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PR_COD_1rej

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej 
wprowadzenia norm odłowu humanitarnego dla niektórych gatunków zwierząt
(COM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2004)0532)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt 
został przedstawiony przez Komisję (C6-0100/2004),

– uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0304/2005),

1. odrzuca projekt Komisji;

2. zwraca się do Rady o nieprzyjmowanie wspólnego stanowiska i wzywa Komisję 
Europejską do wycofania swojego projektu;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

  
1 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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UZASADNIENIE

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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OPINIA KOMISJI PRAWNEJ W SPRAWIE PROPONOWANEJ PODSTAWY 
PRAWNEJ

Komisja Prawna
Przewodniczący

Pan Karl-Heinz Florenz
Przewodniczący
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
BRUKSELA

Dotyczy: Podstawy prawnej wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady wprowadzającej normy odłowu humanitarnego dla niektórych 
gatunków zwierząt (COM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))1

Szanowny Panie Przewodniczący,

na posiedzeniu w dniu 6 października 2005 r., Komisja Prawna z własnej inicjatywy, zgodnie 
z art. 35 ust. 3 Regulaminu, podjęła decyzję o zweryfikowaniu ważności i adekwatności 
podstawy prawnej powyższego wniosku Komisji.

Komisja rozważyła tę kwestię na tym samym posiedzeniu na podstawie ustnej prezentacji 
sprawozdawcy ds. podstaw prawnych, p. Lópeza Istúriza White'a.

Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości wybór podstawy prawnej nie jest subiektywny, lecz 
„musi opierać się na obiektywnych czynnikach, które podlegają ocenie sądowej”2, takich jak 
cel i treść środka, o którym mowa.3 Dodatkowo czynnikiem decydującym powinien być 
główny cel przeznaczenia środka.4

Nie ma wątpliwości co do tego, że dyrektywa zajmuje się przede wszystkim - a właściwie 
wyłącznie - dobrostanem niektórych gatunków dzikich zwierząt. W tym kontekście należy 
zauważyć, że - jak określa preambuła - dyrektywa ta pozostaje bez uszczerbku dla 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 3254/91 z dnia 4 listopada 1991 r. zakazującego używania 
potrzasków we Wspólnocie oraz wprowadzania do Wspólnoty skór i innych towarów 
wytwarzanych z niektórych gatunków dzikich zwierząt, pochodzących z państw, w których 
chwyta się je przy pomocy potrzasków lub metod odłowu niespełniających 
międzynarodowych norm odłowu humanitarnego5. Rozporządzenie to opiera się na 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
2 Sprawa 45/86 Komisja przeciwko Radzie [1987] Rec. 1439, ust. 11.
3 Sprawa C-300/89 Komisja przeciwko Radzie [1991] Rec. I-287, ust. 10.
4 Sprawa C-377/98 Holandia przeciwko Parlamentowi i Radzie [2001] Rec. I-7079, ust. 27, przytaczająca 
sprawę C-155/91 Komisja przeciwko Radzie [1993] Rec. I-939, ust. 19-21.
5 Dz.U. L 308 z 9.11.1991 r., str. 1.
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artykułach 133 i 175 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, co sugeruje, że już w 
1991 r. ustawodawstwo wspólnotowe uznało dobrostan dzikich zwierząt za temat wchodzący 
w zakres polityki ochrony środowiska. Rozporządzenie zostało zaskarżone tylko raz, a 
podstawa prawna nie była kwestionowana1. 

Ponadto punkt 3 uzasadnienia stwierdza, że zastosowanie międzynarodowych norm odłowu 
humanitarnego „będzie mieć pozytywny wpływ na dobrostan odławianych zwierząt, 
przyczyniając się do ochrony gatunków dzikiej fauny zarówno na terytorium Wspólnoty, jak i 
poza nim. Zapewnienie wystarczającego poziomu humanitarnego traktowania dzikich 
zwierząt podczas odłowu dla celów zarządzania dziką fauną i florą oraz w celu chwytania 
wspomnianych ssaków dla ochrony powinno przyczynić się do osiągnięcia celów 
wspólnotowej polityki środowiskowej. Czyniąc to, Wspólnota w szczególności przyczyni się 
do rozważnego, zrównoważonego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i 
promowania środków na szczeblu międzynarodowym w celu przeciwdziałania światowym 
problemom środowiskowym.”

