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Priekšlikums Direktīvai (KOM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))

Grozījumu iesniedza Markus Pieper un Michl Ebner

Grozījums Nr. 22

Eiropas Parlaments noraida Komisijas priekšlikumu.

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumam būtu jāpamatojas uz atbilstīga tiesiska pamata. Ja 175. panta 
1. punkts arī turpmāk tiek saglabāts kā tiesiskais pamats, tad priekšlikums jānoraida.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 23
Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvai par humānas 
slazdošanas standartu ieviešanu konkrētām 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai, lai īstenotu Nolīgumus 
par humānas slazdošanas standartu ieviešanu 



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

LV Ārējais tulkojums

dzīvnieku sugām konkrētām dzīvnieku sugām

Or. de

Pamatojums

Piedāvātais Direktīvas priekšlikums ietver visus Nolīgumos paredzētos pasākumus. Lai 
procesu vienkāršotu un paātrinātu, dalībvalstis to var īstenot tieši, bet šim nolūkam ir 
vajadzīga regula, kas īstenošanu uzdotu dalībvalstīm. Tāpat arī būtu skaidri jānosaka, ka 
īstenošana notiek, vien sadarbojoties un informējot Komisiju. Tādējādi dalībvalstis tieši var 
īstenot Nolīgumus, piemērojot noteikumus savu valstu īpašajām prasībām.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 24
Virsraksts

Padomes Direktīvai par humānas
slazdošanas standartu ieviešanu konkrētām 
dzīvnieku sugām

Padomes Direktīvai par ilgtspējīgas 
slazdošanas standartu ieviešanu konkrētām 
dzīvnieku sugām
(Šis grozījums attiecas uz visu likuma tekstu, 
tomēr ne tajās vietās, kur citēti 1998. gadā 
ES apstiprinātie nolīgumi; pieņemot 
iesniegto grozījumu, ir vajadzīgi tehniski 
pielāgojumi visā tekstā.)

Or. de

Pamatojums

Jēdziens „humāns“ apzīmē maldinošu un neskaidri definētu tēmas interpretāciju. Tā 
lietojums pieļauj samērā daudz nelikumību un nepareizu tulkojumu. Jēdziens „ilgtspējība“ 
tiek lietots mazāk emocionālā nozīmē, kā arī tas ir labāk izprotams un pieņemams 
apzīmējums.

Grozījumu iesniedza Markus Pieper un Michl Ebner

Grozījums Nr. 25
1. atsauce

– ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 95. panta 1. punktu,

Or. de
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Pamatojums

Viens no priekšlikuma mērķiem ir uzlabot dzīvnieku labturību, kurus medī un ķer, izmantojot 
slazdus. Lai gan ES vides politika paredz savvaļas dzīvnieku un to sugu dažādības 
saglabāšanu, savvaļas dzīvnieku labturība tajā nav atrunāta. Protokols par dzīvnieku 
aizsardzību un labturību, kas pievienots Līgumam, paredz, ka ES ir tiesības risināt dzīvnieku 
aizsardzības jautājumu tikai lauksaimniecības, transporta, iekšējā tirgus un pētniecības 
politikas jomā, it īpaši attiecībā uz lauksaimniecībā izmantojamiem dzīvniekiem. Dzīvnieku 
aizsardzības jautājums būtu jāizvirza kā prioritāte, tomēr tas ir tikai dalībvalstu kompetencē.

Priekšlikums paredz īstenot Nolīgumu par starptautiskajiem slazdošanas standartiem, kuru 
ES noslēdza vienotas tirdzniecības politikas ietvaros. Šis priekšlikums iekšējā tirgū tuvinās 
dalībvalstu normas, piemēram, aizliedzot lietot (un līdz ar to arī pārdot) slazdus, kas neatbilst 
vienotam standartam. Tādēļ, lai ES varētu īstenot vienošanos un tādējādi uzlabot savvaļas 
dzīvnieku labturību, neierobežojot dalībvalstu kompetenci, tā var piemērot EK Līguma 
95. panta 1. punktu.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 26
1. atsauce

– ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 95. panta 1. punktu,

Or. nl

Pamatojums

Viens no ES vides politikas mērķiem ir nodrošināt savvaļas dzīvnieku un to sugu dažādības 
saglabāšanu. Tas neietver dzīvnieku labturību. Attiecībā uz dzīvnieku labturības jautājumu 
saskaņā ar EK Līguma Protokolu (Nr. 33.) ES kompetencē ir tā risināšana lauksaimniecības, 
satiksmes, iekšējā tirgus un pētniecības politikas ietvaros.

Komisijas piedāvātais priekšlikums attiecas uz starptautiskā Nolīguma par humāniem 
slazdošanas standartiem, kuru ES noslēdza vienotas tirdzniecības politikas ietvaros, 
īstenošanu. Tā kā priekšlikums iesaka dalībvalstīs unificēt iekšējā tirgus dzīvnieku 
slazdošanas standartus un tiešā veidā atbilst vides mērķiem, 95. pants ir uzskatāms par 
vienīgo atbilstīgo šī priekšlikuma tiesisko pamatu.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans un Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 27
1. apsvērums
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(1) Komiteja 1998. gadā apstiprināja divus 
nolīgumus par starptautiskiem humānas 
slazdošanas standartiem: ar Padomes 
1998. gada 26. janvāra 
Lēmumu 98/142/EK, ar ko noslēdz 
Nolīgumu par starptautiskajiem humānas 
slazdošanas standartiem starp Eiropas 
Kopienu, Kanādu un Krievijas Federāciju 
un Saskaņotu protokolu starp Kanādu un 
Eiropas Kopienu par minētā nolīguma 
parakstīšanu un ar Padomes 1998. gada 
13. jūlija Lēmumu 98/487/EK par 
starptautiska nolīguma saskaņota 
protokola veidā noslēgšanu starp Eiropas 
Kopienu un Amerikas Savienotajām 
Valstīm par humānisma normām medībās 
ar lamatām. Tādēļ ir jāievieš no 
Nolīgumiem izrietošās saistības un 
pienākumi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments Nolīgumus noraidīja ar ievērojamu balsu vairākumu (Ziņojumi A4-
0197/1998 un A4-325/1997).

Grozījumu iesniedza Michl Ebner

Grozījums Nr. 28
1. a apsvērums (jauns)

1. a) Šī Direktīva atspoguļo 1998. gadā 
noslēgtos Nolīgumus ar Kanādu un 
Krievijas Federāciju un Amerikas 
Savienotajām Valstīm. Tā paredzēta šo 
Nolīgumu nostiprināšanai Eiropas 
Savienības tiesību aktos.

Or. de

Pamatojums

Direktīva ir jāpieņem, lai Eiropas Savienībā radītu tiesisku pamatu augšminētajiem 
nolīgumiem. Tā kā noteikumus jau piemēro starptautiskā līmenī, arī Eiropas Savienībā tie 
jāpiemēro atbilstīgi starptautiskajiem līgumiem un noteikumiem.
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Grozījumu iesniedza Jillian Evans un Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 29
2. apsvērums

2) Nolīgumu mērķis ir ne vien nodrošināt, 
lai starptautiskie humānas slazdošanas 
standarti tiktu ievēroti attiecībā uz slazdu 
tehniskajām īpašībām, bet arī, lai šo 
deviņpadsmit konkrēto sugu slazdošanai 
lietotās metodes atbilstu šiem humānas 
slazdošanas standartiem. Turklāt humānas 
slazdošanas standarti paredz slazdu licējus 
īpaši apmācīt.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments nolīgumus noraidīja ar ievērojamu balsu vairākumu (Ziņojumi A4-
0197/1998 un A4-325/1997).

Grozījumu iesniedza Hélène Goudin

Grozījums Nr. 30
2. apsvērums

2) Nolīgumu mērķis ir ne vien nodrošināt, 
lai starptautiskie humānas slazdošanas 
standarti tiktu ievēroti attiecībā uz slazdu 
tehniskajām īpašībām, bet arī, lai šo 
deviņpadsmit konkrēto sugu slazdošanai 
lietotās metodes atbilstu šiem humānas 
slazdošanas standartiem. Turklāt humānas 
slazdošanas standarti paredz slazdu licējus 
īpaši apmācīt.

2) Nolīgumu mērķis ir ne vien nodrošināt,
lai starptautiskie humānas slazdošanas 
standarti tiktu ievēroti attiecībā uz slazdu 
tehniskajām īpašībām, bet arī, lai šo 
deviņpadsmit konkrēto sugu slazdošanai 
lietotās metodes atbilstu šiem humānas 
slazdošanas standartiem. Turklāt humānas 
slazdošanas standarti paredz slazdu licējus 
īpaši apmācīt. Attiecībā uz šīm mācībām 
nav noteiktas vienotas prasības ES līmenī.

Or. sv

Pamatojums

Šis precizējums ieviests saskaņā ar subsidiaritātes principu. Katrā valstī ir dažādi klimatiskie 
apstākļi, sugu un medību nosacījumi. Vienotas mācību sistēmas ieviešana ES līmenī nebūtu ne 
efektīva, ne mērķtiecīga.
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Grozījumu iesniedza Markus Pieper un Michl Ebner

Grozījums Nr. 31
3. apsvērums

3) Tā kā humāniem slazdiem jābūt 
selektīviem, efektīviem un jāatbilst 
būtiskajām prasībām cilvēku drošībai, šie 
starptautiski saskaņotie humānas 
slazdošanas standarti pozitīvi ietekmēs 
notverto dzīvnieku labklājību, kas sniegs 
ieguldījumu savvaļas faunas sugu 
aizsardzībā gan Kopienas teritorijā, gan 
ārpus tās. Nodrošinot pietiekamu 
labklājības līmeni savvaļas dzīvniekiem, 
kas ir notverti savvaļas pārvaldes 
vajadzībām, to zīdītāju ķeršanai, kas ir 
paredzēti to saglabāšanai, tiks veikts 
ieguldījums Kopienas vides politikas mērķu 
īstenošanā. Konkrētāk, šādi rīkojoties, 
Kopiena sniegs ieguldījumu piesardzīgā, 
ilgtspējīgā un racionālā dabas resursu 
izmantošanā un starptautiskā līmenī attīstīs 
līdzekļus vispasaules vides problēmu 
risināšanā.

3) Lai izvairītos no konkurences 
izkropļojumiem, ir jānodrošina, ka visā 
Kopienā tiek īstenoti Nolīgumā paredzētie 
ārējās tirdzniecības pasākumi. Turklāt 
nolīguma īstenošana pozitīvi ietekmēs 
notverto dzīvnieku labklājību.

Or. de

Pamatojums

ES vides politika vērsta uz savvaļas dzīvnieku un to sugu dažādības saglabāšanu, bet ne uz 
savvaļas dzīvnieku veselības stāvokli. ES vides politika nosaka, ka ir jāsaglabā savvaļas 
dzīvnieku un to sugu dažādība, bet tā neatrunā savvaļas dzīvnieku labklājību. Priekšlikums 
dotu ieguldījumu „savvaļas faunas sugu aizsardzībā“ un „piesardzīgā, ilgtspējīgā un 
racionālā dabas resursu izmantošanā“, ja vien tajā iekļautu noteiktus slazdošanas standartus, 
šajā gadījumā tā tas nav.

ES būtu jāpieņem Nolīgums un tādējādi jāpilda savus starptautiskos tirdzniecības 
pienākumus. Slazdojamo dzīvnieku labklājības uzlabošanu varētu panākt, tikai īstenojot šo 
Nolīgumu.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans un Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 32
3. apsvērums
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3) Tā kā humāniem slazdiem jābūt
selektīviem, efektīviem un jāatbilst 
būtiskajām prasībām cilvēku drošībai, šie
starptautiski saskaņotie humānas
slazdošanas standarti pozitīvi ietekmēs 
notverto dzīvnieku labklājību, kas sniegs 
ieguldījumu savvaļas faunas sugu 
aizsardzībā gan Kopienas teritorijā, gan 
ārpus tās. Nodrošinot pietiekamu labklājības 
līmeni savvaļas dzīvniekiem, kas ir notverti 
savvaļas pārvaldes vajadzībām, to zīdītāju 
ķeršanai, kas ir paredzēti to saglabāšanai, 
tiks veikts ieguldījums Kopienas vides 
politikas mērķu īstenošanā. Konkrētāk, šādi 
rīkojoties, Kopiena sniegs ieguldījumu 
piesardzīgā, ilgtspējīgā un racionālā dabas 
resursu izmantošanā un starptautiskā līmenī 
attīstīs līdzekļus vispasaules vides problēmu 
risināšanā.

