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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη θέσπιση προτύπων μη βάναυσης παγίδευσης για ορισμένα είδη ζώων
(COM(2004)0532 – C6-0100/2004 – Α6-0304/2005(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2004)0532)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0100/2004),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με την 
προτεινόμενη νομική βάση,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0304/2005),

1. απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής·

2. ζητεί από το Συμβούλιο να μην εγκρίνει κοινή θέση και ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.



PE 357.779v02-00 6/12 RR\584412EL.doc

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προσπάθεια θέσπισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενιαίων προτύπων παγίδευσης των ζώων για 
θηρευτικούς σκοπούς είναι ιδιαίτερα αξιέπαινη. Ωστόσο, η πρόταση της Επιτροπής 
παρουσιάζει σε γενικές γραμμές πολλές ελλείψεις, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να 
βελτιωθεί μέσω τροποποιήσεων. Για το λόγο αυτό, η εισηγήτρια προτείνει απόρριψη της 
πρότασης της Επιτροπής.

1.  Απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής

Δεδομένου ότι η πρόταση της Επιτροπής εντάσσεται στο κεφάλαιο περιβαλλοντικής 
πολιτικής της Συνθήκης για την ΕΕ, η ΕΕ είναι υποχρεωμένη να βασίσει τη νομοθετική 
πρόταση στα πιο πρόσφατα επιστημονικά συμπεράσματα. Η πρόταση στερείται τέτοιας 
βάσης, ενώ οι έρευνες αυτές θα έπρεπε να είχαν διενεργηθεί ήδη πριν από τη δημοσίευση της 
πρότασης.

2.  Μείζονες ελλείψεις της πρότασης της Επιτροπής

Ο όρος "μη βάναυση" 

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις οι μέθοδοι παγίδευσης και οι παγίδες ενδέχεται να είναι 
αναγκαίες και δικαιολογημένες λόγω της ύπαρξης συγκεκριμένων συνθηκών, δεν υπάρχει 
όμως κανένας λόγος να χαρακτηρίζονται ως μη βάναυσες. 

Η Επιτροπή προτείνει στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 να ισχύει μια ακινητοποιητική και/ή 
φονική μέθοδος παγίδευσης ως μη βάναυση ακόμα και όταν ένα στα πέντε ζώα υφίσταται 
τραύματα όπως π.χ. κατάγματα, ρήξεις τενόντων ή συνδέσμων, μείζονες περιοστικές εκδορές, 
σοβαρές εξωτερικές ή εσωτερικές αιμορραγίες, μείζονες εκφυλισμούς σκελετικών μυών, 
οφθαλμικές βλάβες, τραύματα της σπονδυλικής στήλης, ακρωτηριασμούς ή θάνατο. Στην 
περίπτωση των φονικών μεθόδων παγίδευσης, η πρόταση ορίζει μια μέθοδο παγίδευσης ως 
μη βάναυση, όταν για ορισμένα είδη ζώων ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι το θάνατο 
ανέρχεται σε 300 δευτερόλεπτα.

Η χρήση της έννοιας "μη βάναυση" βασίζεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της οδηγίας 
3254/91, η οποία θεσπίστηκε με βάση ψήφισμα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε το 
1989. Η οδηγία αυτή απαγορεύει τη χρήση παγίδων με σιαγόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 
την 1η Ιανουαρίου 1995 και την εισαγωγή της γούνας 13 ειδών ζώων από χώρες στις οποίες 
δεν απαγορεύονται αυτές οι παγίδες και οι οποίες δεν εφαρμόζουν διεθνείς συμφωνίες 
σχετικά με τα πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης.

Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής δημοσίευσε το 1996 σε συνεργασία με τον 
Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες έκθεση, η οποία περιείχε μια σειρά προτάσεων σχετικά 
με τη βελτίωση των μεθόδων παγίδευσης. 

Ωστόσο, η έκθεση αυτή απορρίφθηκε έντονα από τους παγιδευτές, με αποτέλεσμα να 
συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ, Καναδά και Ρωσίας σε 
πολιτικό επίπεδο χωρίς τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων.



