humana 
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fångstmetoder följs när det gäller de rent 
tekniska aspekterna, utan också att de 
metoder som används för att fånga de 
19 arterna i fråga uppfyller normerna. 
Införandet av normerna medför också att 
jägarna behöver särskild utbildning.

fångstmetoder följs när det gäller de rent 
tekniska aspekterna, utan också att de 
metoder som används för att fånga de 
19 arterna i fråga uppfyller normerna. 
Införandet av normerna medför också att 
jägarna behöver särskild utbildning. Denna 
utbildning skall inte harmoniseras på 
EU-nivå.

Or. sv

Motivering

Detta förtydligande införs med hänsyn till subsidiaritetsprincipen. Klimatskillnaderna, 
artbeståndet och jaktförutsättningarna varierar mellan medlemsländerna. Att införa en 
harmoniserad EU-utbildning vore inte effektivt eller ändamålsenligt.

Ändringsförslag från Markus Pieper och Michl Ebner

Ändringsförslag 31
Skäl 3

(3) Eftersom de humana fångstmetoderna 
måste vara selektiva, effektiva och uppfylla 
relevanta krav på säkerhet för människor 
kommer tillämpningen av normerna att ha 
en positiv effekt på de fångade djurens 
välbefinnande, vilket kommer att bidra till 
skyddet av vilda djur både i och utanför 
gemenskapen. Ett tillräckligt djurskydd för 
vilda djur som fångas för viltvård eller för 
bevarande av däggdjuren i fråga bör bidra 
till att uppfylla målen för gemenskapens 
miljöpolitik. Därigenom kommer 
gemenskapen att bidra till en försiktig, 
hållbar och rationell användning av 
naturresurser och främja internationella 
åtgärder för att hantera globala 
miljöproblem.

(3) För att undvika 
konkurrenssnedvridning är det nödvändigt 
att se till att åtgärder inom utrikeshandeln, 
som grundar sig på avtalet, genomförs 
enhetligt i hela gemenskapen. 
Genomförandet av avtalet kommer 
dessutom att ha en positiv effekt på de 
fångade djurens välbefinnande.

Or. de

Motivering

Målet med EU:s miljöpolitik är att bevara de vilda djuren och arternas mångfald. Det 
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inbegriper emellertid inte de vilda djurens välbefinnande. Förslaget skulle bara kunna bidra 
till ”skyddet av arter av vilda djur” och en ”försiktig, hållbar och rationell användning av 
naturresurser” om det inbegrep målinriktade fångstnormer, vilket dock inte är fallet.

EU bör sätta avtalet i kraft och därmed uppfylla sina internationella handelsåtaganden. Bara 
om detta avtal genomförs kommer välbefinnandet för djur som fångas med fällor verkligen att 
kunna förbättras.

Ändringsförslag från Jillian Evans och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 32
Skäl 3

(3) Eftersom de humana fångstmetoderna 
måste vara selektiva, effektiva och uppfylla 
relevanta krav på säkerhet för människor 
kommer tillämpningen av normerna att ha 
en positiv effekt på de fångade djurens 
välbefinnande, vilket kommer att bidra till 
skyddet av vilda djur både i och utanför 
gemenskapen. Ett tillräckligt djurskydd för 
vilda djur som fångas för viltvård eller för 
bevarande av däggdjuren i fråga bör bidra 
till att uppfylla målen för gemenskapens 
miljöpolitik. Därigenom kommer 
gemenskapen att bidra till en försiktig, 
hållbar och rationell användning av 
naturresurser och främja internationella 
åtgärder för att hantera globala 
miljöproblem.

(3) Fångstmetoderna måste vara selektiva, 
effektiva och uppfylla relevanta krav på 
säkerhet för människor. Tillämpningen av 
normerna kommer att ha en positiv effekt på 
de fångade djurens välbefinnande, vilket 
kommer att bidra till skyddet av vilda djur 
både i och utanför gemenskapen. Ett 
tillräckligt djurskydd för vilda djur som 
fångas för viltvård eller för bevarande av 
däggdjuren i fråga bör bidra till att uppfylla 
målen för gemenskapens miljöpolitik. 
Därigenom kommer gemenskapen att bidra 
till en försiktig, hållbar och rationell 
användning av naturresurser och främja 
internationella åtgärder för att hantera 
globala miljöproblem.

Or. en

Ändringsförslag från Jillian Evans och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 33
Skäl 4

(4) Om de humana fångstmetoderna skall 
tillämpas effektivt måste metoderna 
godkännas enligt normerna för humana
fångstmetoder, men också användas av 
kvalificerade jägare, i enlighet med 
normerna.

(4) Om fångstmetoderna skall tillämpas 
effektivt måste metoderna godkännas enligt 
normerna för fångstmetoder, men också 
användas av kvalificerade jägare, i enlighet 
med normerna.

Or. en
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Ändringsförslag från Jillian Evans och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 34
Skäl 6

(6) Forskning om förbättrade normer för 
humana fångstmetoder bör främjas och 
uppmuntras.

(6) Forskning om förbättrade normer för 
fångstmetoder bör främjas och uppmuntras.

Or. en

Ändringsförslag från Jillian Evans och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 35
Skäl 9

(9) I enlighet med 
proportionalitetsprincipen är det, för att det 
här direktivets grundläggande mål skall 
kunna uppnås, nödvändigt och lämpligt att 
införa bestämmelser om genomförande av 
gemenskapens åtaganden enligt avtalen om 
internationella normer för humana 
fångstmetoder enligt besluten 98/142/EG 
och 98/487/EG. Det här direktivet går inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
målen i enlighet med vad som står i 
artikel 5 tredje stycket i fördraget.

utgår

Or. en

Motivering

Europaparlamentet har förkastat avtalen med en mycket stor majoritet 
(betänkandena A4-0197/1998 och A4-0325/1997).

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 36
Skäl 10a (nytt)

(10a) Testningen av fällor bör ske i 
enlighet med bestämmelserna i rådets 
direktiv 86/609/EEG av den 
24 november 1986 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra
författningar om skydd av djur som 
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används för försök och andra 
vetenskapliga ändamål1.
_________
1 EGT L 358, 18.12.1986, s. 1. Ändrat 
genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/65/EG (EUT L 230,
16.9.2003, s. 32).

Or. de

Motivering

Kommissionens förslag måste vara i överensstämmelse med bestämmelserna angående vilda 
djur i rådets direktiv 86/609/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål, 
och, då så är lämpligt, måste det direktivet även tillämpas på djurförsök som utförs inom 
ramen för det här direktivet.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 37
Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde
1. I det här direktivet fastställs normer för 
humana fångstmetoder, krav för 
fångstmetoder, tekniska föreskrifter för 
testning av fångstmetoder och 
godkännande av fällor för infångande av 
vissa vilda djurarter.

Medlemsstaterna åläggs att införliva rådets 
beslut 98/487/EG och 98/142/EG (nedan 
kallade avtalen) med sin nationella 
lagstiftning.

2. Direktivet gäller för fällor som används 
för att fånga de vilda däggdjur som finns 
förtecknade i bilaga I för viltvård, 
sjukdomsbekämpning, infångande av 
däggdjur för bevarande eller för pälsens, 
skinnets eller köttets skull.

Or. de

Motivering

Förslaget till direktiv omfattar alla de åtgärder som ingår i avtalen. Avtalen skulle kunna 
genomföras både enklare och snabbare om medlemsstaterna vore direkt ansvariga för 
genomförandet. Det kräver dock en förordning som ålägger medlemsstaterna att genomföra 
dem. Det bör dessutom tydliggöras att avtalen endast kan genomföras i samarbete med 
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Europeiska kommissionen som även skall hållas underrättad. På så sätt kan medlemsstaterna 
genomföra avtalen direkt och anpassa bestämmelserna till de specifika kraven.

Ändringsförslag från Hélène Goudin

Ändringsförslag 38
Artikel 1

1. I det här direktivet fastställs normer för 
humana fångstmetoder, krav för 
fångstmetoder, tekniska föreskrifter för 
testning av fångstmetoder och godkännande 
av fällor för infångande av vissa vilda 
djurarter.

1. I det här direktivet fastställs normer för 
hållbara fångstmetoder, krav för 
fångstmetoder, tekniska föreskrifter för 
testning av fångstmetoder och godkännande 
av fällor för infångande av vissa inhemska 
vilda djurarter.

2. Direktivet gäller för fällor som används 
för att fånga de vilda däggdjur som finns 
förtecknade i bilaga I för viltvård, 
sjukdomsbekämpning, infångande av 
däggdjur för bevarande eller för pälsens, 
skinnets eller köttets skull.

2. Direktivet gäller för fällor som används 
för att fånga de inhemska vilda däggdjur 
som finns förtecknade i bilaga I för viltvård, 
sjukdomsbekämpning, infångande av 
däggdjur för bevarande eller för pälsens, 
skinnets eller köttets skull.

Or. en

Motivering

Fångst av invasiva exotiska djurarter i syfte att förhindra oåterkallelig skada på ekosystemen
i EU skall inte omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 39
Artikel 1, punkt 1

1. I det här direktivet fastställs normer för 
humana fångstmetoder, krav för 
fångstmetoder, tekniska föreskrifter för 
testning av fångstmetoder och godkännande 
av fällor för infångande av vissa vilda 
djurarter.

1. I det här direktivet fastställs normer för 
hållbara fångstmetoder, krav för 
fångstmetoder, tekniska föreskrifter för 
testning av fångstmetoder och godkännande 
av fällor för infångande av vissa vilda 
djurarter, i enlighet med bestämmelserna i 
förordning (EEG) nr 3254/91.