3) Slazdiem jābūt selektīviem, efektīviem un 
jāatbilst būtiskajām prasībām cilvēku 
drošībai. Slazdošanas standarti pozitīvi 
ietekmēs notverto dzīvnieku labklājību, kas 
sniegs ieguldījumu savvaļas faunas sugu 
aizsardzībā gan Kopienas teritorijā, gan 
ārpus tās. Nodrošinot pietiekamu labklājības 
līmeni savvaļas dzīvniekiem, kas ir notverti 
savvaļas pārvaldes vajadzībām, to zīdītāju 
ķeršanai, kas ir paredzēti to saglabāšanai, 
tiks veikts ieguldījums Kopienas vides 
politikas mērķu īstenošanā. Konkrētāk, šādi 
rīkojoties, Kopiena sniegs ieguldījumu 
piesardzīgā, ilgtspējīgā un racionālā dabas 
resursu izmantošanā un starptautiskā līmenī 
attīstīs līdzekļus vispasaules vides problēmu 
risināšanā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Jillian Evans un Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 33
4. apsvērums

4) Efektīva humānas slazdošanas metožu 
piemērošana nosaka, ka slazdiem jābūt ne 
tikai licencētiem saskaņā ar humānas
slazdošanas standartiem, bet arī, saskaņā ar 
šiem standartiem, ar tām apiesies slazdu 
licēji, kuri ir kvalificēti slazdošanai.

4) Efektīva slazdošanas metožu piemērošana 
nosaka, ka slazdiem jābūt ne tikai 
licencētiem saskaņā ar slazdošanas 
standartiem, bet arī, saskaņā ar šiem 
standartiem, ar tām apiesies slazdu licēji, 
kuri ir kvalificēti slazdošanai.

Or. en

Grozījumu iesniedza Jillian Evans un Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 34
6. apsvērums

6) Ir jāatbalsta un jāveicina izpēte humānas
slazdošanas standartu uzlabošanai.

6) Ir jāatbalsta un jāveicina izpēte 
slazdošanas standartu uzlabošanai.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jillian Evans un Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 35
9. apsvērums

9) Saskaņā ar proporcionalitātes principu 
šīs direktīvas galvenā mērķa sasniegšanai 
ir nepieciešami atbilstoši noteikumi, kas
īsteno Kopienas pienākumus saskaņā ar 
Nolīgumiem par starptautiskiem humānas 
slazdošanas standartiem, kā noteikts ar 
Lēmumiem 98/142/EK un 98/487/EK. Šī 
direktīva saskaņā ar Nolīguma 5. panta 
3. punktu nepārsniedz nepieciešamo, kas ir 
nepieciešams nolikto mērķu sasniegšanai.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments nolīgumus noraidīja ar ievērojamu balsu vairākumu (Ziņojumi A4-
0197/1998 un A4-325/1997).

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 36
10. a apsvērums (jauns)

10. a) Slazdi jāpārbauda saskaņā ar spēkā 
esošiem Padomes 1986. gada 24. novembra 
Direktīvas Nr. 86/609/EEK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz to dzīvnieku 
aizsardzību, kurus izmanto 
izmēģinājumiem un citiem zinātniskiem 
mērķiem(1) noteikumiem.
___________________

OV L 358, 18.12.1986., 1. lpp, kuru groza ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2003/65/EK (OV L 230, 16.9.2003., 32. lpp).

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumam jābūt saskaņā ar attiecībā uz savvaļas dzīvniekiem spēkā esošiem 
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Direktīvas Nr. 86/609/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu 
attiecībā uz to dzīvnieku aizsardzību, kurus izmanto izmēģinājumiem un citiem zinātniskiem 
mērķiem noteikumiem, un šī Direktīva jāattiecina arī uz tiem izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, 
kas tiek veikti šīs Direktīvas ietvaros.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 37
1. pants

Būtība un darbības joma
1. Šī direktīva nosaka humānas 
slazdošanas standartus, prasības 
slazdošanas metodēm, tehniskos 
noteikumus slazdošanas metožu pārbaudei 
un slazdu licencēšanai konkrētu savvaļas 
dzīvnieku sugu slazdošanait.

Dalībvalstīm uzdots valsts tiesību aktos 
iestrādāt Padomes Lēmumus 98/487/EK un 
98/142/EK (turpmāk „Nolīgumus“).

2. Šī direktīva attiecas uz slazdiem, kas tiek 
lietoti to savvaļas zīdītāju slazdošanai, kas 
uzskaitīti I pielikumā savvaļas dabas 
pārvaldes vajadzībām, aizsardzībai pret 
kaitēkļiem, zīdītāju notveršanai to 
saglabāšanai un kažokādas, ādas vai gaļas 
iegūšanai.

Or. de

Pamatojums

Piedāvātais Direktīvas priekšlikums ietver visus Nolīgumos paredzētos pasākumus. Lai 
procesu vienkāršotu un paātrinātu, dalībvalstis to var īstenot tieši, bet šajā nolūkā ir 
vajadzīga regula, kas īstenošanu uzdotu dalībvalstīm. Tāpat arī būtu skaidri jānosaka, ka 
īstenošana notiek tikai sadarbojoties un informējot Komisiju. Tādējādi dalībvalstis tieši var 
īstenot Nolīgumus un piemērot noteikumus savām īpašām prasībām.

Grozījumu iesniedza Hélène Goudin

Grozījums Nr. 38
1. pants

1. Šī direktīva nosaka humānas slazdošanas 
standartus, prasības slazdošanas metodēm, 
tehniskos noteikumus slazdošanas metožu 
pārbaudei un slazdu licencēšanai konkrētu 

1. Šī direktīva nosaka ilgtspējīgas 
slazdošanas standartus, prasības slazdošanas 
metodēm, tehniskos noteikumus slazdošanas 
metožu pārbaudei un slazdu licencēšanai 
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savvaļas dzīvnieku sugu slazdošanai. konkrētu vietējo savvaļas dzīvnieku sugu 
slazdošanai.

2. Šī direktīva attiecas uz slazdiem, kas tiek 
lietoti to savvaļas zīdītāju slazdošanai, kas 
uzskaitīti I pielikumā savvaļas dabas 
pārvaldes vajadzībām, aizsardzībai pret 
kaitēkļiem, zīdītāju notveršanai to 
saglabāšanai un kažokādas, ādas vai gaļas 
iegūšanai.

2. Šī direktīva attiecas uz slazdiem, kas tiek 
lietoti to vietējo savvaļas zīdītāju 
slazdošanai, kas uzskaitīti I pielikumā 
savvaļas dabas pārvaldes vajadzībām, 
aizsardzībai pret kaitēkļiem, zīdītāju 
notveršanai to saglabāšanai un kažokādas, 
ādas vai gaļas iegūšanai.

Or. en

Pamatojums

Šīs Direktīva neattiecas uz invazīvu eksotisko dzīvnieku slazdošanu ar mērķi novērst 
neatgriezenisku kaitējumu, ko tie var nodarīt ES ekoloģiskajai sistēmai.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr.39
1. panta 1. punkts

1. Šī direktīva nosaka humānas slazdošanas 
standartus, prasības slazdošanas metodēm, 
tehniskos noteikumus slazdošanas metožu 
pārbaudei un slazdu licencēšanai konkrētu 
savvaļas dzīvnieku sugu slazdošanai. 

1. Šī direktīva nosaka ilgtspējīgas 
slazdošanas standartus, prasības slazdošanas 
metodēm, tehniskos noteikumus slazdošanas 
metožu pārbaudei un slazdu licencēšanai 
konkrētu savvaļas dzīvnieku sugu 
slazdošanai, kā tas ir paredzēts 
Regulā (EEK) Nr. 3254/91.

Or. de

Pamatojums

Jāizvairās no tā, ka, atsakoties no jēdziena „humāns“, šī Direktīva zaudētu juridisko spēku 
„kāju lamatu“ Regulas (EEK) Nr. 3254/91 3. panta 1. un 2. punkta īstenošanai. Tādēļ ir 
skaidri jānorāda, ka „ilgtspējīgas“ slazdošanas standarti atbilst šīs Regulas attiecīgajai 
definīcijai.

Grozījumu iesniedza Michl Ebner

Grozījums Nr.40
1. panta 1. punkts

1. Šī direktīva nosaka humānas slazdošanas 1. Šī direktīva atbilstīgi noslēgtajiem 
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standartus, prasības slazdošanas metodēm, 
tehniskos noteikumus slazdošanas metožu 
pārbaudei un slazdu licencēšanai konkrētu 
savvaļas dzīvnieku sugu slazdošanai. 

starptautiskajiem Nolīgumiem ar Kanādu 
un Krievijas Federāciju no vienas puses un 
Amerikas Savienotajām Valstīm nosaka 
humānas slazdošanas standartus, prasības 
slazdošanas metodēm, tehniskos noteikumus 
slazdošanas metožu pārbaudei un slazdu 
licencēšanai konkrētu savvaļas dzīvnieku 
sugu slazdošanai.

Or. de

Pamatojums

Direktīva veido tiesisku pamatu augšminētajiem Nolīgumiem. Tā kā noteikumus jau piemēro 
starptautiskā līmenī, arī Eiropas Savienībā tie ir jāpiemēro atbilstīgi starptautiskajiem 
līgumiem un noteikumiem.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules Maaten, 
Jan Mulder, Dorette Corbey

Grozījums Nr. 41
1. panta 2. a punkts (jauns)

2. a Šīs Direktīvas noteikumi neattiecas uz 
aizsardzību pret kaitēkļiem, kas rada reālus 
draudus drošībai.

Or. nl

Pamatojums

1. pants nosaka, ka šī Direktīva attiecas arī uz aizsardzību pret kaitēkļiem. Ja šis posts 
apdraud tautas veselību un drošību, piemēram, dambju aizsprostu sabrukšanas gadījumā, tad  
dzīvnieku humānai slazdošanai ir pakārtota nozīme. Tomēr, īstenojot šo aizsardzību, ir 
jācenšas piemērot pēc iespējas humānas slazdošanas formas. Tomēr Direktīvas piemērošanas 
rezultātā nedrīkst izveidoties situācija, ka kavējot kaitēkļu apkarošanu, ir apdraudēta tautas 
veselība un drošība.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 42
2. pants

Definīcijas Attiecības ar valstu likumdošanu
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Uz šo direktīvu attiecas šādas definīcijas Dalībvalstis var saglabāt vai ieviest 
noteikumus, kas ir stingrāki par šajā 
Direktīvā noteiktajiem, lai aizsargātu I
pielikumā minētos dzīvniekus un dzīvnieku 
sugas. Dalībvalstis informē Komisiju par 
šādiem tiesību aktiem.

1. “slazdi” ir mehāniskas sagūstīšanas 
ierīces, kas konstruētas to dzīvnieku 
nonāvēšanai vai kustības ierobežošanai, 
kas ir uzskaitīti I pielikumā;
2. “slazdošanas metodes” ir slazdi un to 
ierīkošanas nosacījumi, piemēram, 
konkrētās sugas, izvietojums, pievilināšana, 
ēsma un dabiskie vides apstākļi;
3. “slazdošanas metodes, kas nenonāvē 
dzīvniekus” ir slazdi, kas ir izveidoti un 
izlikti ar nolūku nevis nogalināt notverto 
dzīvnieku, bet ierobežot tā kustības tā, lai 
cilvēks var ar to tieši saskarties;
4. “slazdošanas metodes, kas nodrošina 
dzīvnieku nonāvēšanu” ir slazdi, kas ir 
izveidoti un izlikti ar nolūku notverto 
dzīvnieku nogalināt;
5. “slazdu licējs” ir persona, kurai 
dalībvalsts kompetentā iestāde ir atļāvusi 
lietot slazdus to dzīvnieku slazdošanai, kas 
ir uzskaitīti I pielikumā.

Or. de

Pamatojums

Definīcijas (iepriekš 2. pants) tiek svītrotas. 2. pants (iepriekš 15. pants) definē attiecības ar 
valstu likumdošanu.

