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PR_COD_1rej

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kivutonta ansastusta 
koskevien standardien käyttöön ottamisesta eräiden eläinlajien osalta
(KOM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2004)0532)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 
1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0100/2004),

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta 
oikeusperustasta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0304/2005),

1. hylkää komission ehdotuksen;

2. pyytää neuvostoa olemaan vahvistamatta yhteistä kantaa ja kehottaa komissiota 
peruuttamaan ehdotuksensa;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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PERUSTELUT

On erittäin myönteistä, että Euroopan tasolla pyritään ottamaan käyttöön yhtenäiset ansastusta 
koskevat standardit. Komission ehdotus on kuitenkin kokonaisuutena erittäin puutteellinen, 
joten sitä olisi hankala parantaa muutoksin. Tämän vuoksi esittelijä ehdottaa komission 
ehdotuksen hylkäämistä.

1. Komission ehdotuksen hylkääminen

Koska komission ehdotus kuuluu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
ympäristöpolitiikkaa koskevaan lukuun, EU:n on tukeuduttava lainsäädäntöehdotuksessaan 
uusimpiin tieteellisiin havaintoihin. Ehdotuksella ei ole tällaista perustaa, vaikka vastaavia 
tutkimuksia olisi pitänyt teettää jo ennen ehdotuksen julkaisemista.

2. Komission ehdotuksen suurimmat puutteet

Ilmaus "kivuton"

Pyyntimenetelmät ja ansat saattavat olla tiukkoja edellytyksiä soveltaen tarpeen, ja tietyissä 
oloissa jopa oikeutettuja, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että niitä voitaisiin luonnehtia 
kivuttomiksi.

Komissio ehdottaa 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa, että elävänä pyytävä tai tappava 
pyyntimenetelmä olisi katsottava kivuttomaksi siinäkin tapauksessa, että joka viidennellä 
eläimellä ilmenisi esim. luunmurtumia, jänteen tai nivelsiteen vaurioitumista, vakavia 
luukalvovaurioita, vakavaa ulkoista tai sisäistä verenvuotoa, luurankolihasten vaurioitumista, 
silmävaurioita, selkäydinvaurioita, amputaatioita tai kuolemantapauksia. Tappava 
pyyntimenetelmä katsotaan ehdotuksessa kivuttomaksi, vaikka eräiden eläinlajien yksilöiden 
kuolinkamppailu saattaa kestää 300 sekuntia.

Kivuton-ilmauksen käyttö perustuu Euroopan parlamentin antaman päätöslauselman johdosta 
vuonna 1989 hyväksytyn asetuksen N:o 3254/91 3 artiklan 1 kohtaan. Asetuksessa kielletään 
ansarautojen käyttö Euroopan unionin alueella 1. tammikuuta 1995 lähtien. Lisäksi siinä 
kielletään kolmentoista eläinlajin turkisten maahantuonti maista, jotka eivät ole kieltäneet 
ansarautojen käyttöä tai jotka eivät ole panneet täytäntöön kivuttoman pyynnin standardeja 
koskevia kansainvälisiä sopimuksia.

Komission asiantuntijaryhmä julkaisi vuonna 1996 Kanadan ja Yhdysvaltojen avustamana 
laaditun selonteon, jossa esitettiin lukuisia ehdotuksia pyyntimenetelmien parantamiseksi.

Ansastajat torjuivat kuitenkin ehdotuksen päättäväisesti. Lisäksi Euroopan unionin, 
Yhdysvaltojen, Kanadan ja Venäjän neuvotteluja jatkettiin sittemmin poliittisella tasolla 
ilman asiantuntijoita.

Neuvoteltu sopimus syntyi vuonna 1996, mutta siinä ei ollut enää ainoatakaan 
eurooppalaisten asiantuntijoiden suosittamaa parannusta. Kivuttomiksi luokiteltiin sellaisetkin 
pyyntivälineet, joissa eläimen kuolinkamppailu kestää viisi minuuttia.
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Direktiivi perustuu kivuttoman ansastuksen standardeja koskevaan kansainväliseen 
sopimukseen, joka hyväksyttiin pelkästään siitä syystä, että komissio halusi välttää 
taloudellisia kiistoja Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa1.

Pyyntistandardeja koskevassa sopimuksessa käsitellään lähinnä Yhdysvaltojen, Kanadan ja 
Venäjän ansastajien käyttämiä menetelmiä, jotka on luokiteltu kivuttomiksi.

Eläinkokeiden välttäminen

Ansojen testaamisessa on sovellettava kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin 
käytettävien eläinten suojelua koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä direktiiviä 86/609/ETY. Ehdotuksessa säädetään eläinkokeiden 
tekemisestä, joten se kuuluu myös kyseisen direktiivin soveltamisalaan.

Tämän direktiivin nojalla koetta ei saa suorittaa, jos tavoitellun tuloksen saavuttamiseksi on 
mahdollista soveltaa jotakin toista tieteellisesti luotettavaa menetelmää, joka ei edellytä 
eläimen käyttöä. Ehdotuksessa ei säädetä vaihtoehtojen tarkastelemisesta. Siinä ei ole 
säännöksiä, joilla varmistettaisiin että mahdollisesti käytettävissä olevaa vaihtoehtoista 
menetelmää olisi sovellettava.