Or. de

Motivering

Det bör undvikas att strykningen av ordet ”human” medför att detta direktiv förlorar sin 
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rättskraft i samband med att artiklarna 3.1 och 3.2 i förordning (EEG) nr 3254/91 
(”rävsaxförordningen”) införlivas. Det är därför nödvändigt att uttryckligen påpeka att dessa 
”hållbara” fångstnormer motsvarar den definition som fastställts i den förordningen.

Ändringsförslag från Michl Ebner

Ändringsförslag 40
Artikel 1, punkt 1

1. I det här direktivet fastställs normer för 
humana fångstmetoder, krav för 
fångstmetoder, tekniska föreskrifter för 
testning av fångstmetoder och godkännande 
av fällor för infångande av vissa vilda 
djurarter.

1. I det här direktivet fastställs, i enlighet 
med de internationella avtal som slutits dels 
med Kanada och Ryska federationen, dels 
med Amerikas förenta stater, normer för 
humana fångstmetoder, krav för 
fångstmetoder, tekniska föreskrifter för 
testning av fångstmetoder och godkännande
av fällor för infångande av vissa vilda 
djurarter.

Or. de

Motivering

Direktivet skapar en rättslig grund för ovannämnda avtal. Eftersom bestämmelserna redan 
tillämpas på internationell nivå, bör de också tillämpas i Europeiska unionen i enlighet med 
internationella avtal och bestämmelser.

Ändringsförslag från Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules Maaten, 
Jan Mulder och Dorette Corbey

Ändringsförslag 41
Artikel 1, punkt 2a (ny)

2a. Bestämmelserna i detta direktiv gäller 
inte för fångst av skadedjur som utgör ett 
verkligt hot mot skyddet av säkerheten.

Or. nl

Motivering

I artikel 1 fastställs att bekämpning av sjukdomar skall omfattas av detta direktiv. Om ett 
skadedjur utgör ett hot mot folkhälsan och säkerheten, som t.ex. vid dammbrott, måste human 
fångst av detta djur vara av underordnad betydelse. Det utesluter inte att man vid denna 
bekämpning ändå eftersträvar så humana fångstmetoder som möjligt. Tillämpningen av detta 
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direktiv får emellertid inte medföra att bekämpningen av skadedjur förhindras, om folkhälsan 
och säkerheten äventyras.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 42
Artikel 2

Definitioner Förhållande till nationell rätt
I detta direktiv används följande 
beteckningar med de betydelser som här 
anges:

Medlemsstaterna får bibehålla eller införa 
striktare bestämmelser än dem som 
fastställs i dessa avtal för skydd av djur och 
djurarterna i bilaga I. De skall underrätta 
kommissionen om sådana åtgärder.

1. ”fällor”: mekaniska fångstanordningar 
utformade för att döda eller hålla fast djur 
av de arter som förtecknas i bilaga I.
2. ”fångstmetoder”: fällorna och hur de 
gillras: (t.ex. vilka arter de är avsedda för, 
placering, bete och naturliga 
miljöförhållanden).
3. ”fasthållande fångstmetoder”: fällor som 
är utformade och gillrade inte för att döda 
det fångade djuret, utan för att hålla fast 
det så att en människa kan komma i direkt 
kontakt med det.
4. ”dödande fångstmetoder”: fällor som är 
utformade och gillrade för att döda djur av 
målarten.
5. ”jägare”: en person med tillstånd från 
den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat att använda fällor för att 
fånga de djurarter som finns förtecknade i 
bilaga I.

Or. de

Motivering

Definitionerna (tidigare artikel 2) utgår. Artikel 2 (tidigare artikel 15) definierar förhållandet 
till den nationella rätten.

Förslaget till direktiv omfattar alla de åtgärder som ingår i avtalen. Avtalen skulle kunna 
genomföras både enklare och snabbare om medlemsstaterna vore direkt ansvariga för 
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genomförandet. Det kräver dock en förordning som ålägger medlemsstaterna att genomföra 
dem. Det bör dessutom tydliggöras att avtalen endast kan genomföras i samarbete med 
Europeiska kommissionen som även skall hållas underrättad. På så sätt kan medlemsstaterna 
genomföra avtalen direkt och anpassa bestämmelserna till de specifika kraven.

Ändringsförslag från Lena Ek och Christofer Fjellner

Ändringsförslag 43
Artikel 2, led 1

1. ”fällor”: mekaniska fångstanordningar 
utformade för att döda eller hålla fast djur av 
de arter som förtecknas i bilaga I.

1. ”fällor”: modeller av mekaniska 
fångstanordningar utformade för att döda 
eller hålla fast djur av de arter som 
förtecknas i bilaga I.

Or. sv

Motivering

I förslaget är det oklart om alla enskilda fällor ska testas eller endast grundmodellerna för 
fällorna. Principen måste vara att det är modellen för en fälla som testas, i annat fall skulle 
det leda till oerhört många testsituationer och oerhört många testdjur. 

Ändringsförslag från Åsa Westlund och Riitta Myller

Ändringsförslag 44
Artikel 2, led 1

1. ”fällor”: mekaniska fångstanordningar 
utformade för att döda eller hålla fast djur av 
de arter som förtecknas i bilaga I.

1. ”fällor”: modeller av mekaniska 
fångstanordningar utformade för att döda 
eller hålla fast djur av de arter som 
förtecknas i bilaga I.

Or. sv

Motivering

I kommissionens förslag är det oklart om alla enskilda fällor skall testas eller endast 
grundmodellerna för fällorna. Principen måste vara att det är modellen för en fälla som 
testas, i annat fall skulle det leda till oerhört många testsituationer och orimligt många 
testdjur.
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Ändringsförslag från Hélène Goudin

Ändringsförslag 45
Artikel 2, led 1

1. ”fällor”: mekaniska fångstanordningar 
utformade för att döda eller hålla fast djur av 
de arter som förtecknas i bilaga I.

1. ”fällmodeller”: mekaniska 
fångstanordningar utformade för att döda 
eller hålla fast djur av de arter som 
förtecknas i bilaga I.

Or. sv

Motivering

Det måste tydliggöras att det är fällmodeller som skall testas, inte varje enskild fälla. Det 
senare skulle vara kostsamt, omständligt och praktiskt omöjligt.

Ändringsförslag från Lena Ek och Christofer Fjellner

Ändringsförslag 46
Artikel 2, led 5

5. ”jägare”: en person med tillstånd från den 
behöriga myndigheten i en medlemsstat att 
använda fällor för att fånga de djurarter som 
finns förtecknade i bilaga I.

5. ”jägare”: en person som uppfyller krav 
fastställda av den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat när det gäller att använda fällor 
för att fånga de djurarter som finns 
förtecknade i bilaga I.

Or. sv

Motivering

Det bör vara rimligt att fastställa kompetenskrav och inte ett tillståndsförfarande i varje 
enskilt fall för att få använda fällor. Det viktiga är att jägaren kan uppvisa att han/hon är 
kvalificerad att använda en fälla.

Ändringsförslag från Åsa Westlund och Riitta Myller

Ändringsförslag 47
Artikel 2, led 5

5. ”jägare”: en person med tillstånd från den 
behöriga myndigheten i en medlemsstat att 
använda fällor för att fånga de djurarter som 
finns förtecknade i bilaga I.

5. ”jägare”: en person som uppfyller krav 
fastställda av den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat när det gäller att använda fällor 
för att fånga de djurarter som finns 
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förtecknade i bilaga I.

Or. sv

Motivering

Det bör vara rimligt att fastställa kompetenskrav för att få använda fällor istället för ett 
tillståndsförfarande i varje enskilt fall. Det viktiga är att jägaren kan uppvisa att den är 
kvalificerad att använda en fälla.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 48
Artikel 3

Behöriga myndigheter Överföring av uppgifter
1. Varje medlemsstat bör fastställa vilka 
behöriga myndigheter som ansvarar för 
genomförandet av detta direktiv.

1. Medlemsstaterna och kommissionen 
skall ge varandra den information som är 
nödvändig för genomförandet av denna 
förordning.

2. Medlemsstaterna skall meddela 
kommissionen de behöriga myndigheternas 
namn och adress senast den 
31 december 2005. Kommissionen skall 
underrätta de andra medlemsstaterna om 
detta och offentliggöra en förteckning över 
de behöriga myndigheterna i Europeiska 
unionens officiella tidning. Samma 
förfarande skall gälla vid ändringar av 
förteckningen över behöriga myndigheter.

2. Medlemsstaterna skall se till att 
nödvändiga åtgärder vidtas för att upplysa 
allmänheten om de bestämmelser som 
antagits genom denna förordning.

Or. de

Motivering

Bestämmelserna om behöriga myndigheter (tidigare artikel 3) utgår. Artikel 3 (tidigare 
artikel 12) reglerar överföringen av uppgifter.

Förslaget till direktiv omfattar alla de åtgärder som ingår i avtalen. Avtalen skulle kunna 
genomföras både enklare och snabbare om medlemsstaterna vore direkt ansvariga för 
genomförandet. Det kräver dock en förordning som ålägger medlemsstaterna att genomföra 
dem. Det bör dessutom tydliggöras att avtalen endast kan genomföras i samarbete med 
Europeiska kommissionen som även skall hållas underrättad. På så sätt kan medlemsstaterna 
genomföra avtalen direkt och anpassa bestämmelserna till de specifika kraven.
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Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 49
Artikel 4

Användning av fällor Införlivande
1. Från och med den 1 januari 2009 skall 
medlemsstaterna se till att fällor som 
används uppfyller de normer för humana 
fångstmetoder som fastställs i bilaga II och 
att fällorna är godkända av de behöriga 
myndigheterna.