Jest to wyraźne odniesienie do polityki ochrony środowiska, która jest wymieniona w art. 3 
ust. 1 TWE jako jedno z działań Wspólnoty („polityka w dziedzinie środowiska 
naturalnego”).
Ponadto art. 1 proponowanej dyrektywy odnosi się do „zarządzania dziką fauną i florą, 
zwalczania szkodników, chwytania ssaków w celu ochrony”, natomiast art. 6 do „ponownego 
zaludniania, ponowne wprowadzania, hodowli lub ochrony fauny i flory”, które również są 
aspektami polityki w dziedzinie środowiska naturalnego.
Środkiem ciężkości proponowanej dyrektywy jest tym samym polityka ochrony środowiska, a 
art. 175 ust. 1 stanowi jedyną adekwatną podstawę prawną; należy mieć na uwadze fakt, że 
pozwala ona Państwom Członkowskim na przyjmowanie ostrzejszych zasad na podstawie art. 
176, pod warunkiem, że zasady te są zgodne z Traktatem, co odpowiada celom proponowanej 
dyrektywy.

W związku z tym Komisja Prawna podczas posiedzenia w dniu 6 października 2005 r. 
zaleciła jednomyślnie2 zachowanie artykułu 175 ust. 1 TWE jako jedynej podstawy prawnej.

Z wyrazami szacunku,

Giuseppe Gargani

  
1 Orzeczenie Prezesa Sądu Pierwszej Instancji z 12.02.1996 r. w sprawie T-228/95 R Lehrfreund Ltd przeciwko 
Radzie i Komisji [1996] Rec. II-111.
2 W głosowaniu uczestniczyli: Giuseppe Gargani (Przewodniczący), Antonio López-Istúriz White 
(sprawozdawca komisji opiniodawczej), Maria Berger, Bert Doorn, Nicole Fontaine (w zastępstwie Pii-Noory 
Kauppi), Jean-Paul Gauzčs (w zastępstwie Rainera Wielanda), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter 
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PROCEDURA

Tytuł Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej 
wprowadzenia norm odłowu humanitarnego dla niektórych gatunków 
zwierząt

Odsyłacze COM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD)
Podstawa prawna art. 251 ust. 2 i art. 175 ust. 1 WE
Podstawa regulaminowa art. 51
Data przedstawienia w PE 30.07.2004
Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu
ENVI
15.09.2004

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania 
opinii 

Data ogłoszenia na posiedzeniu
Opinia niewydana

Data wydania decyzji
Ściślejsza współpraca

Data ogłoszenia na posiedzeniu
Sprawozdawca(y)

Data powołania
Karin Scheele
27.09.2004

Sprawozdawca(y) zastąpiony/zastąpieni
Procedura uproszczona

Data wydania decyzji
Zastrzeżenia do podstawy prawnej

Data wydania opinii JURI
JURI
6.10.2005

Zmiana wysokości środków 
finansowych

Data wydania opinii BUDG
Konsultacja z Europejskim Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym 

Data wydania decyzji na posiedzeniu
Konsultacja z Komitetem Regionów

Data wydania decyzji na posiedzeniu
Rozpatrzenie w komisji 21.06.2005 13.07.2005
Data zatwierdzenia 11.10.2005
Wynik głosowania końcowego za:

przeciw:
wstrzymujących się:

47
3
2

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego 

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

    
Mayer, Manuel Medina Ortega (w zastępstwie Antonia Masip Hidalga), Aloyzas Sakalas i Jaroslav Zvěřina.
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Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego 

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

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas 
głosowania końcowego 

Véronique Mathieu, Eoin Ryan

Data złożenia - A[5] 13.10.2005 A6-0304/2005
Uwagi ...