Piedāvātais Direktīvas priekšlikums ietver visus Nolīgumos paredzētos pasākumus. Lai 
procesu vienkāršotu un paātrinātu, dalībvalstis to var īstenot tieši, bet šajā nolūkā ir 
vajadzīga regula, kas īstenošanu uzdotu dalībvalstīm. Tāpat arī būtu skaidri jānosaka, ka 
īstenošana notiek tikai sadarbojoties un informējot Komisiju. Tādējādi dalībvalstis tieši var 
īstenot Nolīgumus un piemērot noteikumus savām speciālām prasībām.
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Grozījumu iesniedza Lena Ek un Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 43
2. panta 1. punkts

1. “slazdi” ir mehāniskas sagūstīšanas 
ierīces, kas konstruētas to dzīvnieku 
nonāvēšanai vai kustības ierobežošanai, kas 
ir uzskaitīti I pielikumā;

1. “slazdi” ir mehāniskas sagūstīšanas ierīču 
modeļi, kas konstruēti to dzīvnieku 
nonāvēšanai vai kustības ierobežošanai, kas 
ir uzskaitīti I pielikumā;

Or. sv

Pamatojums

No Komisijas priekšlikuma nav izprotams, vai jāpārbauda visi slazdi, vai tikai slazdu 
paraugi. Par pamatprincipu būtu jāpieņem, ka tiek pārbaudīts slazdu tips, jo pretējā 
gadījumā jāveic ļoti daudzas pārbaudes, kurās aizietu bojā liels skaits dzīvnieku.

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund un Riitta Myller

Grozījums Nr.44
2. panta 1. punkts

1. “slazdi” ir mehāniskas sagūstīšanas 
ierīces, kas konstruētas to dzīvnieku 
nonāvēšanai vai kustības ierobežošanai, kas 
ir uzskaitīti I pielikumā;

1. “slazdi” ir mehāniskas sagūstīšanas ierīču 
modeļi, kas konstruēti to dzīvnieku 
nonāvēšanai vai kustības ierobežošanai, kas 
ir uzskaitīti I pielikumā;

Or. sv

Pamatojums

No Komisijas priekšlikuma nav izprotams, vai jāpārbauda visi slazdi, vai tikai slazdu 
paraugi. Par pamatprincipu būtu jāpieņem, ka tiek pārbaudīts slazdu tips, jo pretējā 
gadījumā jāveic ļoti daudzas pārbaudes, kurās aizietu bojā liels skaits dzīvnieku.

Grozījumu iesniedza Hélène Goudin

Grozījums Nr. 45
2. panta 1. punkts

1. “slazdi” ir mehāniskas sagūstīšanas 
ierīces, kas konstruētas to dzīvnieku 

1. “slazdu veidi” ir mehāniskas sagūstīšanas 
ierīces, kas konstruētas to dzīvnieku 
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nonāvēšanai vai kustības ierobežošanai, kas 
ir uzskaitīti I pielikumā;

nonāvēšanai vai kustības ierobežošanai, kas 
ir uzskaitīti I pielikumā;

Or. sv

Pamatojums

Ir skaidri jānosaka, ka jāpārbauda slazdu modeļi un nevis katrs slazds atsevišķi. Tas 
izmaksātu ļoti dārgi, būtu apgrūtinoši un praktiski neiespējami.

Grozījumu iesniedza Lena Ek un Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 46
2. panta 5. punkts

5. “slazdu licējs” ir persona, kurai
dalībvalsts kompetentā iestāde ir atļāvusi
lietot slazdus to dzīvnieku slazdošanai, kas ir 
uzskaitīti I pielikumā.

5. “slazdu licējs” ir persona, kura izpilda 
dalībvalsts kompetentās iestādes noteiktās 
prasības, lai lietotu slazdus to dzīvnieku 
slazdošanai, kas ir uzskaitīti I pielikumā.

Or. sv

Pamatojums

Saprātīgāk būtu, ja noteiktu kompetences prasības un nevis pieprasītu, lai katrā atsevišķā 
gadījumā veiktu procedūru slazdu lietošanas atļaujas iegūšanai. Ir svarīgi, lai slazdu licējs 
varētu pierādīt, ka viņš ir pietiekami izglītots rīcībai ar slazdiem.

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund un Riitta Myller

Grozījums Nr. 47
2. panta 5. punkts

5. “slazdu licējs” ir persona, kurai 
dalībvalsts kompetentā iestāde ir atļāvusi 
lietot slazdus to dzīvnieku slazdošanai, kas ir 
uzskaitīti I pielikumā.

5. “slazdu licējs” ir persona, kura izpilda 
dalībvalsts kompetentās iestādes noteiktās 
prasības, lai lietotu slazdus to dzīvnieku 
slazdošanai, kas ir uzskaitīti I pielikumā.

Or. sv

Pamatojums

Saprātīgāk būtu, ja noteiktu kompetences prasības un nevis pieprasīt, lai katrā atsevišķā 
gadījumā veiktu procedūru slazdu lietošanas atļaujas saņemšanai. Ir svarīgi, lai slazdu licējs 
varētu pierādīt, ka viņš ir pietiekami izglītots rīcībai ar slazdiem.
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Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 48
3. pants

Kompetentās iestādes Informācijas paziņošana
1. Katrai dalībvalstij ir jānorīko viena vai 
vairākas kompetentas iestādes, kas 
uzņemsies atbildību par šīs direktīvas 
ieviešanu.

1. Dalībvalstis un Komisija apmainās ar 
direktīvas īstenošanai nepieciešamo 
informāciju.

2. Vēlākais līdz 2005. gada 31. decembrim 
dalībvalstis dara Komisijai zināmus 
kompetento iestāžu nosaukumus un 
adreses. Komisija par to informē pārējās 
dalībvalstis un publicē kompetento iestāžu 
sarakstu Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī. Tāda pati procedūra attiecas uz 
jebkurām izmaiņām kompetento iestāžu 
sarakstā.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek veikti 
vajadzīgie pasākumi, lai sabiedrībai darītu 
zināmus noteikumus, kas attiecas uz šīs 
Regulas īstenošanu, kā arī informētu to par 
turpmākiem īstenošanas pasākumiem.

Or. de

Pamatojums

Noteikumi par kompetentajām ietādēm (iepriekš 3. pants) tiek svītroti. 3. pants (iepriekš 
12. pants) regulē informācijas apmaiņu.

Piedāvātais Direktīvas priekšlikums ietver visus Nolīgumos paredzētos pasākumus. Lai 
procesu vienkāršotu un paātrinātu, dalībvalstis to var īstenot tieši, bet šajā nolūkā ir 
vajadzīga regula, kas īstenošanu uzdotu dalībvalstīm. Tāpat arī būtu skaidri jānosaka, ka 
īstenošana notiek tikai sadarbojoties un informējot Komisiju. Tādējādi dalībvalstis tieši var 
īstenot Nolīgumus un piemērot noteikumus savām speciālām prasībām.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 49
4. pants

Slazdu lietošana Transponēšana
1. Dalībvalstis nodrošina, lai no 2009. gada 
1. janvāra lietotie slazdi atbilstu II 
pielikumā izklāstītajiem humānas 
slazdošanas standartiem un kompetentās 

1. Dalībvalstis vēlākais līdz 2005. gada 
31. decembrim pieņem un publicē 
normatīvos un administratīvos aktus, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs Direktīvas 
prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai 
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iestādes tos kā tādus būtu licencējušas. zināmus šos noteikumus un tabulu 
atbilstībai starp minētajiem noteikumiem 
un šo direktīvu.
Dalībvalstis piemēro šos noteikumus no 
2006. gada 1. janvāra.
Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus,
tajos jāiekļauj atsauce uz šo Direktīvu vai 
arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai 
publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā 
izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis to teritorijā var atļaut tādu 
slazdu lietošanu, kas ir licencēti saskaņā ar 
humānas slazdošanas standartiem trešā 
valstī. Dalībvalstis atklāj jebkurus iemeslus, 
kādēļ tās atsakās tā rīkoties, un par to 
informē trešo valsti, kas licencējusi slazdu, 
un Komisiju.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus 
galvenos tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, 
uz kuru attiecas šī Direktīva.

Or. de

Pamatojums

Noteikumi par slazdu lietošanu (iepriekš 4. pants) tiek svītroti. 4. pants (iepriekš 16. pants) 
nosaka Regulas īstenošanu dalībvalstīs. 

Piedāvātais Direktīvas priekšlikums ietver visus Nolīgumos paredzētos pasākumus. Lai 
procesu vienkāršotu un paātrinātu, dalībvalstis to var īstenot tieši, bet šajā nolūkā ir 
vajadzīga regula, kas īstenošanu uzdotu dalībvalstīm. Tāpat arī būtu skaidri jānosaka, ka 
īstenošana notiek tikai sadarbojoties un informējot Komisiju. Tādējādi dalībvalstis tieši var 
īstenot Nolīgumus un piemērot noteikumus savām speciālām prasībām.

Grozījumu iesniedza Hélène Goudin

Grozījums Nr. 50
4. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina, lai no 2009. gada 
1. janvāra lietotie slazdi atbilstu 
II pielikumā izklāstītajiem humānas 
slazdošanas standartiem un kompetentās 
iestādes tos kā tādus būtu licencējušas.

1. Dalībvalstis nodrošina, lai pēc pieciem
gadiem no šīs Direktīvas stāšanās spēkā
lietotie slazdi atbilstu II pielikumā 
izklāstītajiem humānas slazdošanas 
standartiem un kompetentās iestādes tos kā 
tādus būtu licencējušas.

Or. sv
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Pamatojums

Pieci gadi ir piemērots pārejas laikposms.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr.51
4. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina, lai no 2009. gada 
1. janvāra lietotie slazdi atbilstu 
II pielikumā izklāstītajiem humānas 
slazdošanas standartiem un kompetentās 
iestādes tos kā tādus būtu licencējušas.

1. Dalībvalstis nodrošina, lai no 2008. gada 
1. janvāra lietotie slazdi atbilstu 
II pielikumā izklāstītajiem humānas 
slazdošanas standartiem un kompetentās 
iestādes tos kā tādus būtu licencējušas.

Or. de

Pamatojums

Nolīguma īstenošanai būtu jānotiek agrāk, jo vēlamie standarti ir zināmi jau kopš 1991. gada 
un tādējādi pielāgošanu ir iespējams veikt ātrāk.

Grozījumu iesniedza Lena Ek un Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 52
4. panta 2. a punkts (jauns)

2. a Dalībvalstis var atļaut personām 
izgatavot un izmantot slazdus, ja tie no 
konstruktīvā viedokļa atbilst šīs Direktīvas 
prasībām un kompetentā iestāde tos ir 
licencējusi konkrētai dzīvnieku sugai vai 
sugām.

Or. sv

Pamatojums

Zviedrijā vienmēr ir bijuši pašizgatavoti slazdi. Šos slazdus drīkst būvēt ar nosacījumu, ka tie 
tehniski atbilst to slazdu aprakstam, kas ir pārbaudīti un licencēti. Apraksti ir ļoti detalizēti, 
tie nosaka materiālu, izmērus, lamatu piestiprināšanu utt. Pašizgatavotos slazdus lieto ļoti 
bieži un to izmantošana ir attaisnojusies. Nolīgumā par humānām slazdošanas metodēm starp 
Eiropas Kopienu, Kanādu un Krievijas Federāciju ir minēti un atļauti pašizgatavoti slazdi. Ja 
pašizgatavotie slazdi atbilst tām prasībām, kādas izvirzītas pārējiem slazdiem, tad to 
lietošana būtu jāatļauj.
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Grozījumu iesniedza Åsa Westlund un Riitta Myller

Grozījums Nr. 53
4. panta 2. a punkts (jauns)

2. a Dalībvalstis var atļaut personām 
izgatavot un izmantot slazdus, ja tie no 
konstruktīvā viedokļa atbilst šīs Direktīvas 
prasībām un kompetentā iestāde tos ir 
atļāvusi lietot konkrēta) dzīvnieku sugai vai 
sugām..

Or. sv

Pamatojums

Zviedrijā vienmēr ir bijuši pašizgatavoti slazdi. Šos slazdus drīkst būvēt ar nosacījumu, ka tie 
tehniski atbilst to slazdu aprakstam, kas ir pārbaudīti un licencēti. Apraksti ir ļoti detalizēti, 
tie nosaka materiālu, izmērus, lamatu piestiprināšanu utt. Pašizgatavotos slazdus lieto ļoti 
bieži un to izmantošana ir attaisnojusies. Nolīgumā par humānām slazdošanas metodēm starp 
Eiropas Kopienu, Kanādu un Krievijas Federāciju ir minēti un atļauti pašizgatavoti slazdi. Ja 
pašizgatavotie slazdi atbilst tām prasībām, kādas izvirzītas pārējiem slazdiem, tad to 
lietošana būtu jāatļauj.