1. Medlemsstaterna skall anta och senast 
den 31 december 2005 offentliggöra de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta avtal. Vidare 
skall de omedelbart till kommissionen 
översända texten till bestämmelserna 
tillsammans med en korrelationstabell där 
bestämmelserna jämförs med detta avtal.
De skall tillämpa bestämmelserna från och 
med den 1 januari 2006.
När en medlemsstat antar dessa 
bestämmelser skall de innehålla en 
hänvisning till avtalen eller åtföljas av en 
sådan hänvisning när de offentliggörs. 
Närmare föreskrifter om hur hänvisningen 
skall göras skall varje medlemsstat själv 
utfärda.

2. Medlemsstaterna får tillåta att fällor som 
är godkända i tredje land och som uppfyller 
normerna för humana fångstmetoder 
används på deras territorium. Om 
medlemsstaterna inte tillåter detta skall de 
redogöra för sina skäl till detta och 
skriftligen meddela det tredje landet i fråga 
samt kommissionen.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen 
överlämna texten till de centrala 
bestämmelser i nationell lagstiftning som 
de antar inom det område som omfattas av 
dessa avtal.

Or. de

Motivering

Bestämmelserna om användningen av fällor (tidigare artikel 4) utgår. Artikel 4 (tidigare 
artikel 16) reglerar medlemsstaternas införlivande av förordningen.

Förslaget till direktiv omfattar alla de åtgärder som ingår i avtalen. Avtalen skulle kunna 
genomföras både enklare och snabbare om medlemsstaterna vore direkt ansvariga för 
genomförandet. Det kräver dock en förordning som ålägger medlemsstaterna att genomföra 
dem. Det bör dessutom tydliggöras att avtalen endast kan genomföras i samarbete med 
Europeiska kommissionen som även skall hållas underrättad. På så sätt kan medlemsstaterna 
genomföra avtalen direkt och anpassa bestämmelserna till de specifika kraven.
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Ändringsförslag från Hélène Goudin

Ändringsförslag 50
Artikel 4, punkt 1

1. Från och med den 1 januari 2009 skall 
medlemsstaterna se till att fällor som 
används uppfyller de normer för humana 
fångstmetoder som fastställs i bilaga II och 
att fällorna är godkända av de behöriga 
myndigheterna.

1. Fem år efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft skall medlemsstaterna se till att 
fällor som används uppfyller de normer för 
humana fångstmetoder som fastställs i bilaga 
II och att fällorna är godkända av de 
behöriga myndigheterna. 

Or. sv

Motivering

Fem år är en lämplig övergångsperiod.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 51
Artikel 4, punkt 1

1. Från och med den 1 januari 2009 skall 
medlemsstaterna se till att fällor som 
används uppfyller de normer för humana 
fångstmetoder som fastställs i bilaga II och 
att fällorna är godkända av de behöriga 
myndigheterna.

1. Från och med den 1 januari 2008 skall 
medlemsstaterna se till att fällor som 
används uppfyller de normer för humana 
fångstmetoder som fastställs i bilaga II och 
att fällorna är godkända av de behöriga 
myndigheterna.

Or. de

Motivering

Avtalen bör genomföras tidigare. Eftersom de föreslagna normerna har varit kända sedan 
1991 bör anpassningen kunna ske snabbare.

Ändringsförslag från Lena Ek och Christofer Fjellner

Ändringsförslag 52
Artikel 4, punkt 2a (ny)
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2a. Medlemsstaterna får tillåta personer att 
tillverka och använda fällor, förutsatt att 
dessa uppfyller konstruktionskrav i enlighet 
med direktivet och har godkänts av den 
behöriga myndigheten för avsedd art eller 
arter.

Or. sv

Motivering

Egentillverkning av fällor har alltid förekommit i Sverige. Dessa fällor byggs under 
förutsättning att de överensstämmer med tekniska beskrivningar på fällor som blivit testade 
och godkända. Beskrivningarna är mycket noggranna och definierar material, mått, 
gilleranordningar osv. Egentillverkade fällor används mycket allmänt och har visat sig 
fungera väl. Avtalet för humana fångstmetoder mellan Europeiska gemenskapen, Kanada och 
Ryska federationen nämner explicit egentillverkade fällor och godkänner dessa. Om 
egentillverkade fällor uppfyller samma krav som ställs på övriga fällor bör de kunna 
godkännas.

Ändringsförslag från Åsa Westlund och Riitta Myller

Ändringsförslag 53
Artikel 4, punkt 2a (ny)

2a. Medlemsstaterna får tillåta personer att 
tillverka och använda fällor, förutsatt att 
dessa uppfyller konstruktionskrav i enlighet 
med direktivet och har godkänts av den 
behöriga myndigheten för avsedd art eller 
arter.

Or. sv

Motivering

Egentillverkning av fällor har alltid förekommit. Dessa fällor byggs under förutsättning att de
överensstämmer med tekniska beskrivningar på fällor som blivit testade och godkända. 
Beskrivningarna är mycket noggranna och definierar material, mått, gilleranordningar etc. 
Egentillverkade fällor används mycket allmänt och har visat sig fungera väl. Avtalet för 
humana fångstmetoder mellan Europeiska gemenskapen, Kanada och Ryska federationen 
nämner explicit egentillverkade fällor och godkänner dessa. Om egentillverkade fällor 
uppfyller samma krav som ställs på övriga fällor bör de kunna godkännas.
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Ändringsförslag från Hélène Goudin

Ändringsförslag 54
Artikel 4, punkt 2a (ny)

2a. När en specifik fälltyp eller fällmodell 
har testats och godkänts av de behöriga 
nationella myndigheterna skall samtliga 
egentillverkade fällor av motsvarande 
konstruktion tillåtas, förutsatt att de 
överensstämmer med de krav och 
specifikationer som fastställts för den 
godkända modellen.

Or. sv

Motivering

Det finns ingen anledning att göra en distinktion mellan fabrikstillverkade och 
egentillverkade fällor.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 55
Artikel 5

Fångstmetoder Ikraftträdande
1. Från och med den 1 januari 2012 skall 
medlemsstaterna se till att endast sådana 
fångstmetoder används som uppfyller de 
normer för humana fångstmetoder som 
fastställs i bilaga II.

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

2. En fasthållande fångstmetod skall anses 
human om den uppfyller följande villkor: 
a) Antalet exemplar av samma målart från 
vilka uppgifterna hämtas är minst 20, och
b) minst 80 procent av de djur som avses i 
punkt a) uppvisar inte någon av de 
indikatorer som anges i punkt 2.2 i 
bilaga II.
3. En dödande fångstmetod skall anses 
human om den uppfyller följande villkor: 
a) Antalet exemplar av samma målart från 
vilka uppgifterna hämtas är minst 12, och
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b) minst 80 procent av de djur som avses i 
punkt a) är medvetslösa och har förlorat 
känseln inom den tidsgräns som fastställs i 
punkt 3.2 i bilaga II och ända fram till 
döden.

Or. de

Motivering

Bestämmelserna om fångstmetoder (tidigare artikel 5) utgår. Artikel 5 (tidigare artikel 17) 
reglerar förordningens ikraftträdande.

Förslaget till direktiv omfattar alla de åtgärder som ingår i avtalen. Avtalen skulle kunna 
genomföras både enklare och snabbare om medlemsstaterna vore direkt ansvariga för 
genomförandet. Det kräver dock en förordning som ålägger medlemsstaterna att genomföra 
dem. Det bör dessutom tydliggöras att avtalen endast kan genomföras i samarbete med 
Europeiska kommissionen som även skall hållas underrättad. På så sätt kan medlemsstaterna 
genomföra avtalen direkt och anpassa bestämmelserna till de specifika kraven.

Ändringsförslag från Hélène Goudin

Ändringsförslag 56
Artikel 5, punkt 1

1. Från och med den 1 januari 2012 skall 
medlemsstaterna se till att endast sådana
fångstmetoder används som uppfyller de 
normer för humana fångstmetoder som
fastställs i bilaga II.

1. Åtta år efter det att detta direktiv har trätt 
i kraft skall medlemsstaterna se till att 
endast sådana fångstmetoder används som 
uppfyller de normer för humana 
fångstmetoder som fastställs i bilaga II.

Or. sv

Motivering

En övergångsperiod på åtta år är nödvändig för att samtliga medlemsstater skall kunna 
införliva direktivet i nationell lagstiftning.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 57
Artikel 5, punkt 1

1. Från och med den 1 januari 2012 skall 
medlemsstaterna se till att endast sådana

1. Från och med den 1 januari 2010 skall 
medlemsstaterna se till att endast sådana
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fångstmetoder används som uppfyller de 
normer för humana fångstmetoder som
fastställs i bilaga II.

fångstmetoder används som uppfyller de 
normer för humana fångstmetoder som
fastställs i bilaga II.

