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PR_COD_1am

Procedūru apzīmējumi

*
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

pie Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas par noteiktu dzīvnieku sugu humānu 
ķeršanas noteikumu ieviešanu
(KOM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā uz EK Līguma 251. panta 2. punktu un 175. pantu, tam iesniegts Komisijas 
priekšlikums (C6-0100/2004),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A6-0000/2005),

1. pieņem Komisijas priekšlikumu mainītā redakcijā;

2. aicina Komisiju izstrādāt to vēlreiz, ja tā nodomājusi šo priekšlikumu būtiski mainīt vai 
aizstāt ar citu tekstu;

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

Grozījums Nr. 1

Eiropas Parlaments noraida Komisijas priekšlikumu.

Pamatojums

Komisijas priekšlikums kopumā ir ļoti nepilnīgs. Tādēļ grūti panākt uzlabojumus ar grozījumu 
palīdzību. Tā kā Komisijas priekšlikums iekļaujams ES Līguma nodaļas par vides politiku 
darbības sfērā, tad ES pienākums ir balstīt likumprojektu uz visjaunākajām zinātniskajām 
atziņām. Šāda pamatojuma nav, tāda veida izmēģinājumus vajadzēja izdarīt jau pirms 
priekšlikuma publiskošanas.

  
1 Nav vēl publicēts OV.
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Komisijas priekšlikums Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 2
Direktīvas nosaukums

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 
par noteiktu dzīvnieku sugu humānu
ķeršanas noteikumu ieviešanu

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 
par noteiktu dzīvnieku sugu ķeršanas 
noteikumu ieviešanu
(Šis grozījums attiecas uz visu likuma 
tekstu, tomēr ne tajās vietās, kur citēti 
1998. gadā ES atļautie nolīgumi; pieņemot 
iesniegto grozījumu, vajadzīgi tehniski 
pielāgojumi visā tekstā.)

Pamatojums

Šajā direktīvā minētajiem ķeršanas paņēmieniem vajadzētu veicināt un attīstīt dzīvnieku 
aizsardzību un nepieļaut nevajadzīgas dzīvnieku ciešanas. 5. panta 2. un 3. punktā Komisija 
ierosina, ka paņēmiens, ar kādu ierobežo kustības resp. nogalina, uzskatāms par „humānu” 
pat tad, ja katrs piektais dzīvnieks cieš no tādām indikācijām, kā kaulu lūzumi, cīpslu vai 
saišu pārrāvumi, stipri kaulu plēves savainojumi, nopietnāka iekšējā un ārējā asiņošana, 
skeleta muskuļu bojājumi, acs bojājumi, muguras smadzeņu bojājumi, amputācija un nāve 
Ķeršanas paņēmienu, kad ar slazdiem nogalina dzīvnieku ,šis priekšlikums kvalificē kā 
humānu, ja noteiktu dzīvnieku sugu agonija tajos ilgst līdz pat 300 sekundēm.

Pie visstingrākajiem priekšnoteikumiem ķeršanas paņēmieni un slazdi var būt vajadzīgi un 
noteiktos apstākļos attaisnojami, tomēr nav nekāda iemesla tos tādēļ dēvēt par humāniem.

Grozījums Nr. 3
10. a apsvērums (jauns)

10. a) Slazdi jāpārbauda, kā noteikts 
1986. gada 24. novembra Direktīvā 86/ 
609 par dalībvalstu tiesību un pārvaldes 
normu tuvinājumu izmēģinājumiem un 
citiem zinātniskiem mērķiem izmantoto 
dzīvnieku aizsardzībai.

Pamatojums

Komisijas priekšlikumam jāsaskan ar Direktīvu 86/609 par dalībvalstu tiesību un pārvaldes 
normu tuvinājumu izmēģinājumiem un citiem zinātniskiem mērķiem izmantoto dzīvnieku 
aizsardzībai, un šī direktīva jāattiecina arī uz izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, kas tiek veikti 
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šīs direktīvas ietvaros..

Grozījums Nr. 4
2. panta 5. a punkts (jauns)

5. a. ”Slīcināšanas slazdi”, zem ūdens 
virsmas nostiprināti slazdi, piemēram, 
murdi, kur noslīcina zīdītājus, kas daļēji 
mitinās ūdenī.