Grozījumu iesniedza Hélène Goudin

Grozījums Nr. 54
4. panta 2. a punkts (jauns)

2. a Ja kādas valsts kompetentā iestāde ir 
pārbaudījusi un licencējusi kādu specifisku 
slazdu veidu vai modeli, tad visi attiecīgās 
konstrukcijas pašizgatavotie slazdi tiek 
atļauti ar nosacījumu, ka tie atbilst tām
prasībām un specifikācijām, kādas ir 
noteiktas licencētajam modelim.

Or. sv

Pamatojums

Nav pamata nodalīt rūpnieciski ražotus un pašizgatavotus slazdus.
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Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 55
5. pants

Slazdošanas metodes Stāšanās spēkā
1. Dalībvalstis nodrošina, lai no 2012. gada 
1. janvāra tiek lietotas vienīgi tādas 
slazdošanas metodes, kas ir saskaņā ar II 
pielikumā izklāstītajiem humānas 
slazdošanas standartiem.

Šī Regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

2. Slazdošanas metode, kas nenonāvē 
dzīvniekus tiek uzskatīta par humānu, ja 
tiek izpildīti šādi nosacījumi:
a) vienas mērķa sugas īpatņu skaits, no 
kuras tiek atvasināti dati, ir vismaz 20,
b) vismaz 80 % no a) punktā minētajiem 
dzīvniekiem netiek konstatēti II pielikuma 
2.2. punktā uzskaitītie rādītāji.
3. Slazdošanas metode, kas nodrošina 
dzīvnieku nonāvēšanu, tiek uzskatīta par 
humānu, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:
a) vienas mērķa sugas īpatņu skaits, no 
kura tiek atvasināti dati, ir vismaz 12,
b) vismaz 80 % no a) punktā minētajiem 
dzīvniekiem ir bezsamaņā un bezjūtīgi II 
pielikuma 3.2. punktā noteiktajos laika 
ierobežojumos un atrodas šādā stāvoklī līdz 
nāvei.

Or. de

Pamatojums

Noteikumi par slazdošanas metodēm (iepriekš 5. pants) tiek svītroti. 5. pants (iepriekš 
17. pants) nosaka regulas spēkā stāšanos.

Piedāvātais Direktīvas priekšlikums ietver visus Nolīgumos paredzētos pasākumus. Lai 
procesu vienkāršotu un paātrinātu, dalībvalstis to var īstenot tieši, bet šajā nolūkā ir 
vajadzīga regula, kas īstenošanu uzdotu dalībvalstīm. Tāpat arī būtu skaidri jānosaka, ka 
īstenošana notiek tikai sadarbojoties un informējot Komisiju. Tādējādi dalībvalstis tieši var 
īstenot Nolīgumus un piemērot noteikumus savām speciālām prasībām.
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Grozījumu iesniedza Hélène Goudin

Grozījums Nr. 56
5. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina, lai no 2012. gada 
1. janvāra tiek lietotas vienīgi tādas 
slazdošanas metodes, kas ir saskaņā ar II 
pielikumā izklāstītajiem humānas 
slazdošanas standartiem.

1. Dalībvalstis nodrošina, lai pēc astoņiem 
gadiem no šīs Direktīvas stāšanās spēkā
tiek lietotas vienīgi tādas slazdošanas 
metodes, kas ir saskaņā ar II pielikumā 
izklāstītajiem humānas slazdošanas 
standartiem.

Or. sv

Pamatojums

Astoņu gadu pārejas periods ir vajadzīgs, lai visas dalībvalstis varētu iestrādāt direktīvu 
savas valsts tiesību aktos.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 57
5. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina, lai no 2012. gada 
1. janvāra tiek lietotas vienīgi tādas 
slazdošanas metodes, kas ir saskaņā ar II 
pielikumā izklāstītajiem humānas 
slazdošanas standartiem.

1. Dalībvalstis nodrošina, lai no 2010. gada 
1. janvāra tiek lietotas vienīgi tādas 
slazdošanas metodes, kas ir saskaņā ar 
II pielikumā izklāstītajiem humānas 
slazdošanas standartiem.

Or. de

Pamatojums

Nolīguma īstenošanai būtu jānotiek agrāk, jo vēlamie standarti ir zināmi jau kopš 1991. gada, 
un tādējādi pielāgošanu ir iespējams veikt ātrāk.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 58
5. panta 2. punkts

2. Slazdošanas metode, kas nenonāvē 
dzīvniekus tiek uzskatīta par humānu, ja 
tiek izpildīti šādi nosacījumi:

2. Slazdošanas metode, kas nenonāvē 
dzīvniekus, tiek uzskatīta par ilgtspējīgu, ja 
tiek izpildīti šādi nosacījumi:
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a) vienas mērķa sugas īpatņu skaits, no kuras 
tiek atvasināti dati, ir vismaz 20,

a) vienas mērķa sugas īpatņu skaits, no kuras 
tiek atvasināti dati, ir vismaz 15,

b) vismaz 80 % no a) punktā minētajiem 
dzīvniekiem netiek konstatēti II pielikuma 
2.2. punktā uzskaitītie rādītāji.

b) vismaz 85 % no a) punktā minētajiem 
dzīvniekiem netiek konstatēti II pielikuma 
2.2. punktā uzskaitītie rādītāji.

Or. de

Pamatojums

Izmēģinājuma dzīvnieku skaits ir jāsamazina līdz minimumam. Tomēr ir jānodrošinās ar 
garantiju, ka pēc pārbaužu rezultāta iespējams skaidri secināt, vai konkrētā slazda lietošana 
ir atļaujama, vai ne. Ir pieļaujams, ka slazdošanas metode, kuras piemērošanas rezultātā  
dzīvnieki netiek nonāvēti, tiek uzskatīta par ilgtspējīgu, ja 85 % noteiktā tipa slazdā notverto 
dzīvnieku nav konstatēti II pielikuma 2.2. punktā uzskaitītie rādītāji.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 59
5. panta 3. punkts

3. Slazdošanas metode, kas nodrošina 
dzīvnieku nonāvēšanu, tiek uzskatīta par 
humānu, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

3. Slazdošanas metode, kas nodrošina 
dzīvnieku nonāvēšanu, tiek uzskatīta par 
ilgtspējīgu, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

a) vienas mērķa sugas īpatņu skaits, no kura 
tiek atvasināti dati, ir vismaz 12,

a) vienas mērķa sugas īpatņu skaits, no kura 
tiek atvasināti dati, ir vismaz 10,

b) vismaz 80 % no a) punktā minētajiem 
dzīvniekiem ir bezsamaņā un bezjūtīgi II 
pielikuma 3.2. punktā noteiktajos laika 
ierobežojumos un atrodas šādā stāvoklī līdz 
nāvei.

b) vismaz 85 % no a) punktā minētajiem 
dzīvniekiem ir bezsamaņā un bezjūtīgi II 
pielikuma 3.2. punktā noteiktajos laika 
ierobežojumos un atrodas šādā stāvoklī līdz 
nāvei.

Or. de

Pamatojums

Izmēģinājuma dzīvnieku skaits ir jāsamazina līdz minimumam. Tomēr ir jānodrošinās ar 
garantiju, ka pēc pārbaužu rezultāta iespējams skaidri secināt, vai konkrētā slazda lietošana 
ir atļaujama, vai ne. Ir pieļaujams, ka slazdošanas metode, kuras piemērošanas rezultātā 
dzīvnieki netiek nonāvēti, tiek uzskatīta par ilgtspējīgu, ja 85 % noteiktā tipa slazdā notverto 
dzīvnieku nav konstatēti II pielikuma 2.2. punktā uzskaitītie rādītāji.
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Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 60
6. pants

Atkāpes Adresāti
1. Atsevišķos gadījumos kompetentās 
iestādes var pieļaut atkāpes no prasībām, 
kas uzskaitītas 4. panta 1. punktā un 
5. pantā, ja to piemērošana neapdraud šīs 
direktīvas mērķi un tie nepieciešami šādiem 
nolūkiem:

Šī Direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

a) sabiedrības veselībai un drošībai,
b) publiskā un privātā īpašuma 
aizsardzībai,
c) izpētei, izglītībai, populācijas 
atjaunošanai, reintrodukcijai un faunas un 
floras aizsardzībai,
d) tradicionālu koka slazdu būtiskai 
lietošanai, kopienu kultūras mantojuma 
saglabāšanai,
e) noteiktu slazdu pagaidu lietošanai 
konkrētai sugai vai īpašos vides apstākļos 
tajā laika posmā, ko noteikusi kompetentā 
iestāde, kamēr turpinās izpēte, lai 
identificētu aizvietojošos slazdus,
f) atsevišķos gadījumos atļaujot 
privātpersonām konstruēt un lietot slazdus, 
kas atbilst modeļiem, ko apstiprinājušas 
kompetentās iestādes.
2. Visām atkāpēm, kas ir pieļautas saskaņā 
ar 1. punktu, tiek pievienoti rakstiski 
iemesli un nosacījumi, kas tiem 
piemērojami.
3. Kompetentā iestāde informē Komisiju 
par visām pieļautajām atkāpēm un 
rakstiskajiem iemesliem un nosacījumiem, 
kas uz tiem attiecas.

Or. de

Pamatojums

Noteikumi par atkāpēm (iepriekš 6. pants) tiek svītroti. 6. pants (iepriekš 18. pants) nosaka 
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regulas adresātus.

Piedāvātais Direktīvas priekšlikums ietver visus Nolīgumos paredzētos pasākumus. Lai 
procesu vienkāršotu un paātrinātu, dalībvalstis to var īstenot tieši, bet šajā nolūkā ir 
vajadzīga regula, kas īstenošanu uzdotu dalībvalstīm. Tāpat arī būtu skaidri jānosaka, ka 
īstenošana notiek tikai sadarbojoties un informējot Komisiju. Tādējādi dalībvalstis tieši var 
īstenot Nolīgumus un piemērot noteikumus savām speciālām prasībām.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules Maaten, 
Jan Mulder, Dorette Corbey

Grozījums Nr. 61
6. panta 1. punkts

1. Atsevišķos gadījumos kompetentās 
iestādes var pieļaut atkāpes no prasībām, kas 
uzskaitītas 4. panta 1. punktā un 5. pantā, ja 
to piemērošana neapdraud šīs direktīvas 
mērķi un tie nepieciešami šādiem nolūkiem:

1. Atsevišķos gadījumos kompetentās 
iestādes var pieļaut atkāpes no prasībām, kas 
uzskaitītas 4. panta 1. punktā un 5. pantā, ja 
tiek piemēroti dzīvniekiem pēc iespējas 
nekaitīgāku slazdu veidi un tas ir 
nepieciešams šādiem nolūkiem:

a) sabiedrības veselībai un drošībai; a) sabiedrības veselībai un drošībai;

b) publiskā un privātā īpašuma aizsardzībai; b) publiskā un privātā īpašuma aizsardzībai;

c) izpētei, izglītībai, populācijas 
atjaunošanai, reintrodukcijai un faunas un 
floras aizsardzībai;

c) izpētei, izglītībai, populācijas 
atjaunošanai, reintrodukcijai un faunas un 
floras aizsardzībai,

d) tradicionālu koka slazdu būtiskai 
lietošanai, kopienu kultūras mantojuma 
saglabāšanai;
(e) noteiktu slazdu pagaidu lietošanai 
konkrētai sugai vai īpašos vides apstākļos 
tajā laika posmā, ko noteikusi kompetentā 
iestāde, kamēr turpinās izpēte, lai 
identificētu aizvietojošos slazdus;

(d) noteiktu slazdu pagaidu lietošanai 
konkrētai sugai vai īpašos vides apstākļos 
tajā laika posmā, ko noteikusi kompetentā 
iestāde, kamēr turpinās izpēte, lai 
identificētu aizvietojošos slazdus,

f) atsevišķos gadījumos atļaujot 
privātpersonām konstruēt un lietot slazdus, 
kas atbilst modeļiem, ko apstiprinājušas 
kompetentās iestādes.

Or. nl
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Pamatojums

Iemesli, lai pieļautu atkāpes no prasībām, kas uzskaitītas 4. panta 1. punktā un 5. pantā, var 
būt tik nopietni, ka nākas apsvērt iespēju arī turpmāk izmantot līdzekļus, kas dzīvniekiem ir 
mazāk draudzīgi, vai pat tādus, kas neatbilst standartiem (piemēram, zemūdens slazdu 
izmantošana, apkarojot bizamžurkas reģionos, kur tās nodara lielu ļaunumu, rada milzīgus 
zaudējumus). Katras apkarošanas formas blakusmērķis ir un saglabājas izvēlēties tādu 
līdzekļu kombināciju, ar kuru palīdzību varētu sasniegt mērķi pieņemamā veidā un vienlaikus 
radīt pēc iespējas mazāk ciešanu dzīvniekiem. 