Lisäksi direktiivin 86/609/ETY 22 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään kokeiden tarpeettoman 
päällekkäisyyden välttämisestä ja jo suoritettujen testien tulosten tunnustamisesta. 
Käsiteltävänä olevaan ehdotukseen ei ole sisällytetty vastaavia säännöksiä.

Ansastajien koulutus

Käsiteltävänä olevan ehdotuksen 8 artiklassa säädetään ansastajien erityiskoulutuksesta 
määrittelemättä asiaa sen tarkemmin. Yhtenäisten eurooppalaisten standardien käyttöön 
ottaminen edellyttää yhtenäisten kriteerien vahvistamista. Lisäksi komission ehdotuksessa 
käytetään vastaavaa käytännön kokemusta sekä taidot ja tiedot -ilmausta määrittelemättä asiaa 
sen täsmällisemmin.

Poikkeukset

Ehdotuksen 6 artiklassa olevien poikkeussäännösten on oltava tiukkoja ja rajoittavia, ja ne 
eivät saa vesittää ehdotusta.

Liite I

Liitteessä I olevalla lajiluettelolla ei ole tieteellistä perustaa. Komission on siis huolehdittava 
tarpeellisen perustan luomisesta, ja tehtävä sen nojalla uusi ehdotus liitteeksi I.

  
1 Venäjä ei ollut vielä tuolloin WTO:n jäsen.
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OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO EHDOTETUSTA 
OIKEUSPERUSTASTA

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Puheenjohtaja

Karl-Heinz Florenz
Puheenjohtaja
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Bryssel

Asia: Lainsäädäntöehdotuksen oikeusperusta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi kivutonta ansastusta koskevien standardien käyttöön ottamisesta eräiden 
eläinlajien osalta (KOM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))1

Arvoisa puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 6. lokakuuta 2005 työjärjestyksen 
35 artiklan 3 kohdan mukaisesti antaa omasta aloitteestaan lausunnon edellä mainitun 
komission ehdotuksen oikeusperustan pätevyydestä ja asianmukaisuudesta.

Valiokunta käsitteli asiaa samassa kokouksessa oikeusperustoja käsittelevän esittelijänsä 
López Istúriz Whiten suullisen esityksen pohjalta.

Tuomioistuimen mukaan oikeusperustan valinta ei ole subjektiivinen, "vaan sen on 
perustuttava tuomioistuimen tutkittavissa oleviin objektiivisiin seikkoihin"2, joihin kuuluvat 
toimen tavoite ja sisältö.3 Lisäksi säädöksen päätavoitteen olisi oltava ratkaiseva tekijä4.

Ei ole epäilystäkään siitä, että tämä direktiivi koskee ensi sijassa – itse asiassa käytännössä 
yksinomaan – tiettyjä villieläinlajeja. Tässä yhteydessä voidaan panna merkille, että 
direktiivin johdanto-osassa todetaan, että direktiivi ei estä soveltamasta ansarautojen käytön 
yhteisössä sekä yhteisöön tapahtuvan, turkisten ja sellaisten maiden alkuperää olevien tietyistä 
villielämistä valmistettujen tuotteiden tuonnin kieltämisestä, joissa käytetään pyynnissä 
ansarautoja tai kansainvälisten, kivutonta ansastusta koskevien standardien vastaisia 
menetelmiä 4 päivänä marraskuuta 1991 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 3254/915. 

  
1 Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.
2 Asia 45/86, Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Euroopan yhteisöjen neuvosto, Kok. 1987, s. 1493, kohta 
11.
3 Asia C-300/89 Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Euroopan yhteisöjen neuvosto, Kok. 1991, s. I-2867, 
kohta 10.
4 Asia C-377/98, Alankomaiden kuningaskunta vastaan Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto, 
Kok. 2001, s. I-7079, kohta 27 siteerattu asiassa C155/91 Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Euroopan 
yhteisöjen neuvosto, Kok. 1993, s. I-939, kohta 19–21, 
5 EYVL L 308, 9.11.1991, s. 1.



RR\584412FI.doc 9/11 PE 357.779v02-00

FI

Kyseinen asetus perustuu EY:n perustamissopimuksen 133 ja 175 artiklaan, joiden mukaan 
ainakin vuonna 1991 yhteisön lainsäädännössä katsottiin villien eläinten hyvinvoinnin 
kuuluvan ympäristöpolitiikan soveltamisalaan. Asetusta on käsitelty tuomioistuimessa vain 
kerran, eikä oikeusperustaa tuolloin kyseenalaistettu1. 