Or. de

Motivering

Avtalen bör genomföras tidigare. Eftersom de föreslagna normerna har varit kända sedan 
1991 bör anpassningen kunna ske snabbare.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 58
Artikel 5, punkt 2

2. En fasthållande fångstmetod skall anses 
human om den uppfyller följande villkor: 

2. En fasthållande fångstmetod skall anses 
hållbar om den uppfyller följande villkor: 

a) Antalet exemplar av samma målart från 
vilka uppgifterna hämtas är minst 20, och

a) Antalet exemplar av samma målart från 
vilka uppgifterna hämtas är minst 15, och

b) minst 80 procent av de djur som avses i 
punkt a) uppvisar inte någon av de 
indikatorer som anges i punkt 2.2 i bilaga II.

b) minst 85 procent av de djur som avses i 
punkt a) uppvisar inte någon av de 
indikatorer som anges i punkt 2.2 i bilaga II.

Or. de

Motivering

Antalet försöksdjur måste begränsas till ett minimum. Resultaten av testerna måste dock vara 
tillräckligt tillförlitliga för att man skall kunna dra klara slutsatser för att godkänna eller 
undergodkänna en fälla. Det är acceptabelt att en fasthållande fångstmetod anses hållbar om 
85 procent av de djur som hamnar i denna typ av fälla inte uppvisar några av de indikatorer
som anges i bilaga II.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 59
Artikel 5, punkt 3

3. En dödande fångstmetod skall anses 
human om den uppfyller följande villkor: 

3. En dödande fångstmetod skall anses 
hållbar om den uppfyller följande villkor: 

a) Antalet exemplar av samma målart från 
vilka uppgifterna hämtas är minst 12, och

a) Antalet exemplar av samma målart från 
vilka uppgifterna hämtas är minst 10, och
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b) minst 80 procent av de djur som avses i 
punkt a) är medvetslösa och har förlorat 
känseln inom den tidsgräns som fastställs i 
punkt 3.2 i bilaga II och ända fram till 
döden.

b) minst 85 procent av de djur som avses i 
punkt a) är medvetslösa och har förlorat 
känseln inom den tidsgräns som fastställs i 
punkt 3.2 i bilaga II och ända fram till 
döden.

Or. de

Motivering

Antalet försöksdjur måste begränsas till ett minimum. Resultaten av testerna måste dock vara 
tillräckligt tillförlitliga för att man skall kunna dra klara slutsatser för att godkänna eller 
undergodkänna en fälla. Det är acceptabelt att en fasthållande fångstmetod anses hållbar om 
85 procent av de djur som hamnar i denna typ av fälla inte uppvisar några av de indikatorer 
som anges i bilaga II.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 60
Artikel 6

Undantag Adressater
1. Förutsatt att de inte tillämpas på ett sätt 
som underminerar syftet med detta direktiv 
får undantag från kraven i artikel 4.1 och 
artikel 5 beviljas från fall till fall av de 
behöriga myndigheterna, av följande skäl:

Denna förordning riktar sig till 
medlemsstaterna.

a) Allmänhetens hälsa och säkerhet
b) Skydd av offentlig och privat äganderätt. 
c) Forskning, utbildning, återutsättning, 
uppfödning eller skydd av vilda djur och 
växter. 
d) När det gäller traditionella träfällor, 
nödvändigheten av att bevara 
ursprungsbefolkningens kulturarv.
e) Vid temporär användning av en särskild 
fälla för en särskild art eller vid särskilda 
miljöförhållanden; användningstiden skall 
fastställas av de behöriga myndigheterna 
och man skall arbeta med att utveckla 
alternativ.
f) Från fall till fall får enskilda ges tillstånd 
att konstruera och använda fällor som når 
upp till den standard som de behöriga 
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myndigheterna godkänt.
2. Undantag som beviljas i enlighet med 
punkt 1 skall åtföljas av skriftliga 
motiveringar och eventuella villkor.
3. Den behöriga myndigheten skall 
underrätta kommissionen om beviljade 
undantag och skicka de skriftliga 
motiveringarna och villkoren.

Or. de

Motivering

Bestämmelserna om undantag (tidigare artikel 6) utgår. Artikel 6 (tidigare artikel 18) anger 
förordningens adressater.

Förslaget till direktiv omfattar alla de åtgärder som ingår i avtalen. Avtalen skulle kunna 
genomföras både enklare och snabbare om medlemsstaterna vore direkt ansvariga för 
genomförandet. Det kräver dock en förordning som ålägger medlemsstaterna att genomföra 
dem. Det bör dessutom tydliggöras att avtalen endast kan genomföras i samarbete med 
Europeiska kommissionen som även skall hållas underrättad. På så sätt kan medlemsstaterna 
genomföra avtalen direkt och anpassa bestämmelserna till de specifika kraven.

Ändringsförslag från Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules Maaten, 
Jan Mulder och Dorette Corbey

Ändringsförslag 61
Artikel 6, punkt 1

1. Förutsatt att de inte tillämpas på ett sätt 
som underminerar syftet med detta direktiv
får undantag från kraven i artikel 4.1 och 
artikel 5 beviljas från fall till fall av de 
behöriga myndigheterna, av följande skäl:

1. Förutsatt att det så långt som möjligt 
används fällor som plågar djuren så lite 
som möjligt och att djur inte fångas för att 
utnyttjas får undantag från kraven i 
artikel 4.1 och artikel 5 beviljas av de 
behöriga myndigheterna, av följande skäl:

a) Allmänhetens hälsa och säkerhet. a) Allmänhetens hälsa och säkerhet. 

b) Skydd av offentlig och privat äganderätt. b) Skydd av offentlig och privat äganderätt. 
c) Forskning, utbildning, återutsättning, 
uppfödning eller skydd av vilda djur och 
växter. 

c) Forskning, utbildning, återutsättning, 
uppfödning eller skydd av vilda djur och 
växter. 

d) När det gäller traditionella träfällor, 
nödvändigheten av att bevara 
ursprungsbefolkningens kulturarv.
e) Vid temporär användning av en särskild d) Vid temporär användning av en särskild 



PE 360.168v02-00 24/49 AM\575548SV.doc

SV

fälla för en särskild art eller vid särskilda 
miljöförhållanden; användningstiden skall 
fastställas av de behöriga myndigheterna och 
man skall arbeta med att utveckla alternativ.

fälla för en särskild art eller vid särskilda 
miljöförhållanden; användningstiden skall 
fastställas av de behöriga myndigheterna och 
man skall arbeta med att utveckla alternativ.

f) Från fall till fall får enskilda ges tillstånd 
att konstruera och använda fällor som når 
upp till den standard som de behöriga 
myndigheterna godkänt.

Or. nl

Motivering

Skälen till att bevilja undantag från artikel 4.1 och artikel 5 kan vara så tungt vägande att 
man mycket väl kan bli tvungen att använda mindre djurvänliga medel eller medel som 
eventuellt faller utanför normerna (till exempel användningen av dränkningsfällor för att 
bekämpa bisamråttan i områden där detta djur orsakar stora skador). Ett sekundärt mål för 
alla bekämpningsmetoder är och förblir att välja en kombination av medel som innebär att 
målet kan uppnås på ett rimligt sätt samtidigt som djuren plågas så lite som möjligt.

Fångst av djur för forskning, återinplantering eller för att skydda flora och fauna (till 
exempel för att skydda den biologiska mångfalden, vilket tas upp i många internationella 
konventioner) och liknande berör bara ett begränsat antal djur. Nackdelen med mindre 
djurvänliga fångstmetoder (då det fångade djuret oftast, men inte alltid, lever) kan då 
begränsas till en acceptabel nivå om övervakningen är intensiv, tiden för djuret i fällan 
begränsas osv. Det finns nu även tekniska hjälpmedel för att uppnå detta. Den behöriga 
myndigheten skall se till att de godkännanden som utfärdas innehåller krav på att detta 
uppfylls. Om ett djur under vissa omständigheter skulle behöva avlivas, skall en 
avlivningsmetod väljas som uppfyller kraven i direktivet, förutsatt att en sådan metod finns 
tillgänglig.

Ändringsförslag från Lena Ek och Christofer Fjellner

Ändringsförslag 62
Artikel 6, punkt 1, led b

b) Skydd av offentlig och privat äganderätt. b) Skydd av offentlig och privat egendom.

Or. sv

Motivering

Korrigering av den svenska översättningen.
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Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 63
Artikel 6, punkt 1, led d

d) När det gäller traditionella träfällor, 
nödvändigheten av att bevara 
ursprungsbefolkningens kulturarv.

utgår

Or. de

Motivering

Det saknas logiska skäl för undantagsbestämmelserna i led d.

Ändringsförslag från Lena Ek och Christofer Fjellner

Ändringsförslag 64
Artikel 6, punkt 1, led e

e) Vid temporär användning av en särskild 
fälla för en särskild art eller vid särskilda 
miljöförhållanden; användningstiden skall 
fastställas av de behöriga myndigheterna och 
man skall arbeta med att utveckla alternativ.

e) Vid temporär användning av en särskild 
fälla för en särskild art eller vid särskilda 
miljöförhållanden; användningstiden skall 
fastställas av de behöriga myndigheterna och 
man skall under tiden arbeta med att 
utveckla ersättande fällor.

Or. sv

Motivering

Korrigering av den svenska översättningen.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 65
Artikel 6, punkt 1, led f

f) Från fall till fall får enskilda ges tillstånd 
att konstruera och använda fällor som når 
upp till den standard som de behöriga 
myndigheterna godkänt.

utgår

Or. de
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Motivering

Målet bör alltid vara att se till att endast sådana fällor används som har testats och godkänts 
av de behöriga myndigheterna. Om fällor som tillverkats av enskilda skulle tillåtas, skulle det 
leda till mycket stora skillnader mellan fällorna, vilket skulle göra det omöjligt att kontrollera 
vilka fällor som finns.