Dzīvnieku slazdošana izpētei, reintrodukcijai, kā arī faunas un floras aizsardzībai (kā tas 
minēts daudzos starptautiskos nolīgumos sugu daudzveidības aizsardzībai) parasti attiecas uz 
ierobežotu skaitu dzīvnieku. Dzīvniekiem mazāk draudzīgu slazdu (galvenokārt gan dzīvnieku 
nonāvēšanai paredzēto slazdu) nepilnības var samazināt līdz pārskatāmam līmenim, ja tiek 
veikta intensīva uzraudzība, ierobežota turēšana slazdā utt. Tā īstenošanai jau ir pieejami 
tehniski palīglīdzekļi. Atļaujā, ko izsniedz kompetentās iestādes, būtu jāietver attiecīgās 
prasības. Ja minētā izņēmuma kārtā dzīvnieks ir jānogalina, tad jāizvēlas nogalināšanas 
līdzeklis, kas atbilst direktīvai, ja vien tāds līdzeklis pastāv.

Grozījumu iesniedza Lena Ek un Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 62
6. panta 1. punkta b) apakšpunkts

Neattiecas uz variantu vācu valodā.

Or. sv

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 63
6. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) tradicionālu koka slazdu būtiskai 
lietošanai, kopienu kultūras mantojuma 
saglabāšanai,

svītrots

Or. de

Pamatojums

Izņēmuma noteikumam d) apakšpunktā nav skaidra pamatojuma.
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Grozījumu iesniedza Lena Ek un Christofer Fjellner

Grozījums Nr.64
6. panta 1. punkta e) apakšpunkts

Neattiecas uz variantu vācu valodā.

Or. sv

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr.65
6. panta 1. punkta f) apakšpunkts

f) atsevišķos gadījumos atļaujot 
privātpersonām konstruēt un lietot slazdus, 
kas atbilst modeļiem, ko apstiprinājušas 
kompetentās iestādes.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Katrā gadījumā būtu jācenšas izmantot tikai tādus slazdus, kas ir oficiāli pārbaudīti un 
licencēti. Atļauja lietot privātpersonu būvētus slazdus varētu radīt situāciju, ka tiek izmantoti 
ļoti dažādi slazdi, un tādējādi slazdu likšana kļūtu nekontrolējama.

Grozījumu iesniedza Hélène Goudin

Grozījums Nr.66
6. panta 1. punkta f) apakšpunkts

f) atsevišķos gadījumos atļaujot 
privātpersonām konstruēt un lietot slazdus, 
kas atbilst modeļiem, ko apstiprinājušas 
kompetentās iestādes.

f) atļaujot privātpersonām konstruēt un lietot 
slazdus, kas atbilst modeļiem, ko 
apstiprinājušas kompetentās iestādes.

Or. sv

Pamatojums

Nav atšķirību, vai slazdu izgatavo privātpersona vai uzņēmums. Svarīgi ir, lai slazda 
prototips būtu pārbaudīts un licencēts. ES pastāvīgi tiek lietoti pašizgatavoti slazdi. Atļaujas 
izsniegšana katrā atsevišķā gadījumā būtu saistīta ar lieliem birokrātiskiem izdevumiem un 
praktiski neiespējama.
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Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules Maaten, 
Jan Mulder and Dorette Corbey

Grozījums Nr. 67
6. panta 1. a punkts (jauns)

1a. Atsevišķos gadījumos, ja runa ir par 
dzīvnieku slazdošanu to izmantošanai, 
kompetentās iestādes var pieļaut atkāpes no 
prasībām, kas uzskaitītas 4. panta 1. punktā 
un 5. pantā, ja to piemērošana neapdraud 
šīs Direktīvas mērķi un tas vajadzīgs 
šādiem nolūkiem:
a) noteiktu slazdu pagaidu lietošanai 
konkrētai sugai vai īpašos vides apstākļos 
tajā laika posmā, ko noteikusi kompetentā 
iestāde, kamēr turpinās izpēte, lai 
identificētu aizvietojošos slazdus befristete,
b) tradicionālu koka slazdu lietošanai, kas 
ir vajadzīgi kopienu kultūras mantojuma 
saglabāšanai,
f) atsevišķos gadījumos, atļaujot 
privātpersonām konstruēt un lietot slazdus, 
kas atbilst modeļiem, ko apstiprinājušas 
kompetentās iestādes.

Or. nl

Pamatojums

Šeit uzskaitītie izņēmumu iemesli atbilst Komisijas piedāvātajiem. Tā kā dzīvnieku 
slazdošanas pamatā varētu būt komerciālas intereses un svarīgu vispārēju interešu labā 
izmaiņas nav vajadzīgas, tad šis formulējums tiek saglabāts.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 68
7. pants

7. pants svītrots
Licencēšana

1. Ja slazdi un to slazdošanas metodes ir 
pārbaudītas un ir pierādīta to atbilstība 
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humānas slazdošanas standartiem, 
dalībvalstis nodrošina, lai kompetentā 
iestāde šos slazdus licencē. 
2. Dalībvalstis nodrošina, lai standarta 
licencēšanas dokuments tiek piešķirts 
visiem slazdiem, kuru lietošana ir atļauta 
saskaņā ar 4. panta 1. punktu.
3. Neierobežojot nacionālos aizliegumus 
attiecībā uz slazdu lietošanu, standarta 
licencēšanas dokuments, ko saskaņā ar šo 
direktīvu izsniegusi citas dalībvalsts 
kompetentā iestāde, tiek atzīts kā derīga 
licence citās dalībvalstīs. 
4. Kompetentā iestāde standarta 
licencēšanas dokumentā atbilstoši norāda 
visus īpašos nosacījumus un ierobežojumus 
slazda lietošanai.
5. Pirms slazda licencēšanas kompetentā 
iestāde nodrošina, lai uzņēmums vai 
organizācija, kas atbild par pārbaudēm, 
ievērotu III pielikumā izklāstītos tehniskos 
nosacījumus slazdošanas metožu pārbaudei 
un saskaņā ar šī pielikuma 1. panta 6. 
punktu ir iesniegtu kompetentajai iestādei 
ziņojumu.

Or. de

Pamatojums

Noteikumi par licencēšanu (iepriekš 7. pants) tiek svītroti.

Piedāvātais Direktīvas priekšlikums ietver visus Nolīgumos paredzētos pasākumus. Lai 
procesu vienkāršotu un paātrinātu, dalībvalstis to var īstenot tieši, bet šajā nolūkā ir 
vajadzīga regula, kas īstenošanu uzdotu dalībvalstīm. Tāpat arī būtu skaidri jānosaka, ka 
īstenošana notiek tikai sadarbojoties un informējot Komisiju. Tādējādi dalībvalstis tieši var 
īstenot Nolīgumus un piemērot noteikumus savām speciālām prasībām.

Grozījumu iesniedza Lena Ek un Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 69
7. pants

1. Ja slazdi un to slazdošanas metodes ir 
pārbaudītas un ir pierādīta to atbilstība 

1. Ja slazdi un to slazdošanas metodes ir 
pārbaudītas, pēc iespējas izmantojot 
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humānas slazdošanas standartiem, 
dalībvalstis nodrošina, lai kompetentā 
iestāde šos slazdus licencē. 

kompjūtersimulāciju, un ir pierādīta to 
atbilstība humānas slazdošanas standartiem, 
dalībvalstis nodrošina, lai kompetentā 
iestāde šos slazdus licencē.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai standarta 
licencēšanas dokuments tiek piešķirts visiem 
slazdiem, kuru lietošana ir atļauta saskaņā ar 
4. panta 1. punktu.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai standarta 
licencēšanas dokuments tiek piešķirts visiem 
slazdiem, kuru lietošana ir atļauta saskaņā ar 
4. panta 1. punktu.

3. Neierobežojot nacionālos aizliegumus 
attiecībā uz slazdu lietošanu, standarta 
licencēšanas dokuments, ko saskaņā ar šo 
direktīvu izsniegusi citas dalībvalsts 
kompetentā iestāde, tiek atzīts kā derīga 
licence citās dalībvalstīs.

3. Neierobežojot nacionālos aizliegumus 
attiecībā uz slazdu lietošanu, standarta 
licencēšanas dokuments, ko saskaņā ar šo 
direktīvu izsniegusi citas dalībvalsts 
kompetentā iestāde, tiek atzīts kā derīga 
licence citās dalībvalstīs.

4. Kompetentā iestāde standarta licencēšanas 
dokumentā atbilstoši norāda visus īpašos 
nosacījumus un ierobežojumus slazda 
lietošanai.

4. Kompetentā iestāde standarta licencēšanas 
dokumentā atbilstoši norāda visus īpašos 
nosacījumus un ierobežojumus slazda 
lietošanai.

5. Pirms slazda licencēšanas kompetentā 
iestāde nodrošina, lai uzņēmums vai 
organizācija, kas atbild par pārbaudēm, 
ievērotu III pielikumā izklāstītos tehniskos 
nosacījumus slazdošanas metožu pārbaudei 
un saskaņā ar šī pielikuma 1. panta 6. punktu 
ir iesniegtu kompetentajai iestādei ziņojumu.

5. Pirms slazda licencēšanas kompetentā 
iestāde nodrošina, lai uzņēmums vai 
organizācija, kas atbild par pārbaudēm, 
ievērotu III pielikumā izklāstītos tehniskos 
nosacījumus slazdošanas metožu pārbaudei 
un saskaņā ar šī pielikuma 1. panta 6. punktu 
ir iesniegtu kompetentajai iestādei ziņojumu. 
Ja attiecībā uz citiem parametriem trūkst 
pamatpētījumu rezultātu, tad licencēšanai 
var izmantot praktiskos izmēģinājumus.
5a. Slazdošanas metodēm, kuras 
dalībvalstīs ir pārbaudītas un atļautas jau 
iepriekš, ir jāveic tikai praktiska pārbaude 
kā pierādījums, ka tās atbilst noteikumiem 
par humānām slazdošanas metodēm.

Or. sv

Pamatojums

Pastiprināti izmantojot kompjūtersimulācijas, tiek samazināts izmēģinājumos iesaistīto 
dzīvnieku skaits.

Tādi parametri, kā stress vai izturēšanās, galvenokārt ir sugu specifisko fundamentālo 
pamatpētījumu priekšmets un tiem ir mazāka saistība ar to, kādi slazdi tiek pārbaudīti. Arī 
laiks līdz samaņas zaudēšanai, kas ir atkarīgs no dzīvnieka sugas, no sitiena vietas un 
stipruma, ir fundamentālās pētniecības jautājums. Detalizēta praktiskā materiāla autopsija 
ļauj spriest, vai slazdus var licencēt kā direktīvai atbilstīgus.
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Zviedrijā pārbaudes tiek veiktas jau kopš 1984. gada un ir izsniegtas slazdu konstrukciju 
atļaujas. Ir pietiekami daudz zināšanu par pamatpriekšnoteikumiem, lai slazdi atbilstīgi 
funkcionētu, un, raugoties no izmēģinājuma dzīvnieku izmantošanas viedokļa, būtu pietiekami 
veikt papildus praktisku izmēģinājumu, lai atbilstīgi direktīvai varētu pieņemt lēmumu par 
kādas slazdošanas metodes lietošanu.

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund un Riitta Myller

Grozījums Nr. 70
7. pants

1. Ja slazdi un to slazdošanas metodes ir 
pārbaudītas un ir pierādīta to atbilstība 
humānas slazdošanas standartiem, 
dalībvalstis nodrošina, lai kompetentā 
iestāde šos slazdus licencē. 

1. Ja slazdi un to slazdošanas metodes ir 
pārbaudītas, pēc iespējas izmantojot 
kompjūtersimulāciju, un ir pierādīta to 
atbilstība humānas slazdošanas standartiem, 
dalībvalstis nodrošina, lai kompetentā 
iestāde šos slazdus licencē.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai standarta 
licencēšanas dokuments tiek piešķirts visiem 
slazdiem, kuru lietošana ir atļauta saskaņā ar 
4. panta 1. punktu.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai standarta 
licencēšanas dokuments tiek piešķirts visiem 
slazdiem, kuru lietošana ir atļauta saskaņā ar 
4. panta 1. punktu.

