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PR_COD_1rej

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā 

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā slīprakstā 
tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti 
labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas 
teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi 
jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par humānas slazdošanas 
standartu ieviešanu konkrētām dzīvnieku sugām
(COM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2004)0532)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0100/2004),

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A6-0304/2005),

1. noraida Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Padomi nepieņemt kopēju nostāju un aicina Eiropas Komisiju atsaukt savu 
priekšlikumu;

3. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

  
1 OV vēl nav publicēts.
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PASKAIDROJUMS

The efforts to establish at European level uniform trapping standards for trapping as a method 
of hunting are very welcome. However, overall the Commission proposal is very 
unsatisfactory, and it is therefore difficult to improve the proposal by means of amendments.
For this reason, the rapporteur proposes rejecting the Commission proposal.

1. Rejection of the Commission proposal

As the Commission proposal falls under the chapter in the EU Treaty concerning 
environmental policy, the EU is obliged to base the proposal on the latest scientific 
developments. No such basis has been provided for: relevant research should have been 
performed before the proposal was published.

2. Major shortcomings of the Commission proposal

The term 'humane'

Under certain conditions, trapping methods and traps may be necessary and justified by 
certain circumstances, but there is no reason to call them humane on that account.

In Article 5(2) and (3), the Commission proposes that a restraining or killing trapping method 
should be considered humane even if one animal in five suffers such indicators as fracture, 
severance of a tendon or ligament, major periosteal abrasion, severe external haemorrhage or 
haemorrhage into an internal cavity, skeletal muscle degeneration, ocular damage, spinal cord 
injury, amputation or death. In the case of killing traps, the proposal considers a trapping 
method humane if animals of certain species undergo a death struggle of up to 300 seconds.

The use of the word 'humane' is based on Article 3(1) of Regulation No 3254/91, which was 
adopted further to a European Parliament resolution of 1989. The Regulation bans the use of 
leghold traps in the European Union from 1 January 1995 and bans imports of skins of 
thirteen listed species of animal from countries which do not ban these traps or which do not 
implement international agreements on humane trapping standards.

In 1996 a Commission committee of experts, including representatives from Canada and the 
United States, published a report containing a series of proposals for improving trapping 
methods.

However, trappers vehemently rejected the report. The negotiations between the European 
Union, the USA, Canada and Russia then continued at political level, without involving the 
experts.

The resulting agreement, which was concluded in 1996, no longer contained any of the 
improvements proposed by the European experts. Even traps in which animals underwent a 
death struggle lasting five minutes were classified as humane.

The Agreement on international humane trapping standards, on which this proposal for a 
directive is based, was concluded only because the Commission wished to avoid a trade 
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dispute with the USA and Canada.1

The trapping standards laid down in the agreement essentially comprise those methods which 
trappers in the USA, Canada and Russia use, and these methods are described as humane.

Avoidance of experiments using animals

The scientific testing of traps must be carried out in accordance with the provisions of 
Directive 86/609/EEC on the approximation of laws, regulations and administrative 
provisions of the Member States regarding the protection of animals used for experimental 
and other scientific purposes. In view of the prescribed use of animal experiments, this 
proposal falls within the scope of that directive.

Under the directive, experiments using animals must not be performed if another scientifically 
satisfactory method of obtaining the result sought, not entailing the use of an animal, is 
reasonably and practicably available. At no point does the proposal mention the consideration 
of such alternatives. There is no provision which ensures that any alternative method which 
may be available must be used.

Article 22(1) and (2) of Directive 86/609/EEC contains provisions to avoid unnecessary 
duplication of experiments and concerning mutual recognition of findings from experiments.
Such provisions are also absent from the proposal.

Training of trappers

Article 8 of the proposal deals with the specific training of trappers without providing any 
definition. In order to establish uniform European standards, it is essential to adopt uniform 
criteria. The Commission proposal also uses such terms as 'equivalent practical experience, 
competence and knowledge' without defining them.

Derogations

The derogations in Article 6 of the proposal must be strict and restrictive, and must not 
undermine the proposal.

Annex I

The list of species in Annex I lacks any scientific basis. The Commission should therefore 
create such a basis and, using it, submit a new Annex I.

  
1 At the time, Russia was not yet a member of the WTO.
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JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS PAR IEROSINĀTO JURIDISKO PAMATU

Juridiskā komiteja
Priekšsēdētājs

Mr Karl-Heinz Florenz
Priekšsēdētājs
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
BRISELĒ

Par par juridisko pamatu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par humānas 
slazdošanas standartu ieviešanu konkrētām dzīvnieku sugām
(COM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))1

Godātais priekšsēdētāj!

Savā 2005. gada 6. oktobra sanāksmē Juridiskā komiteja saskaņā ar Reglamenta 35. panta 
3. punktu nolēma pēc savas iniciatīvas izskatīt Komisijas minētā priekšlikuma juridiskā 
pamata likumību un atbilstību.

Komiteja turpināja apsvērt šo jautājumu tajā pašā sanāksmē, pamatojoties uz šīs komitejas par 
juridiskā pamata jautājumiem atbildīgā referenta López Istúriz White mutisko uzstāšanos.

Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas praksi juridiskā pamata izvēle nav subjektīva, bet „tai 
jābūt pamatotai uz objektīviem faktoriem, kas ir pakļauti izskatīšanai tiesā”2, tādiem kā 
attiecīgā pasākuma mērķis un saturs3. Turklāt par izšķirošo faktoru jāuzskata pasākuma 
galvenais mērķis4.