RR\584412EL.doc 7/12 PE 357.779v02-00

EL

Έτσι, η διαπραγματευθείσα σύμβαση, η οποία συνάφθηκε το 1996 δεν περιείχε καμία από τις 
βελτιώσεις που πρότειναν οι ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες. Ακόμα και οι παγίδες στις οποίες 
τα παγιδευμένα ζώα υπέφεραν επί πέντε λεπτά μέχρι να πεθάνουν ταξινομήθηκαν ως μη 
βάναυσες.

Η Συμφωνία για τα Διεθνή Πρότυπα μη Βάναυσης Παγίδευσης, στην οποία βασίζεται η 
παρούσα πρόταση οδηγίας, συνάφθηκε αποκλειστικά και μόνο για να αποφύγει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή οικονομική διένεξη με τις ΗΠΑ και το Καναδά1.

Τα πρότυπα παγίδευσης της Συμφωνίας περιλαμβάνουν στην ουσία τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται από τους παγιδευτές στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Ρωσία και οι οποίες 
χαρακτηρίζονται επίσης ως μη βάναυσες.

Αποφυγή δοκιμών σε ζώα

Οι επιστημονικές δοκιμές των παγίδων πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
οδηγίας 86/609 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για 
πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς. Ως αποτέλεσμα της προβλεπόμενης 
εφαρμογής δοκιμών σε ζώα, η πρόταση αυτή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας. 

Σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, μια δοκιμή δεν επιτρέπεται να διενεργείται όταν για την 
επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος υπάρχει μια επιστημονικά ικανοποιητική, 
αποδεκτή και εύχρηστη εναλλακτική λύση, στο πλαίσιο της οποίας δεν είναι αναγκαία η 
χρήση ζώων. Σε κανένα σημείο της πρότασης δεν αναφέρεται οτιδήποτε σχετικά με την 
εξέταση αυτών των εναλλακτικών λύσεων. Δεν υπάρχει καμία διάταξη που να διασφαλίζει 
την εφαρμογή μιας ενδεχομένως διαθέσιμης εναλλακτικής μεθόδου. 

Επιπλέον, η οδηγία 86/609 περιέχει στο άρθρο 22, παράγραφοι 1 και 2 διατάξεις σχετικά με 
την αποφυγή περιττών διπλών δοκιμών και την αμοιβαία αναγνώριση των αποτελεσμάτων 
δοκιμών που έχουν ήδη διενεργηθεί. Η πρόταση δεν περιέχει ούτε αυτές τις διατάξεις.

Κατάρτιση των παγιδευτών

Στο άρθρο 8 της πρότασης ρυθμίζεται η ειδική κατάρτιση των παγιδευτών, χωρίς ωστόσο να 
ορίζεται ακριβέστερα. Προκειμένου να επιτευχθούν ενιαία ευρωπαϊκά πρότυπα, είναι 
απαραίτητη η θέσπιση ενιαίων κριτηρίων. Επιπλέον, στην πρόταση της Επιτροπής 
χρησιμοποιούνται όροι όπως "ισοδύναμη πρακτική πείρα, ισοδύναμες δεξιότητες και 
γνώσεις" χωρίς να ορίζονται ακριβέστερα.

Παρεκκλίσεις

Οι παρεκκλίσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 της πρότασης πρέπει να είναι αυστηρές και 
περιοριστικές και δεν επιτρέπεται να υπονομεύουν την πρόταση.