3. Neierobežojot nacionālos aizliegumus 
attiecībā uz slazdu lietošanu, standarta 
licencēšanas dokuments, ko saskaņā ar šo 
direktīvu izsniegusi citas dalībvalsts 
kompetentā iestāde, tiek atzīts kā derīga 
licence citās dalībvalstīs.

3. Neierobežojot nacionālos aizliegumus 
attiecībā uz slazdu lietošanu, standarta 
licencēšanas dokuments, ko saskaņā ar šo 
direktīvu izsniegusi citas dalībvalsts 
kompetentā iestāde, tiek atzīts kā derīga 
licence citās dalībvalstīs.

4. Kompetentā iestāde standarta licencēšanas 
dokumentā atbilstoši norāda visus īpašos 
nosacījumus un ierobežojumus slazda 
lietošanai.

4. Kompetentā iestāde standarta licencēšanas 
dokumentā atbilstoši norāda visus īpašos 
nosacījumus un ierobežojumus slazda 
lietošanai.

5. Pirms slazda licencēšanas kompetentā 
iestāde nodrošina, lai uzņēmums vai 
organizācija, kas atbild par pārbaudēm, 
ievērotu III pielikumā izklāstītos tehniskos 
nosacījumus slazdošanas metožu pārbaudei 
un saskaņā ar šī pielikuma 1. panta 6. punktu 
ir iesniegtu kompetentajai iestādei ziņojumu.

5. Pirms slazda licencēšanas kompetentā 
iestāde nodrošina, lai uzņēmums vai 
organizācija, kas atbild par pārbaudēm, 
ievērotu III pielikumā izklāstītos tehniskos 
nosacījumus slazdošanas metožu pārbaudei 
un saskaņā ar šī pielikuma 1. panta 6. punktu 
ir iesniegtu kompetentajai iestādei ziņojumu.

5a. Slazdošanas metodēm, kuras 
dalībvalstīs ir pārbaudītas un atļautas jau 
iepriekš, ir jāveic tikai praktiska pārbaude 
kā pierādījums, ka tās atbilst noteikumiem 
par humānām slazdošanas metodēm.



PE 360.168v02-00 30/49 AM\575548LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Or. sv

Pamatojums

Pastiprināti izmantojot kompjūtersimulācijas, tiek samazināts izmēģinājumos iesaistīto 
dzīvnieku skaits.

Zviedrijā pārbaudes tiek veiktas jau kopš 1984. gada un ir izsniegtas slazdu konstrukciju 
atļaujas. Ir pietiekami daudz zināšanu par pamatpriekšnoteikumiem, lai slazdi atbilstīgi 
funkcionētu, un, raugoties no izmēģinājuma dzīvnieku izmantošanas viedokļa, būtu pietiekami 
veikt papildus praktisku izmēģinājumu, lai atbilstīgi direktīvai varētu pieņemt lēmumu par 
kādas slazdošanas metodes lietošanu.

Grozījumu iesniedza Hélène Goudin

Grozījums Nr. 71
7. panta 1. punkts

1. Ja slazdi un to slazdošanas metodes ir 
pārbaudītas un ir pierādīta to atbilstība 
humānas slazdošanas standartiem, 
dalībvalstis nodrošina, lai kompetentā 
iestāde šos slazdus licencē. 

1. Ja slazdi un to slazdošanas metodes ir 
pārbaudītas un ir pierādīta to atbilstība 
humānas slazdošanas standartiem, 
dalībvalstis nodrošina, lai kompetentā 
iestāde šos slazdus licencē. Pēc parauga 
būvēti pašizgatavotie un rūpnieciski ražotie 
slazdi netiek šķiroti.

Or. sv

Pamatojums

Atbilst iepriekšminētajam grozījumam.

Grozījumu iesniedza Hélène Goudin

Grozījums Nr. 72
7. panta 5. a punkts (jauns)

5. a Ja kādas valsts kompetentā iestāde ir 
pārbaudījusi un licencējusi kādu specifisku 
slazdu veidu vai modeli, tad visi attiecīgās 
konstrukcijas pašizgatavotie slazdi tiek 
atļauti ar nosacījumu, ka tie atbilst tām 
prasībām un specifikācijām, kādas ir 
noteiktas licencētajam modelim.
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Or. sv

Pamatojums

Būtiska ir slazda konstrukcija un nevis tas, vai slazds ir ražots rūpnieciski, vai to ir 
izgatavojusi privātpersona.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 73
8. pants

8. pants svītrots
Slazdu licēji

Dalībvalstis nodrošina, lai slazdu licēji 
saņemtu īpašu apmācību vai tiem būtu 
atbilstoša praktiskā pieredze un zināšanas, 
kas tos kvalificē slazdošanai atbilstoši 
humānas slazdošanas standartiem.

Or. de

Pamatojums

Noteikumi par slazdu licējiem (iepriekš  8. pants) tiek svītroti.

Piedāvātais Direktīvas priekšlikums ietver visus Nolīgumos paredzētos pasākumus. Lai 
procesu vienkāršotu un paātrinātu, dalībvalstis to var īstenot tieši, bet šajā nolūkā ir 
vajadzīga regula, kas īstenošanu uzdotu dalībvalstīm. Tāpat arī būtu skaidri jānosaka, ka 
īstenošana notiek tikai sadarbojoties un informējot Komisiju. Tādējādi dalībvalstis tieši var 
īstenot Nolīgumus un piemērot noteikumus savām speciālām prasībām.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 74
8. pants

Dalībvalstis nodrošina, lai slazdu licēji 
saņemtu īpašu apmācību vai tiem būtu 
atbilstoša praktiskā pieredze un zināšanas, 
kas tos kvalificē slazdošanai atbilstoši 
humānas slazdošanas standartiem.

Dalībvalstis nodrošina, lai slazdu licēji 
saņemtu īpašu apmācību.
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Or. de

Pamatojums

Slazdu licējiem, tāpat kā medniekiem, jāapgūst plašs mācību kurss, lai izvairītos no 
nepareizas rīcības un dzīvnieku mocīšanas tendencēm.

Grozījumu iesniedza Hélène Goudin

Grozījums Nr. 75
8. pants

Dalībvalstis nodrošina, lai slazdu licēji 
saņemtu īpašu apmācību vai tiem būtu 
atbilstoša praktiskā pieredze un zināšanas, 
kas tos kvalificē slazdošanai atbilstoši 
humānas slazdošanas standartiem.

Dalībvalstis nodrošina, lai slazdu licēji 
saņemtu īpašu apmācību vai tiem būtu 
atbilstoša praktiskā pieredze un zināšanas, 
kas tos kvalificē slazdošanai atbilstoši 
humānas slazdošanas standartiem. Attiecībā 
uz šīm apmācībām nav noteiktas vienotas 
prasības ES līmenī.

Or. sv

Pamatojums

Šis precizējums sniegts saskaņā ar subsidiaritātes principu. Katrā valstī ir dažādi klimatiskie 
apstākļi, populācijas un medību nosacījumi. Vienotas mācību sistēmas ieviešana ES līmenī 
nebūtu ne efektīva, ne mērķtiecīga.

Grozījumu iesniedza Martin Callanan

Grozījums Nr. 76
8. pants

Dalībvalstis nodrošina, lai slazdu licēji 
saņemtu īpašu apmācību vai tiem būtu 
atbilstoša praktiskā pieredze un zināšanas, 
kas tos kvalificē slazdošanai atbilstoši 
humānas slazdošanas standartiem..

Dalībvalstis nodrošina, lai slazdu licēji 
saņemtu atbilstīgu apmācību – pēc iespējas, 
sadarbojoties ar mednieku vai slazdu licēju 
organizācijām - vai tiem būtu atbilstoša 
praktiskā pieredze un zināšanas, kas tos 
kvalificē slazdošanai atbilstoši šīs Direktīvas 
mērķiem..

Or. en
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Pamatojums

Cenšoties samazināt birokrātiju, dalībvalstīm būtu ievērojami izdevīgāk slazdu licēju 
apmācībā izmantot medniekus un slazdu licējus pārstāvošo organizāciju struktūras, kā arī 
viņu profesionālās zināšanas.

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund un Riitta Myller

Grozījums Nr. 77
8. pants

Dalībvalstis nodrošina, lai slazdu licēji 
saņemtu īpašu apmācību vai tiem būtu 
atbilstoša praktiskā pieredze un zināšanas, 
kas tos kvalificē slazdošanai atbilstoši 
humānas slazdošanas standartiem.

Dalībvalstis nodrošina, lai slazdu licēji 
saņemtu atbilstīgu apmācību vai tiem būtu 
atbilstoša praktiskā pieredze un zināšanas, 
kas tos kvalificē slazdošanai atbilstoši šīs 
Direktīvas mērķiem.

Or. sv

Pamatojums

Apmācības mērķim jābūt tādam, lai nodrošinātu to, ka slazdu licēji iegūst zināšanas, kas ļauj 
īstenot direktīvas mērķi un nevis iegūt tikai zināšanas atbilstīgi noteikumiem, jo tie vērsti uz 
slazdu pārbaudi.

Grozījumu iesniedza Lena Ek un Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 78
8. pants

Dalībvalstis nodrošina, lai slazdu licēji 
saņemtu īpašu apmācību vai tiem būtu 
atbilstoša praktiskā pieredze un zināšanas, 
kas tos kvalificē slazdošanai atbilstoši 
humānas slazdošanas standartiem.

Dalībvalstis nodrošina, lai slazdu licēji 
saņemtu atbilstīgu apmācību vai tiem būtu 
atbilstoša praktiskā pieredze un zināšanas, 
kas tos kvalificē slazdošanai atbilstoši šīs 
Direktīvas mērķim.

Or. sv

Pamatojums

Apmācības mērķim jābūt tādam, lai nodrošinātu to, ka slazdu licēji iegūst zināšanas, kas ļauj 
īstenot direktīvas mērķi un nevis iegūt tikai zināšanas atbilstīgi noteikumiem, jo tie vērsti uz 
slazdu pārbaudi.
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Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 79
9. pants

9. pants svītrots
Ražotāji

Dalībvalstis pieprasa ražotājiem identificēt 
licencētos slazdus un sniegt instrukcijas to 
atbilstošai ierīkošanai, drošai lietošanai un 
uzglabāšanai.

Or. de

Pamatojums

Noteikumi par ražotāju (iepriekš 9. pants) tiek svītroti.

Piedāvātais Direktīvas priekšlikums ietver visus Nolīgumos paredzētos pasākumus. Lai 
procesu vienkāršotu un paātrinātu, dalībvalstis to var īstenot tieši, bet šajā nolūkā ir 
vajadzīga regula, kas īstenošanu uzdotu dalībvalstīm. Tāpat arī būtu skaidri jānosaka, ka 
īstenošana notiek tikai sadarbojoties un informējot Komisiju. Tādējādi dalībvalstis tieši var 
īstenot Nolīgumus un piemērot noteikumus savām speciālām prasībām.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 80
10. pants

10. pants svītrots
Izpēte

Dalībvalstis veicina un atbalsta izpēti, kas 
sniedz ieguldījumu humānas slazdošanas 
standartu un notverto dzīvnieku labklājības 
uzlabošanā saskaņā ar IV pielikuma 
noteikumiem..

Or. de
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Pamatojums

Noteikumi par izpēti (iepriekš 10. pants) tiek svītroti.

Piedāvātais Direktīvas priekšlikums ietver visus Nolīgumos paredzētos pasākumus. Lai 
procesu vienkāršotu un paātrinātu, dalībvalstis to var īstenot tieši, bet šajā nolūkā ir 
vajadzīga regula, kas īstenošanu uzdotu dalībvalstīm. Tāpat arī būtu skaidri jānosaka, ka 
īstenošana notiek tikai sadarbojoties un informējot Komisiju. Tādējādi dalībvalstis tieši var 
īstenot Nolīgumus un piemērot noteikumus savām speciālām prasībām.

Grozījumu iesniedza Hélène Goudin

Grozījums Nr.81
10. pants

Izpēte svītrots
Dalībvalstis veicina un atbalsta izpēti, kas 
sniedz ieguldījumu humānas slazdošanas 
standartu un notverto dzīvnieku labklājības 
uzlabošanā saskaņā ar IV pielikuma 
noteikumiem.

Or. sv

Pamatojums

Dalībvalstis pašas nosaka, kāda veida izpēte tiek veicināta atsevišķās dalībvalstīs.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 82
10. pants

Dalībvalstis veicina un atbalsta izpēti, kas 
sniedz ieguldījumu humānas slazdošanas 
standartu un notverto dzīvnieku labklājības 
uzlabošanā saskaņā ar IV pielikuma 
noteikumiem.