Pamatojums

Ir svarīgi noteikt atšķirību starp slazdiem, ko izmanto ūdenī vai uz sauszemes. Vispārēji 
jāaizliedz lietot slīcināšanas slazdus, jo tie var izraisīt ļoti mokošu nāvi. Slīcinot zīdītājus, kuri 
daļēji mitinās ūdenī, agonija bieži vien ir daudz ilgāka nekā slazdos, ko lieto uz sauszemes, 
dažām dzīvnieku sugām pat līdz 15 minūtēm. Ir alternatīvi paņēmieni slīcināšanas lamatām, 
kur dzīvniekus notver pie ieejas migā, un tie parasti negūst smagas traumas. Ir arī tādi 
alternatīvie paņēmieni, kad dzīvnieki slīcināšanas lamatās var patverties uz „drošas 
platformas”. Tomēr ekonomisku apsvērumu dēļ slīcināšanas lamatas lieto vēl joprojām.

Grozījums Nr. 5
4. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis var atļaut lietot savas valsts 
teritorijā slazdus, kas trešajās valstīs 
sertificēti atbilstoši humāniem ķeršanas 
noteikumiem .Dalībvalstis pamato 
varbūtējus noraidījumus un rakstiski 
paziņo par tiem Komisijai un trešajai 
valstij, kur notikusi sertifikācija.

2. Dalībvalstis var atļaut lietot savas valsts 
teritorijā tikai tādus slazdus, kas trešajās 
valstīs sertificēti atbilstoši ķeršanas 
noteikumiem .

Dalībvalstis var saglabāt vai izdot 
stingrākus noteikumus saskaņā ar 15. 
pantu. Pamatojoties uz šiem noteikumiem, 
tās var aizliegt izmantot trešajās valstīs 
sertificētus slazdus. 
Dalībvalstis pamato varbūtējus 
noraidījumus un rakstiski paziņo par tiem 
Komisijai un trešajai valstij, kur notikusi 
sertifikācija.

Pamatojums

Direktīvas nosacījumi ir spēkā visās dalībvalstīs un nosaka minimālos standartus. Ar 
Direktīvu 3254/91 Eiropas Savienība aizliedz lietot krītošās lamatas un tādā veidā nosaka 
stingrākus standartus. Tādēļ dalībvalstīs bez problēmām jāatļauj pielietot stingrākus 
standartus.
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Grozījums Nr. 6
5. panta 2. punkts

2. Ķeršanas paņēmiens, ar ko ierobežo 
kustības, uzskatāms par humānu, ja 
izpildīti šādi noteikumi:

2. Ķeršanas paņēmiens, ar ko ierobežo 
kustības, pieļaujams, ja izpildīti šādi 
noteikumi:

a) pieejami dati par vismaz 20 tās pašas 
mērķa sugas eksemplāriem,

a) pieejami dati par vismaz 6 tās pašas 
mērķa sugas eksemplāriem,

b) vismaz 80% no a) apakšpunktā 
minētajiem dzīvniekiem nav konstatējama 
neviena no II pielikuma 2.2 punktā 
nosauktajām indikācijām.

b) vismaz 95% no a) apakšpunktā 
minētajiem dzīvniekiem nav konstatējama 
neviena no II pielikuma 2.2 punktā 
nosauktajām indikācijām.

Pamatojums

Līdz minimumam jāierobežo izmēģinājumu dzīvnieku skaits un viņu ciešanas. Nevar atzīt, ka 
ķeršanas paņēmiens, ar ko ierobežo dzīvnieka kustības, uzskatāms par pieļaujamu, ja katrs 
piektais dzīvnieks, kas nokļūst šāda veida slazdos, cieš no II pielikumā nosauktajām 
indikācijām. Pieļaujamais procents ir jāpaaugstina vismaz līdz 95%..

Grozījums Nr. 7
5. panta 3. punkts

3. Ķeršanas paņēmiens, ar ko nogalina, 
uzskatāms par humānu, ja izpildīti šādi 
noteikumi:

3. Ķeršanas paņēmiens, ar ko nogalina, 
pieļaujams, ja izpildīti šādi noteikumi:

a) pieejami dati par vismaz 12 tās pašas 
mērķa sugas eksemplāriem,

a) pieejami dati par vismaz 6 tās pašas 
mērķa sugas eksemplāriem,

b) vismaz 80% 2) apakšpunktā nosaukto 
dzīvnieku zaudējuši samaņu un uztveres 
spējas II pielikuma 3.2 punktā noteiktā 
ilgākā laika robežās un līdz pat nāvei 
paliek šādā stāvoklī.

b) vismaz 95% 2) apakšpunktā nosaukto 
dzīvnieku zaudējuši samaņu un uztveres 
spējas II pielikuma 3.2 punktā noteiktā 
ilgākā laika robežās un līdz pat nāvei 
paliek šādā stāvoklī.