Lisäksi johdanto-osan 3 kappaleessa todetaan, että kansainvälisesti hyväksytyt ansastusta 
koskevat standardit vaikuttavat "myönteisesti pyydettyjen eläinten hyvinvointiin, mikä 
parantaa luonnonvaraiseen eläimistöön kuuluvien lajien suojelua yhteisössä ja sen 
ulkopuolella. Yhteisön ympäristöpolitiikan tavoitteiden täytäntöönpanoa edistetään 
varmistamalla luonnonvaraisten eläinten hyvinvoinnin riittävä taso pyydettäessä niitä 
luonnonvaraisten eläinten hallintotarkoituksissa ja kyseisten nisäkkäiden kiinniottamiseksi 
suojelutarkoituksessa. Yhteisö edistää tällä tavoin myös luonnonvarojen harkittua, kestävää ja 
järkevää käyttöä ja kansainvälisen tason toimenpiteitä maailmanlaajuisten 
ympäristöongelmien ratkaisemiseksi." 
Tämä on selkeä viittaus ympäristöpolitiikkaan, joka mainitaan EY:n perustamissopimuksen 
3 artiklan l kohdassa yhtenä yhteisön toiminnan alana.
Lisäksi ehdotetun direktiivin 1 artiklassa viitataan: "luonnonvaraisten eläinten hallintoon, 
tuhoeläinten torjuntaan, nisäkkäiden kiinniottamiseen suojelutarkoituksessa" ja 6 artiklassa 
"eläimistön ja kasviston [- -] uudelleen istuttamiseen, lisääntymiseen tai suojeluun", jotka niin 
ikään ovat ympäristöpoliittisia näkökohtia. 
Siten ehdotetun direktiivin painopiste on ympäristöpolitiikassa, ja perustamissopimuksen 
175 artiklan 1 kohta muodostaa ainoan hyväksyttävän oikeusperustan, kun otetaan huomioon 
myös se, että se tarjoaa jäsenvaltioille mahdollisuuden antaa 176 artiklan pohjalta tiukempia 
sääntöjä sillä edellytyksellä, että säännöt ovat perustamissopimuksen mukaisia, mikä vastaa 
ehdotetun direktiivin tarkoitusta. 

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti 6. lokakuuta 2005 pitämässään kokouksessa siten 
yksimielisesti2 suositella, että säilytätte EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohdan 
ainoana oikeusperustana. 

Kunnioittavasti

Giuseppe Gargani

  
1 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin päätös 12.2.1996 asiassa T-228/95 R Lehrfreund Ltd vs. 
Euroopan yhteisöjen neuvosto ja Euroopan yhteisöjen komissio, Kok. 1996, s. II-111.
2 Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Giuseppe Gargani (puheenjohtaja), Antonio López-Istúriz White
(esittelijä), Maria Berger, Bert Doorn, Nicole Fontaine (Piia-Noora Kaupin puolesta), Jean-Paul Gauzès (Rainer 
Wielandin puolesta), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega (Antonio 
Masip Hidalgon puolesta, Aloyzas Sakalas ja Jaroslav Zvěřina.
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ASIAN KÄSITTELY

Otsikko Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kivutonta 
ansastusta koskevien standardien käyttöön ottamisesta eräiden 
eläinlajien osalta

Viiteasiakirjat KOM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD)
Oikeusperusta EY 251 art. 2kohta ja 175 art. 1 kohta
Työjärjestyksen artikla 51 art.
Annettu EP:lle (pvä) 30.7.2004
Asiasta vastaava valiokunta

Ilmoitettu istunnossa (pvä)
ENVI
15.9.2004

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
Ilmoitettu istunnossa (pvä)

Valiokunnat, jotka eivät antaneet 
lausuntoa

Päätös tehty (pvä)
Tehostettu yhteistyö

Ilmoitettu istunnossa (pvä)
Esittelijä(t)

Nimitetty (pvä)
Karin Scheele
27.9.2004

Alkuperäinen esittelijä
Yksinkertaistettu menettely – päätös 
tehty (pvä)
Oikeusperustan kyseenalaistaminen

JURI-lausunto annettu (pvä)
JURI
6.10.2005

Rahoitusmäärän muuttaminen
BUDG-lausunto annettu (pvä)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
kuuleminen – päätös tehty istunnossa 
(pvä)
Alueiden komitean kuuleminen – päätös 
tehty istunnossa (pvä)
Valiokuntakäsittely 21.6.2005 13.7.2005
Hyväksytty (pvä) 11.10.2005
Lopullisen äänestyksen tulos puolesta:

vastaan:
tyhjää:

47
3
2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Irena Belohorská, Johannes 
Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Dorette Corbey, Avril 
Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jillian Evans, Anne 
Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula 
Hegyi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, 
Dan Jørgensen, Urszula Krupa, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto 
Musacchio, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, 
Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, 
Richard Seeber, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Antonios 
Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

María del Pilar Ayuso González, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, 
Hélène Goudin, Ambroise Guellec, Jutta D. Haug, Erna Hennicot-
Schoepges, Miroslav Mikolášik, Ria Oomen-Ruijten, Pál Schmitt, 
Robert Sturdy, Phillip Whitehead
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Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (178 art. 2 kohta)

Véronique Mathieu, Eoin Ryan

Jätetty käsiteltäväksi (pvä) 13.10.2005 A6-0304/2005
Huomautuksia ...


