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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om införande av humana 
normer för fångstmetoder för vissa djurarter
(KOM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2004)0532)1,

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0100/2004),

– med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor om den rättsliga grunden,

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A6-0304/2005).

1. Europaparlamentet förkastar kommissionens förslag.

2. Europaparlamentet uppmanar rådet att inte anta någon gemensam ståndpunkt och 
uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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MOTIVERING

Det är lovvärt att man på EU-nivå strävar efter att införa enhetliga fångstmetoder för jakt med 
fällor. På det hela taget präglas emellertid kommissionens förslag av stora brister. Det är 
därför svårt att få till stånd en förbättring enbart med hjälp av ändringar. Mot denna bakgrund 
föreslår föredraganden att kommissionens förslag skall förkastas.

1. Förkastande av kommissionens förslag

Eftersom kommissionens förslag omfattas av EU-fördragets kapitel om miljöpolitik är EU 
skyldigt att basera förslaget på de senaste vetenskapliga rönen. Denna grundval saknas. 
Sådana undersökningar borde ha genomförts redan innan förslaget offentliggjordes.

2. Stora brister i kommissionens förslag

Begreppet ”human”

Under vissa förutsättningar kan fångstmetoder och fällor vara nödvändiga och under vissa 
omständigheter acceptabla. Det finns emellertid inget skäl att kalla dem humana.

I artikel 5.2 och 5.3 föreslår kommissionen att en fasthållande respektive dödande 
fångstmetod skall räknas som ”human” till och med om vart femte djur lider av indikatorer 
som frakturer, avklippta senor eller ledband, allvarligare skador på benhinnan, allvarliga yttre 
och inre blödningar, skelettmuskulaturskador, ögonskador, skador på ryggmärgen, amputation 
eller död. När det gäller dödsfall betecknar man i förslaget en fångstmetod som human när 
vissa djurarter utsätts för en dödskamp som varar i upp till 300 sekunder.

Användningen av ordet ”human” baseras på artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 3254/91 som 
utfärdades på grundval av en resolution från Europaparlamentet från 1989. Denna förordning
innehöll ett förbud mot rävsaxar i Europeiska unionen från och med den 1 januari 1995 och 
ett förbud mot import av skinn från tretton förtecknade djurarter från länder som inte 
förbjuder dessa fällor, respektive inte genomför internationella avtal om humana 
fångstmetoder.

År 1996 publicerade Europeiska kommissionens expertgrupp, där även experter från Kanada 
och Förenta staterna ingick, en rapport som innehöll en rad förslag till bättre fångstmetoder.

Jägarna förkastade emellertid kraftigt denna rapport. Därefter fortsatte förhandlingarna mellan 
EU, Förenta staterna, Kanada och Ryssland på politisk nivå utan experter.

Det avtal som man enades om 1996 innehöll inga av de förbättringar som de europeiska 
experterna hade föreslagit. Till och med fällor i vilka de infångade djuren tvingas genomlida 
en fem minuter lång dödskamp betecknades som humana.
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Det avtal om humana fångstmetoder som detta direktivförslag grundar sig på kom endast till 
stånd eftersom Europeiska kommissionen ville undvika en handelskonflikt med 
Förenta staterna och Kanada1.

Bland fångstnormerna i avtalet ingick i stort sett alla metoder som används av jägare i 
Förenta staterna, Kanada och Ryssland, och dessa metoder betecknas också som humana.

Att undvika djurförsök

Vetenskapliga test av fällor måste vara förenliga med bestämmelserna i direktiv 86/609/EEG 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skydd av djur som 
används för försök och andra vetenskapliga ändamål. Genom den föreskrivna användningen 
av djurförsök omfattas det aktuella förslaget av detta direktivs tillämpningsområde.

Enligt detta direktiv får ett försök inte genomföras om det avsedda syftet kan uppnås med 
hjälp av någon annan vetenskapligt tillfredsställande metod som inte inbegriper användning 
av djur men ter sig rimlig och praktiskt genomförbar. I förslaget nämns inte på något ställe att 
sådana alternativ bör övervägas. Det finns inte heller någon bestämmelse som föreskriver att 
en annan eventuellt tillgänglig metod skall användas.

I artikel 22.1 och 22.2 i direktiv 86/609/EEG finns bestämmelser för att undvika onödig 
dubblering av försök samt ömsesidigt erkännande av resultat från genomförda djurförsök. Inte 
heller detta finns med i förslaget.

Jägarnas utbildning

I artikel 8 i förslaget föreskrivs en särskild utbildning för jägare men den definieras inte 
närmare. För att få till stånd en enhetlig EU-standard är det absolut nödvändigt att fastställa 
enhetliga kriterier. Dessutom används begrepp som ”motsvarande praktisk erfarenhet, 
kompetens och kunskap” utan närmare definition.

Undantag

Undantagsreglerna i artikel 6 måste vara hårda och restriktiva och får inte undergräva 
förslaget.

Bilaga I

Artförteckningen i bilaga I har ingen vetenskaplig grund. Därför måste kommissionen 
upprätta en sådan grund och på grundval av denna lägga fram en ny bilaga I.