Ändringsförslag från Hélène Goudin

Ändringsförslag 66
Artikel 6, punkt 1, led f

f) Från fall till fall får enskilda ges tillstånd 
att konstruera och använda fällor som når 
upp till den standard som de behöriga 
myndigheterna godkänt.

f) Enskilda skall ges tillstånd att konstruera 
och använda fällor som når upp till den 
standard som de behöriga myndigheterna 
godkänt.

Or. sv

Motivering

Det är ingen skillnad på om en fälla har tillverkats av en enskild eller av ett företag. Det 
centrala är att grundmodellen av fällan är testad och godkänd. Egentillverkade fällor är 
vanligt förekommande inom EU. Att bevilja tillstånd från fall till fall är byråkratiskt och 
praktiskt omöjligt.

Ändringsförslag från Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules Maaten, 
Jan Mulder och Dorette Corbey

Ändringsförslag 67
Artikel 6, punkt 1a (ny)

1a. Förutsatt att de inte tillämpas på ett sätt 
som underminerar syftet med detta direktiv
och då djur fångas för att utnyttjas får 
undantag från kraven i artikel 4.1 och 
artikel 5 beviljas från fall till fall av de 
behöriga myndigheterna, av följande skäl:
a) Vid temporär användning av en särskild 
fälla för en särskild art eller vid särskilda 
miljöförhållanden; användningstiden skall 
fastställas av de behöriga myndigheterna 
och man skall arbeta med att utveckla 
alternativ.
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b) När det gäller traditionella träfällor, 
nödvändigheten av att bevara 
ursprungsbefolkningens kulturarv.
c) Från fall till fall får enskilda ges 
tillstånd att konstruera och använda fällor 
som når upp till den standard som de 
behöriga myndigheterna godkänt.

Or. nl

Motivering

De skäl som här anges för beviljande av undantag stämmer överens med kommissionens 
förslag. Eftersom handel kan vara anledningen till att djur fångas, och inget större allmänt
intresse kräver en ändring, kvarstår denna formulering.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 68
Artikel 7

Artikel 7 utgår
Godkännande

1. När fällorna och fångstmetoderna har 
testats och befunnits uppfylla normerna för 
humana fångstmetoder skall 
medlemsstaterna se till att den behöriga 
myndigheten godkänner fällorna.
2. Medlemsstaterna skall se till att ett 
standardgodkännande utfärdas för sådana 
fällor som har godkänts enligt artikel 4.1.
3. Utan att det påverkar nationella förbud 
mot fällor skall ett standardgodkännande 
som har utfärdats av en behörig myndighet 
i en annan medlemsstat i enlighet med det 
här direktivet gälla även i andra 
medlemsstater. 
4. Den behöriga myndigheten skall på 
godkännandet ange eventuella särskilda 
villkor eller restriktioner för användningen 
av fällan.
5. Innan en fälla godkänns skall de 
behöriga myndigheten se till att det organ 
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som ansvarar för testningen har tillämpat 
de tekniska föreskrifter för testning av 
fångstmetoder som fastställs i bilaga III 
och att den behöriga myndigheten fått en 
rapport i enlighet med punkt 1.6 i den 
bilagan.

Or. de

Motivering

Bestämmelserna om godkännande (tidigare artikel 7) utgår. 

Förslaget till direktiv omfattar alla de åtgärder som ingår i avtalen. Avtalen skulle kunna 
genomföras både enklare och snabbare om medlemsstaterna vore direkt ansvariga för 
genomförandet. Det kräver dock en förordning som ålägger medlemsstaterna att genomföra 
dem. Det bör dessutom tydliggöras att avtalen endast kan genomföras i samarbete med 
Europeiska kommissionen som även skall hållas underrättad. På så sätt kan medlemsstaterna 
genomföra avtalen direkt och anpassa bestämmelserna till de specifika kraven.

Ändringsförslag från Lena Ek och Christofer Fjellner

Ändringsförslag 69
Artikel 7

1. När fällorna och fångstmetoderna har 
testats, och befunnits uppfylla normerna för 
humana fångstmetoder skall 
medlemsstaterna se till att den behöriga 
myndigheten godkänner fällorna.

1. När fällorna och fångstmetoderna har 
genomgått test, om möjligt med hjälp av 
datorsimulering, och befunnits uppfylla 
normerna för humana fångstmetoder skall 
medlemsstaterna se till att den behöriga 
myndigheten godkänner fällorna.

2. Medlemsstaterna skall se till att ett 
standardgodkännande utfärdas för sådana 
fällor som har godkänts enligt artikel 4.1.

2. Medlemsstaterna skall se till att ett 
standardgodkännande utfärdas för sådana 
fällor som har godkänts enligt artikel 4.1.

3. Utan att det påverkar nationella förbud 
mot fällor skall ett standardgodkännande 
som har utfärdats av en behörig myndighet i 
en annan medlemsstat i enlighet med det här 
direktivet gälla även i andra medlemsstater.

3. Utan att det påverkar nationella förbud 
mot fällor skall ett standardgodkännande 
som har utfärdats av en behörig myndighet i 
en annan medlemsstat i enlighet med det här 
direktivet gälla även i andra medlemsstater.

4. Den behöriga myndigheten skall på 
godkännandet ange eventuella särskilda 
villkor eller restriktioner för användningen 
av fällan.

4. Den behöriga myndigheten skall på 
godkännandet ange eventuella särskilda 
villkor eller restriktioner för användningen 
av fällan.

5. Innan en fälla godkänns skall de behöriga 
myndigheten se till att det organ som 

5. Innan en fälla godkänns skall de behöriga 
myndigheten se till att det organ som 
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ansvarar för testningen har tillämpat de 
tekniska föreskrifter för testning av 
fångstmetoder som fastställs i bilaga III och 
att den behöriga myndigheten fått en rapport 
i enlighet med punkt 1.6 i den bilagan.

ansvarar för testningen har tillämpat de 
tekniska föreskrifter för testning av 
fångstmetoder som fastställs i bilaga III och 
att den behöriga myndigheten fått en rapport 
i enlighet med punkt 1.6 i den bilagan. 
Fälttest får utgöra grund för godkännande 
om uppgifter från grundläggande 
forskning från övriga parametrar saknas.
5a. Fångstmetoder som tidigare har testats 
och godkänts i medlemsstaterna behöver 
endast vara föremål för fälttest som 
underlag för uppfyllande av normerna för 
humana fångstmetoder.

Or. sv

Motivering

En utökad användning av datorsimulationer reducerar antalet testdjur. 

Parametrar som stress och beteenden får till stor del anses vara artspecifik grundforskning 
och mindre beroende av vilken fälla som är föremål för test. Även tiden till medvetslöshet är 
grundläggande forskning beroende på art, slagets träffpunkt och kraft. En utförlig obduktion 
av fältmaterial gör det därmed möjligt att bedöma om en fälla kan godkännas enligt 
direktivets krav. 

I Sverige har test och typgodkännande av fångstredskap pågått fr.o.m. 1984. Kännedomen om 
grundläggande förutsättningar för att en fångstanordning skall fungera på avsett sätt är 
mycket god och med tanke på försöksdjursanvändning så bör endast ett kompletterande 
fälttest vara tillräckligt för beslut om eventuellt godkännande av en fångstmetod i enlighet 
med direktivet.

Ändringsförslag från Åsa Westlund och Riitta Myller

Ändringsförslag 70
Artikel 7

1. När fällorna och fångstmetoderna har 
testats, och befunnits uppfylla normerna för 
humana fångstmetoder skall 
medlemsstaterna se till att den behöriga 
myndigheten godkänner fällorna.

1. När fällorna och fångstmetoderna har 
genomgått test, om möjligt med hjälp av 
datorsimulering, och befunnits uppfylla 
normerna för humana fångstmetoder skall 
medlemsstaterna se till att den behöriga 
myndigheten godkänner fällorna.

2. Medlemsstaterna skall se till att ett 
standardgodkännande utfärdas för sådana 
fällor som har godkänts enligt artikel 4.1.

2. Medlemsstaterna skall se till att ett 
standardgodkännande utfärdas för sådana 
fällor som har godkänts enligt artikel 4.1.
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3. Utan att det påverkar nationella förbud 
mot fällor skall ett standardgodkännande 
som har utfärdats av en behörig myndighet i 
en annan medlemsstat i enlighet med det här 
direktivet gälla även i andra medlemsstater.

3. Utan att det påverkar nationella förbud 
mot fällor skall ett standardgodkännande 
som har utfärdats av en behörig myndighet i 
en annan medlemsstat i enlighet med det här 
direktivet gälla även i andra medlemsstater.

4. Den behöriga myndigheten skall på 
godkännandet ange eventuella särskilda 
villkor eller restriktioner för användningen 
av fällan.

4. Den behöriga myndigheten skall på 
godkännandet ange eventuella särskilda 
villkor eller restriktioner för användningen 
av fällan.

5. Innan en fälla godkänns skall de behöriga 
myndigheten se till att det organ som 
ansvarar för testningen har tillämpat de 
tekniska föreskrifter för testning av 
fångstmetoder som fastställs i bilaga III och 
att den behöriga myndigheten fått en rapport 
i enlighet med punkt 1.6 i den bilagan.

5. Innan en fälla godkänns skall de behöriga 
myndigheten se till att det organ som 
ansvarar för testningen har tillämpat de 
tekniska föreskrifter för testning av 
fångstmetoder som fastställs i bilaga III och 
att den behöriga myndigheten fått en rapport 
i enlighet med punkt 1.6 i den bilagan. 