Nav šaubu par to, ka direktīva pamatā attiecas uz konkrētu savvaļas dzīvnieku sugu labturību 
— patiešām vienīgi uz to. Šai sakarā var atzīmēt, ka preambulā ir noteikts, ka direktīva neskar 
Padomes 1991. gada 4. novembra Regulu (EEK) Nr. 3254/91 ar ko aizliedz Kopienā lietot 
kāju lamatas un ievest Kopienā noteiktu savvaļas dzīvnieku sugu ādas un gatavās preces no 
valstīm, kurās tos ķer ar kāju lamatām vai slazdošanas metodēm, kas neatbilst 
starptautiskajiem humānas slazdošanas standartiem5. Regula pamatojas uz EK Līguma 133. 

  
1 OV vēl nav publicēts.
2 Lieta Nr. 45/86, Komisija/Padome, [1987], Eiropas Kopienu Tiesas prakses apkopojums Nr. 1439, 11. pants.
3 Lieta Nr. C–300/89, Komisija/Padome, [1991], Eiropas Kopienu Tiesas prakses apkopojums Nr. I–287, 
10. pants.
4 Lieta Nr. C-377/98, Nīderlandes valsts/Parlaments un Padome, [2001], Eiropas Kopienu 
Tiesas prakses apkopojums Nr. I–7079, 27. pants, citējot lietu Nr. C–155/91, 
Komisija/Padome, [1993], Eiropas Kopienu Tiesas prakses apkopojums Nr. I–939, 19.–
21. pants.
5 OV L 308, 9.11.1991., 1. lpp.
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un 175. pantu, kas ierosina, ka vismaz 1991. gadā likumdošanā tika uzskatīts, ka savvaļas 
dzīvnieku labturība pēc klasifikācijas atbilst vides politikas jomai. Šī regula tika apstrīdēta 
tikai vienreiz, un jautājums par juridisko pamatojumu netika izvirzīts1.
Turklāt 3. apsvērumā ir noteikts, ka 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.”
Tā ir nepārprotama atsauce uz vides politiku, kura ir norādīta EK Līguma 3. panta 1. punktā 
kā viena no Kopienas darbībām („politika vides jomā”).
Turklāt ierosinātās direktīvas 1. pants atsaucas uz „savvaļas dabas pārvaldes vajadzībām, 
aizsardzību pret kaitēkļiem, zīdītāju notveršanu to saglabāšanai”, bet 6. pants uz „populācijas 
atjaunošanu, reintrodukciju, vairošanos un faunas un floras aizsardzību”, kas arī ir vides 
politikas jomas aspekti.
Tātad ierosinātās direktīvas galvenais jautājums ir vides politika, un 175. panta 1. punkts ir 
vienīgais atbilstīgais juridiskais pamats, ņemot vērā, ka tas ļauj dalībvalstīm pieņemt 
stingrākus noteikumus, pamatojoties uz 176. panta ar nosacījumu, ka šādi noteikumi ir 
saskaņoti ar Līgumu, kas atbilst ierosinātās direktīvas mērķim.

2005. gada 6. oktobra sēdē Juridiskā komiteja, nobalsojot vienprātīgi2, attiecīgi nolēma, 
ieteikt atstāt EK Līguma 175. panta 1. punktu kā vienīgo juridisko pamatu.

Patiesā cieņā,

Giuseppe Gargani

  
1 Saskaņā ar Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 1996. 12. februāra rīkojums lieta Nr. T–228/95 R Lehrfreund 
Ltd/Padome un Komisija, [1996], Eiropas Kopienu Tiesas  prakses apkopojums Nr. II–111.
2 Balsošanā bija klāt šādas personas: Giuseppe Gargani (priekšsēdētājs), Antonio López-Istśriz White (referents), 
Maria Berger, Bert Doorn, Nicole Fontaine (aizstājot Piia-Noora Kauppi), Jean-Paul Gauzčs (aizstājot Rainer 
Wieland), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega (aizstājot Antonio 
Masip Hidalgo), Aloyzas Sakalas un Jaroslav Zvěřina.
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PROCEDŪRA

Virsraksts Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par humānas 
slazdošanas standartu ieviešanu konkrētām dzīvnieku sugām

Atsauces COM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD)
Juridiskais pamats EK līguma 251. panta 2. punkts un 175. panta 1. punkts
Atsauce uz Reglamentu 51. pants
Datums, kad to iesniedza EP 30.7.2004
Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē
ENVI
15.9.2004

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt 
atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē
Atzinumu nav sniegusi

Lēmuma datums
Ciešāka sadarbība

Datums, kad paziņoja plenārsēdē
Referents(-e/-i/-es)

Iecelšanas datums
Karin Scheele
27.9.2004

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)
Vienkāršota procedūra

Lēmuma datums
Juridiskā pamata apstrīdēšana

Datums, kad JURI komiteja sniedza 
atzinumu

JURI
6.10.2005

Finansējuma grozījumi
Datums, kad BUDG komiteja sniedza 

atzinumu
Apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komiteju

Datums, kad plenārsēdē pieņēma 
lēmumu
Apspriešanās ar Reģionu komiteju

Datums, kad plenārsēdē pieņēma 
lēmumu
Izskatīšana komitejā 21.6.2005 13.7.2005
Pieņemšanas datums 11.10.2005
Galīgā balsojuma rezultāti par:

pret:
atturas:

47
3
2

Deputāti, kas bija klāt galīgajā 
balsojumā

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 
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Westlund
Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsojumā

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

Aizstājēji (183. panta 3. punkts), kas 
bija klāt galīgajā balsojumā

Véronique Mathieu, Eoin Ryan

Iesniegšanas datums - A[6] 13.10.2005 A6-0304/2005
Piezīmes ...