Komisija un dalībvalstis veicina un atbalsta 
izpēti, kas sniedz ieguldījumu ilgtspējīgas 
slazdošanas standartu un notverto dzīvnieku 
labklājības uzlabošanā saskaņā ar 
IV pielikuma noteikumiem. Turklāt tām ir 
jāaktivizē slazdu pārbaude, neizmantojot 
dzīvus dzīvniekus.
Ja nevar izvairīties no izmēģinājumiem ar 
dzīvniekiem, tad visaptveroši jāpiemēro 
attiecīgie Direktīvas 86/609/EEK 
noteikumi.
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Or. de

Pamatojums

Izvairoties no nevajadzīgiem un papildu izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, būtu jāveicina 
slazdošanas standartu uzlabošana. Direktīvas 86/609 noteikumi, kas attiecas uz savvaļas 
dzīvniekiem, ir jāpiemēro pilnā apmērā.

Grozījumu iesniedza Sergio Berlato

Grozījums Nr. 83
10. pants

Dalībvalstis veicina un atbalsta izpēti, kas 
sniedz ieguldījumu humānas slazdošanas 
standartu un notverto dzīvnieku labklājības 
uzlabošanā saskaņā ar IV pielikuma 
noteikumiem.

Dalībvalstis veicina un atbalsta izpēti, kas 
sniedz ieguldījumu notverto dzīvnieku 
labklājības uzlabošanā saskaņā ar 
IV pielikuma noteikumiem.

Or. fr

Pamatojums

Nacionālā līmenī veiktas izpētes mērķis ir nevis „uzlabot“ humānas slazdošanas standartus, 
kas pēc definīcijas ir starptautiski, bet gan dot ieguldījumu notverto dzīvnieku labklājības 
uzlabošanā.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 84
11. pants

11. pants svītrots
Sankcijas

Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sankciju uzlikšanu par šīs direktīvas 
prasību pārkāpumiem un veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
to ieviešanu. Šiem sodiem ir jābūt 
efektīviem, proporcionāliem un atrunātiem. 
Dalībvalstis informē Komisiju par šiem 
noteikumiem vēlākais līdz 16. panta 1. 
punktā noteiktajai dienai un dara to bez 
kavējumiem, ko varētu radīt tam sekojoši 
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grozījumi, kas šos noteikumus varētu 
ietekmēt.

Or. de

Pamatojums

Noteikumi par sankcijām (iepriekš 11. pants) tiek svītroti.

Piedāvātais Direktīvas priekšlikums ietver visus Nolīgumos paredzētos pasākumus. Lai 
procesu vienkāršotu un paātrinātu, dalībvalstis to var īstenot tieši, bet šajā nolūkā ir 
vajadzīga regula, kas īstenošanu uzdotu dalībvalstīm. Tāpat arī būtu skaidri jānosaka, ka 
īstenošana notiek tikai sadarbojoties un informējot Komisiju. Tādējādi dalībvalstis tieši var 
īstenot Nolīgumus un piemērot noteikumus savām speciālām prasībām.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 85
12. pants

12. pants svītrots
Informācijas paziņošana

1. Dalībvalstis un Komisija apmainās ar 
direktīvas īstenošanai nepieciešamo 
informāciju.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek veikti 
vajadzīgie pasākumi, lai sabiedrībai darītu 
zināmus noteikumus, kas attiecas uz šīs 
direktīvas īstenošanu, kā arī informētu to 
par turpmākiem īstenošanas pasākumiem.

Or. de

Pamatojums

Noteikumi par informācijas apmaiņu (iepriekš 12. pants), ir jau iekļauti 3. pantā.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 86
13. pants

13. pants svītrots
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Komiteja
1. Komisijai palīdz Komiteja, kā noteikts ar 
Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 (turpmāk 
“Komiteja”).
2. Gadījumos, kuros tiek izdarītas atsauces 
uz šo punktu, ņemot vērā 8. panta 
noteikumus, tiek piemērots 
Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pants. 
Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā 
noteiktais periods ir divi mēneši.
3. Komisija pieņem savus procedūras 
noteikumus.

Or. de

Pamatojums

Noteikumi par Komiteju (iepriekš 13. pants) tiek svītroti.

Piedāvātais Direktīvas priekšlikums ietver visus Nolīgumos paredzētos pasākumus. Lai 
procesu vienkāršotu un paātrinātu, dalībvalstis to var īstenot tieši, bet šajā nolūkā ir 
vajadzīga regula, kas īstenošanu uzdotu dalībvalstīm. Tāpat arī būtu skaidri jānosaka, ka 
īstenošana notiek tikai sadarbojoties un informējot Komisiju. Tādējādi dalībvalstis tieši var 
īstenot Nolīgumus un piemērot noteikumus savām speciālām prasībām.

Grozījumu iesniedza Lena Ek un Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 87
13. panta 1. punkts

1. Komisijai palīdz Komiteja, kā noteikts ar 
Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 (turpmāk 
“Komiteja”).

1. Komisijai palīdz Komiteja, kuras sastāvā 
ir personas ar profesionālām zināšanām 
tādās jomās kā medības ar slazdiem un 
savvaļas dzīvnieku dabiska izturēšanās
(turpmāk “Komiteja”).

Or. sv

Pamatojums

Atsaucei uz Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 te nav nozīmes. Komiteja CITES nav 
kompetenta šeit aplūkotajos jautājumos.
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Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 88
14. pants

14. pants svītrots
Izpildes pasākumi un grozījumi

1. Saskaņā ar 13. panta 2. punktā 
aprakstīto procedūru Komisija nosaka 
vienotus nosacījumus un kritērijus
a) 4. panta 2. punktā un 6. panta 1. punktā 
aprakstītajiem paziņojumiem,
b) 12. pantā aprakstītajai informācijas 
apmaiņai,
c) standarta licencēšanas dokumenta 
izstrādei 7. panta vajadzībām.
Nepieciešamības gadījumā un saskaņā ar 
13. panta 2. punktā izklāstīto procedūru 
Komisija veic papildu izpildes pasākumus.
2. Ikreiz, kad tiek grozīti 
Lēmumos 98/142/EK un 98/487/EK 
izklāstītie Nolīguma un protokola 
pielikumi, Komisija saskaņā ar 13. panta 
2. punktā izklāstīto procedūru attiecīgi veic 
grozījumus šajā direktīvā. 

Or. de

Pamatojums

Noteikumi attiecībā uz izpildes pasākumiem un grozījumiem (iepriekš 14. pants) tiek svītroti.

Piedāvātais Direktīvas priekšlikums ietver visus Nolīgumos paredzētos pasākumus. Lai 
procesu vienkāršotu un paātrinātu, dalībvalstis to var īstenot tieši, bet šajā nolūkā ir 
vajadzīga regula, kas īstenošanu uzdotu dalībvalstīm. Tāpat arī būtu skaidri jānosaka, ka 
īstenošana notiek tikai sadarbojoties un informējot Komisiju. Tādējādi dalībvalstis tieši var 
īstenot Nolīgumus un piemērot noteikumus savām speciālām prasībām.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 89
14. panta 1. punkta c a apakšpunkts (jauns)
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ca) minimālu standartu slazdu licēju 
apmācību kursam saskaņā ar  8. pantu.

Or. de

Pamatojums

Ir jānosaka minimālas standarta prasības slazdu licēju apmācību kursā, kuras katra 
dalībvalsts pielāgo savas valsts apstākļiem.

Grozījumu iesniedza Sergio Berlato

Grozījums Nr. 90
14. panta 2. punkts

2. Ikreiz, kad tiek grozīti 
Lēmumos 98/142/EK un 98/487/EK 
izklāstītie Nolīguma un protokola pielikumi, 
Komisija saskaņā ar 13. panta 2. punktā
izklāstīto procedūru attiecīgi veic 
grozījumus šajā direktīvā.

2. Ikreiz, kad tiek grozīti 
Lēmumos 98/142/EK un 98/487/EK 
izklāstītie Nolīguma un protokola pielikumi, 
Komisija saskaņā ar koplēmuma 
pieņemšanas procedūru attiecīgi veic 
grozījumus šajā direktīvā.

Or. fr

Pamatojums

Ja tiek laboti šīs Direktīvas pielikumi, tad tas jāveic caurredzamā veidā, sadarbojoties ar 
Kopienas iestādēm un nevis izmantojot komitoloģijas metodi. Tādēļ te ir piemērota 
koplēmuma pieņemšanas procedūra.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 91
14. panta 2. punkts

2. Ikreiz, kad tiek grozīti 
Lēmumos 98/142/EK un 98/487/EK 
izklāstītie Nolīguma un protokola pielikumi, 
Komisija saskaņā ar 13. panta 2. punktā 
izklāstīto procedūru attiecīgi veic 
grozījumus šajā direktīvā.

2. Ikreiz, kad tiek grozīti 
Lēmumos 98/142/EK un 98/487/EK 
izklāstītie Nolīguma un protokola pielikumi, 
Komisija saskaņā ar 13. panta 2. punktā 
izklāstīto procedūru attiecīgi veic 
grozījumus šajā direktīvā. Pēc diviem 
gadiem Komisija ziņo Eiropas 
Parlamentam par Nolīguma īstenošanas 
gaitu dalībvalstīs.
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Or. de

Pamatojums

Eiropas Parlamentam ir jābūt iespējai saņemt informāciju par Nolīguma īstenošanas gaitu 
dalībvalstīs.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr.92
15. pants

15. pants svītrots
Attiecības ar valstu likumdošanu 
Dalībvalstis var saglabāt vai ieviest 
noteikumus, kas ir stingrāki par šajā 
direktīvā noteiktajiem, lai aizsargātu I 
pielikumā minētos dzīvniekus un dzīvnieku 
sugas. Dalībvalstis informē Komisiju par 
šādiem tiesību aktiem.

Or. de

Pamatojums

Noteikumi par attiecībām ar valstu likumdošanu (iepriekš 15. pants) ir jau iekļauti 2. pantā.

Grozījumu iesniedza Sergio Berlato

Grozījums Nr. 93
15. pants

Dalībvalstis var saglabāt vai ieviest 
noteikumus, kas ir stingrāki par šajā 
direktīvā noteiktajiem, lai aizsargātu
I pielikumā minētos dzīvniekus un
dzīvnieku sugas. Dalībvalstis informē 
Komisiju par šādiem tiesību aktiem.

Dalībvalstis var saglabāt vai ieviest 
noteikumus, kas ir stingrāki par šajā 
direktīvā noteiktajiem, lai aizsargātu 
I pielikumā minētās dzīvnieku sugas. 
Dalībvalstis informē Komisiju par šādiem 
tiesību aktiem.

Or. fr

Pamatojums

Šīs Direktīvas mērķis ir nevis „aizsargāt“ I pielikumā minētās dzīvnieku sugas, bet gan 
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noteikt šīm dzīvnieku sugām humānus slazdošanas standartus.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 94
16. pants

16. pants svītrots
Transponēšana

1. Dalībvalstis vēlākais līdz 2005. gada 
31. decembrim pieņem un publicē 
normatīvos un administratīvos aktus, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai 
zināmus šos noteikumus un tabulu 
atbilstībai starp minētajiem noteikumiem 
un šo direktīvu. 
Dalībvalstis piemēro šos noteikumus no 
2006. gada 1. janvāra.
Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, 
tajos jāiekļauj atsauce uz šo direktīvu vai 
arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai 
publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā 
izdarīt šādas atsauces.
2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus 
galvenos tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, 
uz kuru attiecas šī direktīva.

Or. de

Pamatojums

Noteikumi par transponēšanu (iepriekš 16. pants) ir jau iekļauti 4. pantā.

Grozījumu iesniedza Hélène Goudin

Grozījums Nr. 95
16. panta 1. punkts

Dalībvalstis vēlākais līdz 2005. gada 
31. decembrim pieņem un publicē 
normatīvos un administratīvos aktus, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. 

Dalībvalstis vēlākais līdz 2005. gada
31. decembrim pieņem un publicē 
normatīvos un administratīvos aktus, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. 
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Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus šos 
noteikumus un tabulu atbilstībai starp 
minētajiem noteikumiem un šo direktīvu.

Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus šos 
noteikumus un tabulu atbilstībai starp 
minētajiem noteikumiem un šo direktīvu.

Dalībvalstis piemēro šos noteikumus no 
2006. gada 1. janvāra.