5a. Fångstmetoder som är testade och 
godkända tidigare i medlemsstaterna 
behöver endast vara föremål för fälttest 
som underlag för uppfyllande av normerna 
för humana fångstmetoder.

Or. sv

Motivering

En utökad användning av datorsimulationer reducerar antalet testdjur. 

I Sverige har test och typgodkännande av fångstredskap pågått från och med 1984. 
Kännedomen om grundläggande förutsättningar för att en fångstanordning skall fungera på 
avsett sätt är mycket god och med tanke på försöksdjursanvändning så bör endast en 
kompletterande fälttest vara tillräcklig för beslut om eventuellt godkännande av en 
fångstmetod i enlighet med direktivet. 
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Ändringsförslag från Hélène Goudin

Ändringsförslag 71
Artikel 7, punkt 1

1. När fällorna och fångstmetoderna har 
testats och befunnits uppfylla normerna för 
humana fångstmetoder skall 
medlemsstaterna se till att den behöriga 
myndigheten godkänner fällorna.

1. När fällorna och fångstmetoderna har 
testats och befunnits uppfylla normerna för 
humana fångstmetoder skall 
medlemsstaterna se till att den behöriga 
myndigheten godkänner fällorna. Ingen 
åtskillnad skall göras mellan fällor som är 
egentillverkade enligt prototyp och fällor 
som är fabrikstillverkade.

Or. sv

Motivering

I enlighet med tidigare ändringsförslag.

Ändringsförslag från Hélène Goudin

Ändringsförslag 72
Artikel 7, punkt 5a (ny)

5a. När en specifik fälltyp eller fällmodell 
har testats och godkänts av de behöriga 
nationella myndigheterna skall samtliga
egentillverkade fällor av motsvarande 
konstruktion tillåtas, förutsatt att de 
överensstämmer med de krav och 
specifikationer som fastställts för den 
godkända modellen.

Or. sv

Motivering

Det centrala är hur en fälla är konstruerad, inte om den är fabriks- eller egentillverkad.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 73
Artikel 8
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Artikel 8 utgår
Jägare

Medlemsstaterna skall se till att jägarna får 
särskild utbildning (eller har motsvarande 
praktisk erfarenhet, kompetens eller 
kunskap) i att fånga djur i enlighet med 
normerna för humana fångstmetoder.

Or. de

Motivering

Bestämmelserna om jägare (tidigare artikel 8) utgår. 

Förslaget till direktiv omfattar alla de åtgärder som ingår i avtalen. Avtalen skulle kunna 
genomföras både enklare och snabbare om medlemsstaterna vore direkt ansvariga för 
genomförandet. Det kräver dock en förordning som ålägger medlemsstaterna att genomföra 
dem. Det bör dessutom tydliggöras att avtalen endast kan genomföras i samarbete med 
Europeiska kommissionen som även skall hållas underrättad. På så sätt kan medlemsstaterna 
genomföra avtalen direkt och anpassa bestämmelserna till de specifika kraven.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 74
Artikel 8

Medlemsstaterna skall se till att jägarna får 
särskild utbildning (eller har motsvarande 
praktisk erfarenhet, kompetens eller 
kunskap) i att fånga djur i enlighet med 
normerna för humana fångstmetoder.

Medlemsstaterna skall se till att jägarna får 
särskild utbildning.

Or. de

Motivering

De jägare som avses här bör liksom andra jägare genomgå en omfattande utbildning för att
man skall förhindra att felaktiga metoder och metoder som tenderar att plåga djuret används.

Ändringsförslag från Hélène Goudin

Ändringsförslag 75
Artikel 8
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Medlemsstaterna skall se till att jägarna får 
särskild utbildning (eller har motsvarande 
praktisk erfarenhet, kompetens eller 
kunskap) i att fånga djur i enlighet med 
normerna för humana fångstmetoder.

Medlemsstaterna skall se till att jägarna får 
särskild utbildning (eller har motsvarande 
praktisk erfarenhet, kompetens eller 
kunskap) i att fånga djur i enlighet med 
normerna för humana fångstmetoder. Denna 
utbildning skall inte harmoniseras på 
EU-nivå.

Or. sv

Motivering

Detta förtydligande införs med hänsyn till subsidiaritetsprincipen. Klimatskillnaderna, 
artbeståndet och jaktförutsättningarna varierar mellan medlemsländerna. Att införa en 
harmoniserad EU-utbildning vore inte effektivt eller ändamålsenligt.

Ändringsförslag från Martin Callanan

Ändringsförslag 76
Artikel 8

Medlemsstaterna skall se till att jägarna får 
särskild utbildning (eller har motsvarande 
praktisk erfarenhet, kompetens eller 
kunskap) i att fånga djur i enlighet med 
normerna för humana fångstmetoder.

Medlemsstaterna skall se till att jägarna får 
lämplig utbildning − om möjligt i samarbete 
med jägarorganisationer − (eller har 
motsvarande praktisk erfarenhet, kompetens 
eller kunskap) i att fånga djur i enlighet med 
direktivets syfte.

Or. en

Motivering

För att minska byråkratin vore det mycket mer kostnadseffektivt för medlemsstaterna att 
använda den expertis och de strukturer som finns i jägarorganisationerna för att se till att 
dessa jägare får lämplig utbildning.

Ändringsförslag från Åsa Westlund och Riitta Myller

Ändringsförslag 77
Artikel 8

Medlemsstaterna skall se till att jägarna får 
särskild utbildning (eller har motsvarande 
praktisk erfarenhet, kompetens eller 
kunskap) i att fånga djur i enlighet med 

Medlemsstaterna skall se till att jägarna får 
lämplig utbildning (eller har motsvarande 
praktisk erfarenhet, kompetens eller 
kunskap) i att fånga djur i enlighet med 
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normerna för humana fångstmetoder. direktivets syfte.

Or. sv

Motivering

Syftet med utbildningen måste vara att säkerställa att jägarna har kunskaper som möjliggör 
att direktivets syfte uppfylls och inte kunskaper i enlighet med normerna, eftersom dessa 
inriktar sig på test av fällor.

Ändringsförslag från Lena Ek och Christofer Fjellner

Ändringsförslag 78
Artikel 8

Medlemsstaterna skall se till att jägarna får
särskild utbildning (eller har motsvarande 
praktisk erfarenhet, kompetens eller 
kunskap) i att fånga djur i enlighet med 
normerna för humana fångstmetoder.

Medlemsstaterna skall se till att jägarna får 
lämplig utbildning (eller har motsvarande 
praktisk erfarenhet, kompetens eller 
kunskap) i att fånga djur i enlighet med 
direktivets syfte.

Or. sv

Motivering

Syftet med utbildningen måste vara att säkerställa att jägarna har kunskaper som möjliggör 
att direktivets syfte uppfylls och inte kunskaper i enlighet med normerna, eftersom dessa 
inriktar sig på test av fällor.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 79
Artikel 9

Artikel 9 utgår
Tillverkare

Medlemsstaterna skall av tillverkarna 
kräva att de märker godkända fällor och 
förser dem med instruktioner för lämplig 
gillring, säker drift och underhåll.

Or. de

Motivering

Bestämmelserna om tillverkare (tidigare artikel 9) utgår. 
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Förslaget till direktiv omfattar alla de åtgärder som ingår i avtalen. Avtalen skulle kunna 
genomföras både enklare och snabbare om medlemsstaterna vore direkt ansvariga för 
genomförandet. Det kräver dock en förordning som ålägger medlemsstaterna att genomföra 
dem. Det bör dessutom tydliggöras att avtalen endast kan genomföras i samarbete med 
Europeiska kommissionen som även skall hållas underrättad. På så sätt kan medlemsstaterna 
genomföra avtalen direkt och anpassa bestämmelserna till de specifika kraven.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 80
Artikel 10

Artikel 10 utgår
Forskning

Medlemsstaterna skall främja forskning om 
hur normerna för humana fångstmetoder 
kan förbättras och om fångade djurs 
välbefinnande i enlighet med bilaga IV. 

Or. de

Motivering

Bestämmelserna om forskning (tidigare artikel 10) utgår. 

Förslaget till direktiv omfattar alla de åtgärder som ingår i avtalen. Avtalen skulle kunna 
genomföras både enklare och snabbare om medlemsstaterna vore direkt ansvariga för 
genomförandet. Det kräver dock en förordning som ålägger medlemsstaterna att genomföra 
dem. Det bör dessutom tydliggöras att avtalen endast kan genomföras i samarbete med 
Europeiska kommissionen som även skall hållas underrättad. På så sätt kan medlemsstaterna 
genomföra avtalen direkt och anpassa bestämmelserna till de specifika kraven.

Ändringsförslag från Hélène Goudin

Ändringsförslag 81
Artikel 10

Artikel 10 utgår
Forskning

Medlemsstaterna skall främja forskning om 
hur normerna för humana fångstmetoder 
kan förbättras och om fångade djurs 
välbefinnande i enlighet med bilaga IV. 
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Or. sv

Motivering

Vilken typ av forskning som skall främjas av medlemsstaterna skall avgöras på nationell nivå. 

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 82
Artikel 10

Medlemsstaterna skall främja forskning om 
hur normerna för humana fångstmetoder 
kan förbättras och om fångade djurs 
välbefinnande i enlighet med bilaga IV. 