  
1 Εκείνη την εποχή η Ρωσία δεν ήταν ακόμη μέλος του ΠΟΕ.
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Παράρτημα Ι

Ο κατάλογος των ειδών του παραρτήματος Ι στερείται επιστημονικής βάσης. Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή πρέπει να δημιουργήσει ανάλογη επιστημονική βάση και στηριζόμενη σε αυτήν να 
υποβάλει νέο παράρτημα Ι.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Ο Πρόεδρος

Κύριο Karl-Heinz Florenz
Πρόεδρο
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Νομική βάση της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση προτύπων μη βάναυσης παγίδευσης για ορισμένα 
είδη ζώων (COM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))1

Κύριε Πρόεδρε,

Κατά τη συνεδρίασή της στις 6 Οκτωβρίου 2005, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε 
να εξετάσει, σύμφωνα με το άρθρο 35, παράγραφος 3, του Κανονισμού, την ισχύ και την 
καταλληλότητα της νομικής βάσης της ανωτέρω πρότασης της Επιτροπής.

Κατά την ίδια συνεδρίαση η επιτροπή εξέτασε το εν λόγω ζήτημα βάσει προφορικής 
παρουσίασης του εισηγητή της για θέματα νομικής βάσης, κ. López-Istúriz White.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η επιλογή νομικής βάσης δεν είναι υποκειμενική
πράξη, αλλά πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικούς παράγοντες που να υπόκεινται σε 
δικαστικό έλεγχο2, όπως ο στόχος και το περιεχόμενο του υπό εξέταση μέτρου3. Επιπλέον, ο
αποφασιστικός παράγων πρέπει να αποτελεί το βασικό στόχο του μέτρου4.

Αναμφίβολα η οδηγία ασχολείται βασικά – και μάλιστα σχεδόν αποκλειστικά – με την 
ευημερία διαφόρων ειδών αγρίων ζώων. Εδώ μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το προοίμιο 
δηλώνει ότι η οδηγία ισχύει με την επιφύλαξη του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ.
3254/91 της 4ης Νοεμβρίου 1991 που απαγορεύει τη χρήση ποδοπαγίδων στην Κοινότητα και 
την εισαγωγή σε αυτήν δερμάτων και κατεργασμένων προϊόντων ορισμένων ειδών αγρίων 
ζώων από χώρες που τα συλλαμβάνουν με ποδοπαγίδες ή μεθόδους παγίδευσης που δεν 
ικανοποιούν τα διεθνή πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης5. Αυτός ο Κανονισμός βασίζεται
στα άρθρα 133 και 175 της Συνθήκης ΕΚ, γεγονός που σημαίνει ότι τουλάχιστον το 1991 η 

  
1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ.
2 Υπόθεση 45/86 Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1987] ECR 1439, παρ. 11.
3 Υπόθεση C-300/89 Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1991] ECR I-287, παρ. 10.
4 Υπόθεση C-377/98 Κάτω Χώρες κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου [2001] ECR I-7079, παρ. 27, που 
αναφέρεται στην Υπόθεση C-155/91 Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1993] ECR I-939, παρ. 19-21.
5 ΕΕ L 308, 9.11.1991, σ. 1.
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Κοινότητα θεωρούσε ότι η ευημερία των αγρίων ζώων ενέπιπτε στο πεδίο της 
περιβαλλοντικής πολιτικής. Ο εν λόγω κανονισμός έχει αμφισβητηθεί δικαστικώς μόνο μία 
φορά, ενώ η νομική βάση δεν έχει αμφισβητηθεί1.
Επιπλέον η τρίτη αιτιολογική σκέψη αναφέρει ότι η ‘εφαρμογή διεθνώς συμφωνημένων
προτύπων μη βάναυσης παγίδευσης θα επιδράσει θετικά στις συνθήκες αιχμαλωσίας των 
παγιδευθέντων ζώων, συμβάλλοντας στην προστασία των ειδών της άγριας πανίδας τόσο 
εντός, όσο και εκτός Κοινότητας. Η εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών αιχμαλωσίας για
την άγρια πανίδα, όταν αυτή παγιδεύεται για λόγους διαχείρισης της άγριας πανίδας και για 
λόγους διατήρησης των εν λόγω θηλαστικών, αναμένεται να συμβάλει στην υλοποίηση των 
στόχων της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής. Ειδικότερα, ενεργώντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο, η Κοινότητα θα συμβάλει στη σώφρονα, αειφόρο και ορθολογική χρήση των φυσικών 
πόρων και θα προαγάγει μέτρα, σε διεθνές επίπεδο, για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών 
προβλημάτων παγκόσμιας κλίμακας’.
Πρόκειται για σαφή αναφορά στην περιβαλλοντική πολιτική, η οποία αναφέρεται στο άρθρο
3, παράγραφος l, της Συνθήκης ΕΚ ως μία εκ των δραστηριοτήτων της Κοινότητας («μια 
πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος»).