Dalībvalstis piemēro šos noteikumus pēc 
2 gadiem no šīs Direktīvas stāšanās spēkā.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, 
tajos jāiekļauj atsauce uz šo direktīvu vai arī 
šādu atsauci pievieno to oficiālajai 
publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā 
izdarīt šādas atsauces.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, 
tajos jāiekļauj atsauce uz šo direktīvu vai arī 
šādu atsauci pievieno to oficiālajai 
publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā 
izdarīt šādas atsauces.

Or. sv

Pamatojums

Divi gadi ir pietiekams laikposms, lai šo Direktīvu iestrādātu valstu tiesību aktos.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr.96
17. pants

17. pants svītrots
Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. de

Pamatojums

Noteikumi par spēkā stāšanos (iepriekš 17. pants) ir jau iekļauti 5. pantā.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 97
18. pants

18. pants svītrots
Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.



PE 360.168v02-00 44/49 AM\575548LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Or. de

Pamatojums

Noteikumi par adresātiem (iepriekš 18. pants) ir jau iekļauti 6. pantā.

Grozījumu iesniedza Lena Ek un Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 98
II pielikuma 1.3. punkta 1. apakšpunkts

Dzīvnieku labklājību var noteikt, mērot to, 
cik labi vai slikti tie sadzīvo ar apkārtējo vidi 
un to, cik lielā mērā tie nespēj sadzīvot ar to. 
Tā kā dzīvnieki atšķirīgi sadzīvo ar apkārtējo 
vidi, novērtējot to labklājību, ir jālieto 
dažādi mērījumi.

Dzīvnieku labklājību var noteikt, mērot to, 
cik labi vai slikti tie sadzīvo ar apkārtējo vidi 
un to, cik lielā mērā tie nespēj sadzīvot ar to. 
Tā kā dzīvnieki atšķirīgi sadzīvo ar apkārtējo 
vidi, novērtējot to labklājību, ir jālieto 
dažādi mērījumi. Noteiktos apstākļos tos var 
aizstāt ar autopsiju vai novērošanu 
praktisko izmēğinājumu laikā.

Or. sv

Pamatojums

Kamēr nav pieejami fundamentālās pētniecības, kam ir vajadzīgi ievērojami finansiālie 
līdzekļi, rezultāti, lai novērtētu slazdošanas metodi no dzīvnieku labklājības viedokļa, par 
pamatu būtu jāizraugās dzīvnieku uzvedības rādītāji, kurus iegūst, pētot slazdos notvertos 
dzīvniekus, kā arī ievainojumu rādītāji, kurus iegūst, veicot autopsiju. Izmēğinājumi jāveic 
atbilstīgi ISO standartam 10990-5.

Grozījumu iesniedza Lena Ek un Christofer Fjellner

Grozījums Nr.99
II pielikuma 2.1. punkta 2. apakšpunkts

Kritērijiem ir jāietver šī II pielikuma 
2.2. punktā uzskaitītie uzvedības un 
ievainojumu rādītāji.

Kritērijiem ir jāietver šī II pielikuma 
2.2. punktā uzskaitītie uzvedības un 
ievainojumu rādītāji. Noteiktos apstākļos tos 
var iegūt, veicot autopsiju un izmantojot 
praktisko izmēğinājumu novērojumus.

Or. sv
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Pamatojums

Kamēr nav pieejami fundamentālās pētniecības, kam ir vajadzīgi ievērojami finansiālie 
līdzekļi, rezultāti, lai novērtētu slazdošanas metodi no dzīvnieku labklājības viedokļa, par 
pamatu būtu jāizraugās dzīvnieku uzvedības rādītāji, kurus iegūst, pētot slazdos notvertos 
dzīvniekus, un ievainojumu rādītāji, kurus iegūst, veicot autopsiju. Izmēğinājumus jāveic 
atbilstīgi ISO standartam 10990-5.

Grozījumu iesniedza Hélène Goudin

Grozījums Nr.100
II pielikuma 2.1. punkta 2. apakšpunkts

Kritērijiem ir jāietver šī II pielikuma 
2.2. punktā uzskaitītie uzvedības un 
ievainojumu rādītāji.

Kritērijiem ir jāietver šī II pielikuma 
2.2. punktā uzskaitītie uzvedības un
ievainojumu rādītāji. Noteiktos apstākļos tos 
var iegūt, veicot autopsiju.

Or. sv

Grozījumu iesniedza Hélène Goudin

Grozījums Nr. 101
II pielikuma 3.1. punkts

Ir jānosaka nogalināšanas tehnikas radītās 
bezsamaņas un bezjūtīguma iestāšanās laiks 
un ir jāpārbauda atrašanās šādā stāvoklī līdz 
nāvei (t.i., līdz sirdsdarbība ir 
neatgriezeniski apstājusies)..

Ir jānosaka nogalināšanas tehnikas radītās 
bezsamaņas un bezjūtīguma iestāšanās laiks 
un ir jāpārbauda atrašanās šādā stāvoklī līdz 
nāvei (t.i., līdz sirdsdarbība ir 
neatgriezeniski apstājusies)..

Bezsamaņa un bezjūtīgums ir jānovērtē, 
pārbaudot radzenes un plakstiņu refleksus 
vai aizvietojot tos ar citiem zinātniski 
pierādītiem rādītājiem, kas ir piemēroti.

Bezsamaņa un bezjūtīgums ir jānovērtē, 
pārbaudot radzenes un plakstiņu refleksus 
vai aizvietojot tos ar citiem zinātniski 
pierādītiem rādītājiem, kas ir piemēroti.

Gadījumos, kad ir nepieciešamas turpmākas 
pārbaudes, lai noteiktu, vai slazdošanas 
metodes atbilst standartiem, var tikt veikta 
papildus elektroencefalogrāfija (EEG), un 
vizuālās (VER) un skaņas (SER) reakcijas 
pārbaude.

Gadījumos, kad ir nepieciešamas turpmākas 
pārbaudes, lai noteiktu, vai slazdošanas 
metodes atbilst standartiem, var tikt veikta 
papildus elektroencefalogrāfija (EEG), un 
vizuālās (VER) un skaņas (SER) reakcijas 
pārbaude.

Noteiktos gadījumos praktiskos 
izmēğinājumus var aizstāt ar 



PE 360.168v02-00 46/49 AM\575548LV.doc

LV Ārējais tulkojums

izmēģinājumiem norobežotā teritorijā 
atbilstīgi ISO standartam 10990-4. Laiks 
līdz bezsamaņas iestāšanās momentam ir 
atkarīgs no sitiena veida, intensitātes un 
sitiena vietas.

Or. sv

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jan Mulder, Johannes Blokland, 
Dorette Corbey

Grozījums Nr. 102
II pielikuma 3.2. punkta piezīme

* šis laika ierobežojums tiks pārskatīts ar 
mērķi pielāgot laika ierobežojumus atsevišķi 
katrai sugai ar nolūku samazināt 300
sekunžu laika ierobežojumu līdz 180 
sekundēm un noteikt laika grafiku tā 
ieviešanai.

* šis laika ierobežojums tiks pārskatīts ar 
mērķi samazināt laika ierobežojumus 
atsevišķi katrai sugai, ja ir piemērotas 
alternatīvas slazdošanas metodes.

Or. nl

Pamatojums

Šīs piezīmes piemērotībai ir vajadzīgi ne vien turpmāki pētījumi attiecībā uz laika 
ierobežojumu, bet piezīme arī nosaka, kādam jābūt pētījumu rezultātam (samazināšana līdz 
180 sekundēm). Tas nav pieņemami.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 103
II pielikuma 3.2. punkts

Komisijas priekšlikums

Laika ierobežojumi radzenes un 
plakstiņu refleksu zudumam

Sugas

45 sekundes Mustela erminea

120 sekundes Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes
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300 sekundes * Visas pārējās sugas, kas uzskaitītas 
šīs Direktīvas I pielikumā

Parlamenta grozījumi

Laika ierobežojumi radzenes un 
plakstiņu refleksu zudumam

Sugas

30 sekundes Mustela erminea

120 sekundes Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes

240 sekundes * Visas pārējās sugas, kas uzskaitītas 
šīs Direktīvas I pielikumā

Or. de

Pamatojums

Paredzētais laika ierobežojums jāpielāgo attiecīgās sugas psiholoģijai, anatomijai un 
uzvedībai.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 104
II pielikuma 3.2. a punkts (jauns)

3.2a. Slīcināšanas slazdus drīkst izmantot 
tikai ar kompetentās iestādes atļauju, ja 
tiek
a) apdraudēta sabiedrības veselība un 
drošība,
b) apdraudēts publiskais un privātais 
īpašums.

Or. de

Pamatojums

Šis slazdu veids ir ļoti vajadzīgs efektīvai bizamžurku kontrolei. Sabiedrības drošību, veselību 
un īpašumu īpaši apdraud kaitēkļu uzbrukums plūdu aizsargierīcēm un ūdens novadīšanas 
sistēmai. Nāve kastes slazdā 70 % gadījumu iestājas nevis dzīvniekam noslīkstot, bet gan 
pašapdullinoties - dzīvnieks pats izraisa pēkšņas vielmaiņas izmaiņas.
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Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 105
II pielikuma 3.2. a punkts (jauns)

3.2a) Zemūdens slazdi
Zemūdens slazdi, kurus izmanto, lai ķertu 
savvaļas zīdītājus savvaļas pārvaldes 
vajadzībām, kā arī kažokādas, ādas vai 
gaļas ieguvei, ir aizliegti.

Or. nl

Pamatojums

Jāpanāk, lai pēc iespējas plašāk aizliegtu zemūdens slazdus; tomēr tas neattiecas uz 
kaitēkļiem.

Grozījumu iesniedza Hélène Goudin

Grozījums Nr. 106
III pielikuma 1.1. punkta 1. apakšpunkts

Pārbaudes ir jāveic saskaņā ar vispārējiem 
izpētes protokoliem.

Pārbaudes ir jāveic saskaņā ar vispārējiem 
izpētes protokoliem. Noteiktos apstākļos tos 
var aizstāt ar praktisko izmēģinājumu 
materiāla autopsiju.

Or. sv

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 107
III pielikuma 1.1. punkta 5. apakšpunkts

Praktisko izmēģinājumu laikā, slazdi ir 
jāpārbauda katru dienu.

Praktisko izmēģinājumu laikā, slazdi ir 
jāpārbauda katru dienu un tie jāaprīko ar 
mehānismu, kas uzreiz ziņo par dzīvnieka 
notveršanu.

Or. de
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Pamatojums

Ņemot vērā Direktīvas 86/609 noteikumus, kas paredz samazināt izmēģinājumos izmantoto 
dzīvnieku ciešanas, ir jānosaka mehānismi, kas ziņo par dzīvnieka notveršanu.

Grozījumu iesniedza Hélène Goudin

Grozījums Nr. 108
III pielikuma 1.1. punkta 6. apakšpunkts

To slazdu, kas attiecīgo dzīvnieku noved 
bezsamaņā un nonāvē, efektivitāte ir 
jāpārbauda uz pie samaņas esošiem, 
kustīgiem dzīvniekiem, veicot laboratorijas 
vai norobežotas teritorijas un praktiskos 
izmēģinājumus. Ir jānovērtē slazda spēja 
trāpīt pa mērķa dzīvnieka vitālajām vietām.

To slazdu, kas attiecīgo dzīvnieku noved 
bezsamaņā un nonāvē, efektivitāte ir 
jāpārbauda uz pie samaņas esošiem, 
kustīgiem dzīvniekiem, veicot laboratorijas 
vai norobežotas teritorijas un praktiskos 
izmēģinājumus. Cik vien iespējams ir 
jāizmanto kompjūtersimulācijas.

Or. sv

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr.109
III pielikuma 1.1. punkta 9. apakšpunkts

Kur tas ir atbilstoši, slazdu pārbaudēm var 
veikt vairākus mērījumus. Praktiskajos 
izmēģinājumos var ietilpt ietekmes izpēte 
gan uz mērķa, gan blakussugām.

Kur tas ir atbilstoši, slazdu pārbaudēm var 
veikt vairākus mērījumus. Praktiskajos 
izmēģinājumos jāietver ietekmes izpēte gan 
uz mērķa, gan blakussugām.

Or. de

Pamatojums

Praktiskie izmēģinājumi galvenokārt tiek veikti, lai izpētītu ietekmi uz mērķpopulāciju. Tomēr, 
lai izvairītos no neapzinātas dzīvnieku mocīšanas, ir jāpārbauda ietekme arī uz citām 
populācijām.