Kommissionen och medlemsstaterna skall 
främja forskning om hur normerna för 
hållbara fångstmetoder kan förbättras och 
om fångade djurs välbefinnande i enlighet 
med bilaga IV. Dessutom skall de främja 
testning av fällor utan användning av 
levande djur.
När djurförsök inte kan undvikas, skall de 
relevanta bestämmelserna i 
direktiv 86/609/EEG tillämpas i full 
utsträckning.

Or. de

Motivering

En förbättring av normerna för fångstmetoder bör främjas, dock utan onödiga extra 
djurförsök. De bestämmelser i direktiv 86/609/EEG som är relevanta för vilda djur skall 
tillämpas i full utsträckning.

Ändringsförslag från Sergio Berlato

Ändringsförslag 83
Artikel 10

Medlemsstaterna skall främja forskning om 
hur normerna för humana fångstmetoder 
kan förbättras och om fångade djurs 
välbefinnande i enlighet med bilaga IV. 

Medlemsstaterna skall främja forskning om 
hur fångade djurs välbefinnande kan 
förbättras i enlighet med bilaga IV. 

Or. fr
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Motivering

Syftet med en sådan forskning på nationell nivå är inte att förbättra ”normerna för humana 
fångstmetoder”, vilka per definition är internationella, utan snarare att på andra sätt bidra 
till att förbättra de fångade djurens välbefinnande.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 84
Artikel 11

Artikel 11 utgår
Påföljder

Medlemsstaterna skall föreskriva påföljder 
för överträdelser av nationella 
bestämmelser som har utfärdats med 
tillämpning av detta direktiv och skall vidta 
de åtgärder som krävs för att se till att 
dessa påföljder tillämpas. Påföljderna skall 
vara effektiva, proportionerliga och 
avskräckande. Medlemsstaterna skall 
anmäla dessa bestämmelser till 
kommissionen senast den dag som anges i 
artikel 16.1 och utan dröjsmål meddela 
eventuella ändringar som påverkar 
bestämmelserna.

Or. de

Motivering

Bestämmelserna om påföljder (tidigare artikel 11) utgår.

Förslaget till direktiv omfattar alla de åtgärder som ingår i avtalen. Avtalen skulle kunna 
genomföras både enklare och snabbare om medlemsstaterna vore direkt ansvariga för 
genomförandet. Det kräver dock en förordning som ålägger medlemsstaterna att genomföra 
dem. Det bör dessutom tydliggöras att avtalen endast kan genomföras i samarbete med 
Europeiska kommissionen som även skall hållas underrättad. På så sätt kan medlemsstaterna 
genomföra avtalen direkt och anpassa bestämmelserna till de specifika kraven.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 85
Artikel 12
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Artikel 12 utgår
Överföring av uppgifter

1. Medlemsstaterna och kommissionen 
skall ge varandra den information som är 
nödvändig för genomförandet av detta 
direktiv.
2. Medlemsstaterna skall se till att 
nödvändiga åtgärder vidtas för att upplysa 
allmänheten om de bestämmelser som 
antagits genom detta direktiv.

Or. de

Motivering

Bestämmelserna om överföring av uppgifter (tidigare artikel 12) är fastställda i artikel 3.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 86
Artikel 13

Artikel 13 utgår
Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av den 
kommitté som inrättades genom artikel 18 i 
rådets direktiv 338/97/EEG, nedan kallad 
kommittén.
2. När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet. 
Den tid som avses i artikel 5.6 i 
beslut 1999/468/EG skall vara två månader.
3. Kommittén skall själv anta sin 
arbetsordning.

Or. de

Motivering

Bestämmelserna om kommittén (tidigare artikel 13) utgår.
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Förslaget till direktiv omfattar alla de åtgärder som ingår i avtalen. Avtalen skulle kunna 
genomföras både enklare och snabbare om medlemsstaterna vore direkt ansvariga för 
genomförandet. Det kräver dock en förordning som ålägger medlemsstaterna att genomföra 
dem. Det bör dessutom tydliggöras att avtalen endast kan genomföras i samarbete med 
Europeiska kommissionen som även skall hållas underrättad. På så sätt kan medlemsstaterna 
genomföra avtalen direkt och anpassa bestämmelserna till de specifika kraven.

Ändringsförslag från Lena Ek och Christofer Fjellner

Ändringsförslag 87
Artikel 13, punkt 1

1. Kommissionen skall biträdas av den 
kommitté som inrättades genom artikel 18 i 
rådets direktiv 338/97/EEG, nedan kallad 
kommittén.

1. Kommissionen skall biträdas av en 
kommitté bestående av experter i fällfångst 
och vilda djurs naturliga beteende, nedan 
kallad kommittén.

Or. sv

Motivering

Den artikel som det hänvisas till i rådets direktiv 338/97/EEG är inte relevant i 
sammanhanget. CITES-arbetsgruppen kan inte sägas besitta erforderlig kompetens inom 
ämnesområdet fångst.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 88
Artikel 14

Artikel 14 utgår
Genomförandebestämmelser och ändringar
1. I enlighet med förfarandet i artikel 13.2 
skall kommissionen fastställa villkor och 
kriterier för
a) meddelanden enligt artikel 4.2 och 6.1,
b) överföring av uppgifter enligt artikel 12,
c) utformning av ett standardgodkännande 
för tillämpning av artikel 7.
Kommissionen skall vid behov och i 
enlighet med artikel 13.2 anta ytterligare 
genomförandeåtgärder.
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2. Om bilagorna till avtalet och det 
godkända protokollet i beslut 98/142/EG 
och 98/487/EG ändras skall kommissionen 
i enlighet med artikel 13.2 ändra bilagorna 
till det här direktivet på motsvarande sätt. 

Or. de

Motivering

Bestämmelserna om genomförande och ändringar (tidigare artikel 14) utgår.

Förslaget till direktiv omfattar alla de åtgärder som ingår i avtalen. Avtalen skulle kunna 
genomföras både enklare och snabbare om medlemsstaterna vore direkt ansvariga för 
genomförandet. Det kräver dock en förordning som ålägger medlemsstaterna att genomföra 
dem. Det bör dessutom tydliggöras att avtalen endast kan genomföras i samarbete med 
Europeiska kommissionen som även skall hållas underrättad. På så sätt kan medlemsstaterna 
genomföra avtalen direkt och anpassa bestämmelserna till de specifika kraven.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 89
Artikel 14, punkt 1, led ca (nytt)

(ca) en minimistandard för utbildningen av 
jägare i enlighet med artikel 8.

Or. de

Motivering

Det måste fastställas en minimistandard för utbildningen av jägare som därefter anpassas till 
de rådande förhållandena i varje enskild medlemsstat.

Ändringsförslag från Sergio Berlato

Ändringsförslag 90
Artikel 14, punkt 2

2. Om bilagorna till avtalet och det 
godkända protokollet i beslut 98/142/EG och 
98/487/EG ändras skall kommissionen i 
enlighet med artikel 13.2 ändra bilagorna till 
det här direktivet på motsvarande sätt. 

2. Om bilagorna till avtalet och det 
godkända protokollet i beslut 98/142/EG och 
98/487/EG ändras skall kommissionen i 
enlighet med medbeslutandeförfarandet 
ändra bilagorna till det här direktivet på 
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motsvarande sätt. 

Or. fr

Motivering

Om bilagorna till detta direktiv måste ändras, bör det ske på ett sätt som tillåter insyn och i 
samarbete med gemenskapsinstitutionerna i stället för inom ramen för kommittésystemet. 
Medbeslutandeförfarandet är därför det lämpligaste förfarandet.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 91
Artikel 14, punkt 2

2. Om bilagorna till avtalet och det 
godkända protokollet i beslut 98/142/EG och 
98/487/EG ändras skall kommissionen i 
enlighet med artikel 13.2 ändra bilagorna till 
det här direktivet på motsvarande sätt. 

2. Om bilagorna till avtalet och det 
godkända protokollet i beslut 98/142/EG och 
98/487/EG ändras skall kommissionen i 
enlighet med artikel 13.2 ändra bilagorna till 
det här direktivet på motsvarande sätt. Efter 
två år skall kommissionen rapportera till 
Europaparlamentet om hur långt 
medlemsstaterna har nått med 
genomförandet av avtalen. 

Or. de

Motivering

Europaparlamentet bör kunna få information om kvaliteten i medlemsstaternas genomförande 
av avtalen.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 92
Artikel 15

Artikel 15 utgår
Förhållande till nationell rätt
Medlemsstaterna får bibehålla eller införa 
striktare bestämmelser än dem som 
fastställs i det här direktivet för skydd av 
djur och djurarterna i bilaga I. De skall 
underrätta kommissionen om sådana 
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åtgärder.

Or. de

Motivering

Bestämmelserna om förhållandet till nationell rätt (tidigare artikel 15) är redan fastställda i 
artikel 2.

Ändringsförslag från Sergio Berlato

Ändringsförslag 93
Artikel 15

Medlemsstaterna får bibehålla eller införa 
striktare bestämmelser än dem som fastställs 
i det här direktivet för skydd av djur och
djurarterna i bilaga I. De skall underrätta 
kommissionen om sådana åtgärder.

Medlemsstaterna får bibehålla eller införa 
striktare bestämmelser än dem som fastställs 
i det här direktivet när det gäller arterna i 
bilaga I. De skall underrätta kommissionen 
om sådana åtgärder.