Επιπλέον, το άρθρο 1 της προτεινομένης οδηγίας αναφέρεται στους «σκοπούς της διαχείρισης 
της άγριας πανίδας, του ελέγχου των παρασίτων, της σύλληψης θηλαστικών για λόγους 
διατήρησης…» και το άρθρο 6 στους σκοπούς «επανεποικισμού, επανεισαγωγής, αναπαραγωγής 
ή για την προστασία της πανίδας και χλωρίδας», που αποτελούν και αυτά πτυχές μιας πολιτικής 
στη σφαίρα του περιβάλλοντος.

Κατά συνέπεια, το κέντρο βάρους της προτεινομένης οδηγίας είναι η περιβαλλοντική πολιτική
και το άρθρο 175, παράγραφος 1, συνιστά τη μόνη κατάλληλη νομική βάση, δεδομένου ότι
επιτρέπει επίσης στα κράτη μέλη την έγκριση αυστηρότερων διατάξεων δυνάμει του άρθρου 176 
εφόσον συμβιβάζονται προς τη Συνθήκη, γεγονός συνεπές προς τους στόχους της προτεινόμενης 
οδηγίας.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 6 Οκτωβρίου 2005 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε, 
ομόφωνα2, να σας συστήσει να διατηρήσετε ως μόνη νομική βάση το άρθρο 175, παράγραφος 
1, της Συνθήκης ΕΚ.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Giuseppe Gargani

  
1 Απόφαση του Προέδρου του Πρωτοδικείου, 12.2.1996, στην Υπόθεση T-228/95 R Lehrfreund Ltd κατά
Συμβουλίου και Επιτροπής [1996] ECR II-111.
2 Ήταν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές Giuseppe Gargani (πρόεδρος), Antonio López-Istúriz White
(συντάκτης γνωμοδότησης), Maria Berger, Bert Doorn, Nicole Fontaine (αναπλ. Piia-Noora Kauppi), Jean-Paul 
Gauzès (αναπλ. Rainer Wieland), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega 
(αναπλ. Antonio Masip Hidalgo), Aloyzas Sakalas και Jaroslav Zvěřina.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τη θέσπιση προτύπων μη βάναυσης παγίδευσης για 
ορισμένα είδη ζώων

Έγγραφα αναφοράς COM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD)
Νομική βάση Άρθρα 251, παρ. 2 και 175, παρ. 1 ΕΚ
Διαδικαστική βάση Άρθρο 51
Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ 30.7.2004
Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια
ENVI
15.9.2004

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ές)
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

Αποφάσισε να μην γνωμοδοτήσει
Ημερομηνία της απόφασης

Ενισχυμένη συνεργασία
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

Εισηγητής(ες)
Ημερομηνία ορισμού

Karin Scheele
27.9.2004

Εισηγητής(ες) που 
αντικαταστάθηκε(καν)
Απλοποιημένη διαδικασία

Ημερομηνία της απόφασης
Αμφισβήτηση της νομικής βάσης

Ημερομ. γνωμοδότησης JURI
JURI
6.10.2005

Τροποποίηση του χρηματοδοτικού 
κονδυλίου

Ημερομ. γνωμοδότησης BUDG
Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια
Διαβούλευση με την Επιτροπή των 
Περιφερειών

Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια
Εξέταση στην επιτροπή 21.6.2005 13.7.2005
Ημερομηνία έγκρισης 11.10.2005
Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας υπέρ:

κατά:
αποχές:
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Dan Jørgensen, Urszula Krupa, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto
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