  
1 Vid den aktuella tidpunkten var Ryssland ännu inte medlem av WTO.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR OM DEN 
RÄTTSLIGA GRUNDEN

Karl-Heinz Florenz
Ordförande
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
BRYSSEL

Ärende: Rättslig grund för förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
införande av humana normer för fångstmetoder för vissa djurarter 
(KOM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))1

Vid utskottssammanträdet den 6 oktober 2005 beslutade utskottet för rättsliga frågor, i 
enlighet med artikel 35.3 i arbetsordningen, att på eget initiativ kontrollera giltigheten och 
lämpligheten hos den rättsliga grunden för ovannämnda kommissionsförslag.

Utskottet behandlade ärendet vid samma utskottssammanträde mot bakgrund av ett muntligt 
anförande från utskottets föredragande för frågor som avser rättslig grund, 
Antonio López-Istúriz White.

Enligt EG-domstolen är valet av rättslig grund inte ett subjektivt val, utan det ”skall grundas 
på objektiva faktorer som kan bli föremål för domstolsprövning”2, som åtgärdens syfte och 
innehåll3. Vidare är det huvudsyftet med en åtgärd som skall vara den avgörande faktorn.4

Det råder inga tvivel om att direktivet i första hand – faktiskt så gott som uteslutande – hänför 
sig till vissa vilda djurarters välbefinnande. I detta sammanhang kan man notera att det i 
ingressen fastställs att direktivet inte påverkar rådets förordning (EEG) nr 3254/91 av den 4 
november 1991 om förbud mot användning av rävsax inom gemenskapen, samt mot införsel 
av skinn och varor som tillverkats av delar från vissa vilda djurarter med ursprung i länder där 
man använder rävsax, eller där djur fångas på ett sätt som inte motsvarar internationella 
normer för humana fångstmetoder5. Den förordningen grundas på artiklarna 133 och 175 i 
EG-fördraget, vilket antyder att gemenskapsrätten åtminstone 1991 betraktade vilda djurs 
välbefinnande som en miljöpolitisk fråga. Förordningen har bestridits endast en gång, och den 
rättsliga grunden har inte ifrågasatts6.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 Mål 45/86, kommissionen mot rådet, Rec. 1987, s. 1439, punkt 5.
3 Mål C-300/89, kommissionen mot rådet, Rec. 1991, s. I-287, punkt 10.
4 Mål C-377/98, Nederländerna mot Europaparlamentet och rådet, REG 2001, s. I-7079, punkt 27, med 
hänvisning till mål C-155/91, kommissionen mot rådet, Rec. 1993, s. I-939, punkterna 19–21.
5 EGT L 308, 9.11.1991, s. 1.
6 Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 12 februari 1996 i mål T-228/95 R, Lehrfreund Ltd mot 
rådet och kommissionen, REG 1996, s. II-111.
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I skäl 3 fastställs det dessutom att internationellt avtalade normer för humana fångstmetoder 
kommer ”att ha en positiv effekt på de fångade djurens välbefinnande, vilket kommer att 
bidra till skyddet av vilda djur både i och utanför gemenskapen. Ett tillräckligt djurskydd för 
vilda djur som fångas för viltvård eller för bevarande av däggdjuren i fråga bör bidra till att 
uppfylla målen för gemenskapens miljöpolitik. Därigenom kommer gemenskapen att bidra till 
en försiktig, hållbar och rationell användning av naturresurser och främja internationella 
åtgärder för att hantera globala miljöproblem”.

Detta är en klar hänvisning till miljöpolitiken, som i artikel 3.1 i EG-fördraget anges som ett 
av gemenskapens verksamhetsområden (”en miljöpolitik”).

I artikel 1 i förslaget till direktiv hänvisas det dessutom till ”viltvård, sjukdomsbekämpning, 
infångande av däggdjur för bevarande” och i artikel 6 till ”återutsättning, uppfödning eller 
skydd av vilda djur och växter”, som även är aspekter av miljöpolitiken.

Med tanke på att tyngdpunkten i förslaget till direktiv läggs på miljöpolitiken utgör 
artikel 175.1 följaktligen den enda lämpliga rättsliga grunden. Man bör även minnas att 
artikeln gör det möjligt för medlemsstaterna att anta strängare bestämmelser på grundval av 
artikel 176 under förutsättning att dessa är förenliga med fördraget, vilket står i samklang med 
det föreslagna direktivets syfte.

Vid utskottssammanträdet den 6 oktober 2005 beslutade utskottet för rättsliga frågor därför 
enhälligt1 att rekommendera att artikel 175.1 i EG-fördraget bibehålls som enda rättslig grund.

Med vänlig hälsning

Giuseppe Gargani

  
1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Giuseppe Gargani, (ordförande), 
Antonio López-Istúriz White (föredragande), Maria Berger, Bert Doorn, Nicole Fontaine (suppleant för 
Piia-Noora Kauppi), Jean-Paul Gauzès (suppleant för Rainer Wieland), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, 
Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega (suppleant för Antonio Masip Hidalgo), Aloyzas Sakalas och 
Jaroslav Zvěřina.
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