Or. fr

Motivering

Syftet med detta direktiv är inte att "skydda" de vilda djurarter som anges i bilaga I utan att 
fastställa normer för humana fångstmetoder för dessa djur.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 94
Artikel 16

Artikel 16 utgår
Införlivande

1. Medlemsstaterna skall anta och senast 
den 31 december 2005 offentliggöra de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv. 
Vidare skall de omedelbart till 
kommissionen översända texten till 
bestämmelserna tillsammans med en 
korrelationstabell där bestämmelserna 
jämförs med detta direktiv. 
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De skall tillämpa bestämmelserna från och 
med den 1 januari 2006.
När en medlemsstat antar dessa 
bestämmelser skall de innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas 
av en sådan hänvisning när de 
offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur 
hänvisningen skall göras skall varje 
medlemsstat själv utfärda.
2. Medlemsstaterna skall till kommissionen 
överlämna texten till de centrala 
bestämmelser i nationell lagstiftning som 
de antar inom det område som omfattas av
detta direktiv.

Or. de

Motivering

Bestämmelserna om införlivande (tidigare artikel 16) är redan fastställda i artikel 4.

Ändringsförslag från Hélène Goudin

Ändringsförslag 95
Artikel 16, punkt 1, stycke 2

De skall tillämpa bestämmelserna från och 
med den 1 januari 2006.

De skall tillämpa bestämmelserna från och 
med två år efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft.

Or. sv

Motivering

Två år är en lämplig tidsperiod för att införliva direktivet i nationell lagstiftning.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 96
Artikel 17

Artikel 17 utgår
Ikraftträdande
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Detta direktiv träder i kraft den tjugonde 
dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. de

Motivering

Bestämmelserna om ikraftträdande (tidigare artikel 17) är redan fastställda i artikel 5.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 97
Artikel 18

Artikel 18 utgår
Adressater

Detta direktiv riktar sig till 
medlemsstaterna.

Or. de

Motivering

Bestämmelserna om adressater (tidigare artikel 18) är redan fastställda i artikel 6.

Ändringsförslag från Lena Ek och Christofer Fjellner

Ändringsförslag 98
Bilaga II, punkt 1.3, stycke 1

Djurens välbefinnande kan anges utifrån hur 
lätt eller svårt djuren har att klara kraven 
från omgivningen och i vilken utsträckning 
de misslyckas. Eftersom djur använder olika 
metoder för att klara kraven från 
omgivningen, måste olika metoder användas 
för att bedöma deras välbefinnande.

Djurens välbefinnande kan anges utifrån hur 
lätt eller svårt djuren har att klara kraven 
från omgivningen och i vilken utsträckning 
de misslyckas. Eftersom djur använder olika 
metoder för att klara kraven från 
omgivningen, måste olika metoder användas 
för att bedöma deras välbefinnande. I vissa 
sammanhang kan dessa delvis ersättas 
genom obduktion och 
fälttestsobservationer.

Or. sv
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Motivering

Beteendeindikatorer som kan studeras vid vittjning av fällan samt skadeindikatorer, genom 
obduktion av insamlat material från fälttest, bör kunna utgöra grund för en bedömning av 
fångstmetoden ur djurets välbefinnandesynpunkt i avvaktan på mer grundläggande forskning 
som kräver avsevärda ekonomiska resurser. Genomförande av test bör ske i enlighet med 
ISO-standard 10990-5.

Ändringsförslag från Lena Ek och Christofer Fjellner

Ändringsförslag 99
Bilaga II, punkt 2.1, stycke 2

Parametrarna måste omfatta de 
beteendeindikatorer och skadeindikatorer 
som är förtecknade i punkt 2.2 i bilaga II. 

Parametrarna måste omfatta de 
beteendeindikatorer och skadeindikatorer 
som är förtecknade i punkt 2.2 i bilaga II. 
Dessa kan under vissa omständigheter 
utföras genom obduktion och 
fälttestsobservationer.

Or. sv

Motivering

Beteendeindikatorer som kan studeras vid vittjning av fällan samt skadeindikatorer, genom 
obduktion av insamlat material från fälttest, bör kunna utgöra grund för en bedömning av 
fångstmetoden ur djurets välbefinnandesynpunkt i avvaktan på mer grundläggande forskning 
som kräver avsevärda ekonomiska resurser. Genomförande av test bör ske i enlighet med 
ISO-standard 10990-5.

Ändringsförslag från Hélène Goudin

Ändringsförslag 100
Bilaga II, punkt 2.1, stycke 2

Parametrarna måste omfatta de 
beteendeindikatorer och skadeindikatorer 
som är förtecknade i punkt 2.2 i bilaga II.

Parametrarna måste omfatta de 
beteendeindikatorer och skadeindikatorer 
som är förtecknade i punkt 2.2 i bilaga II. 
Dessa kan i lämpliga fall fastställas genom 
obduktion.

Or. sv
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Ändringsförslag från Hélène Goudin

Ändringsförslag 101
Bilaga II, punkt 3.1, stycke 3a (nytt)

I lämpliga fall kan tester i inhägnad 
ersättas med fälttester, i enlighet med 
ISO-standard 10990-4. Tiden till 
medvetslöshet är beroende av den art som 
avses, anslagsenergi och träffpunkt. 

Or. sv

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jan Mulder, Johannes Blokland 
och Dorette Corbey

Ändringsförslag 102
Bilaga II, punkt 3.2, fotnot

* Denna tidsgräns kommer att ses över för 
att anpassa kravet på tidsgränser från art 
till art, i syfte att minska tidsgränsen från 
300 till 180 sekunder, och för att fastställa 
en tidsram för genomförande.

* Denna tidsgräns kommer att ses över för 
att förkortas för varje enskild art om 
lämpliga alternativa fångstmetoder finns 
tillgängliga.

Or. nl

Motivering

Denna fotnot uppmanar inte bara till ökad forskning kring tidsgränser utan fastställer i själva 
verket redan resultatet av denna forskning (minskning till 180 sekunder). Det sistnämnda är 
inte lämpligt.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 103
Bilaga II, punkt 3.2

Kommissionens förslag

Tidsgräns för förlust av ögon- och 
ögonlocksreflexer

Art

45 sekunder Mustela erminea
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120 sekunder Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes

300 sekunder * Alla övriga arter i bilaga I till det här 
direktivet

Parlamentets ändringar

Tidsgräns för förlust av ögon- och 
ögonlocksreflexer

Art

30 sekunder Mustela erminea

120 sekunder Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes

240 sekunder * Alla övriga arter i bilaga I till det här 
direktivet

Or. de

Motivering

Den föreslagna tidsgränsen bör anpassas till de olika arternas fysiologi, anatomi och 
beteende.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 104
Bilaga II, punkt 3.2a (ny)

3.2a. Dränkningsfällor får efter 
godkännande av behöriga myndigheter
endast användas om hot föreligger mot
a) allmänhetens hälsa och säkerhet,
b) privat och offentlig egendom.

Or. de

Motivering

Denna typ av fälla är ytterst nödvändig för effektiv kontroll av bisamråttor. I synnerhet är de 
kritiska följderna av detta djurs angrepp på anläggningar som skall skydda mot 
översvämningar samt på vattenförsörjningsanläggningar ett hot mot allmänhetens säkerhet, 
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hälsa och egendom. I 70 procent av fallen dör djuret i en lådfälla inte av drunkning utan av 
plötsliga förändringar i ämnesomsättningen (självbedövning) som djuret självt utlöser.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 105
Bilaga II, punkt 3.2a (ny)

3.2a. Dränkningsfällor
Det är förbjudet att använda 
dränkningsfällor för att fånga vilda 
däggdjur för viltvård eller för pälsens, 
skinnets eller köttets skull.

Or. nl

Motivering

Dräkningsfällor skall så långt möjligt förbjudas men får i undantagsfall användas för 
skadedjur.

Ändringsförslag från Hélène Goudin

Ändringsförslag 106
Bilaga III, punkt 1.1, stycke 1

Testerna skall utföras enligt omfattande 
undersökningsprotokoll. 

Testerna skall utföras enligt omfattande 
undersökningsprotokoll. I lämpliga 
sammanhang kan dessa ersättas genom 
obduktion av material från fälttester.

Or. sv

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 107
Bilaga III, punkt 1.1, stycke 5

Vid fälttester skall fällorna kontrolleras 
dagligen.

Vid fälttester skall fällorna kontrolleras 
dagligen och vara utrustade med en 
anordning som genast indikerar att ett djur 
har fångats.
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Or. de

Motivering

Enligt bestämmelserna i direktiv 86/609 skall djurets lidande i samband med djurförsök 
reduceras så långt det är möjligt. I linje därmed bör det införas krav på anordningar som 
indikerar att ett djur har fångats.

Ändringsförslag från Hélène Goudin

Ändringsförslag 108
Bilaga III, punkt 1.1, stycke 6

Effektiviteten hos dödande fällor som gör 
måldjuret medvetslöst och dödar det skall 
testas på rörliga djur genom mätningar i 
laboratorium, i en inhägnad och i fält. 
Fällans förmåga att träffa måldjuret på vitala 
ställen skall värderas.

Effektiviteten hos dödande fällor som gör 
måldjuret medvetslöst och dödar det skall 
testas på rörliga djur genom mätningar i 
laboratorium, i en inhägnad och i fält. 
Fällans förmåga att träffa måldjuret på vitala 
ställen skall värderas. Datorsimulationer 
skall användas i den mån det är möjligt.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 109
Bilaga III, punkt 1.1, stycke 9

Om det är lämpligt skall en vidare serie 
åtgärder kontrolleras när fällorna testas. 
Fälttesterna skall omfatta studier av 
effekterna på både målart och icke-målart.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)