Pamatojums

Līdz minimumam jāierobežo izmēģinājumu dzīvnieku skaits un viņu ciešanas. Nekādā 
gadījumā nav pieļaujama akceptētā baismīgā katra piektā kādas sugas dzīvnieka nāve. Arī 
šeit ierosina paaugstināt procentu likmi līdz, mazākais, 95%..

Grozījums Nr. 8
6. panta 1. punkts

1. Atsevišķā gadījumā atbildīgās iestādes 4. 1. Atsevišķā gadījumā atbildīgās iestādes 4. 
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panta 1. punktā un 5. pantā noteiktajām 
saistībām kādu tālāk nosaukto mērķu dēļ 
var pieļaut izņēmumus, ja tik tos 
nepielieto, kaitējot šīs direktīvas mērķiem:

panta 1. punktā un 5. pantā noteiktajām 
saistībām kādu tālāk nosaukto mērķu dēļ, 
var pieļaut izņēmumus, ja tik tos, 
nepielieto, kaitējot šīs direktīvas mērķiem:

a) sabiedrības veselības un drošības 
intereses, 

a) sabiedrības veselības un drošības 
intereses,

b) sabiedriskā un personīgā īpašuma 
aizsardzība,
c) izpēte, izglītība, palielināt dzīvnieku 
populāciju, atjaunot dzīvnieku populāciju, 
kopt un aizsargāt faunu un floru,
d) izmantot tradicionālos koka slazdus, 
bez kā nav iespējams saglabāt iedzimto 
kopienas kultūras mantojumu,
e) izmantot noteikta veida slazdus 
noteiktām dzīvnieku sugām vai noteiktos 
vides apstākļos atbildīgo iestāžu noteiktā 
laika periodā, kamēr pabeigti pētījumi par 
šo slazdu aizstājējiem,

e) izmantot noteikta veida slazdus 
noteiktām dzīvnieku sugām vai noteiktos 
vides apstākļos atbildīgo iestāžu noteiktā 
laika periodā, kamēr pabeigti pētījumi par 
šo slazdu aizstājējiem,

f) atsevišķos gadījumos atļaut 
privātpersonām izgatavot un izmantot 
slazdus, kas atbilst atbildīgo iestāžu 
apstiprinātajiem paraugiem.

Pamatojums

Šīm izņēmuma normām nav saskatāms nekāds pamatojums. Svītrotie izņēmumi attiecas uz 
tagadējo slazdu pielietojumu Eiropā, un šādā veidā tie padarītu pašreizējo stāvokli 
nesatricināmu un nekādi neierobežotu medības ar slazdiem.

Grozījums Nr. 9
6. panta 3. punkts

3. Atbildīgā iestāde informē Komisiju par 
varbūtēji pieļautajiem izņēmumiem un 
atbilstīgajiem rakstiskajiem 
pamatojumiem, un noteikumiem.

3. Atbildīgā iestāde katru gadu informē 
Komisiju par varbūtēji pieļautajiem 
izņēmumiem un atbilstīgajiem 
rakstiskajiem pamatojumiem, un 
noteikumiem.

Pamatojums

Lai Komisija varētu veikt apjomīgu izņēmumu analīzi visās dalībvalstīs, vajadzīgs iepriekš 
noteikts laika ierobežojums.
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Grozījums Nr. 10
7. panta 1. punkts

1. Kad slazdi un ķeršanas paņēmieni 
pārbaudīti un pierādīts, ka tie atbilst 
humāniem ķeršanas noteikumiem, 
dalībvalstis gādā, lai atbildīgā iestāde 
sertificē šos slazdus.

1. Kad slazdi un ķeršanas paņēmieni 
pārbaudīti un pierādīts, ka tie atbilst 
noteiktajiem ķeršanas noteikumiem, 
dalībvalstis gādā, lai atbildīgā iestāde 
sertificē šos slazdus.

Grozījums Nr.  11
8. pants

Dalībvalstis pārliecinās, ka slazdu licēji 
iegūst īpašu izglītību vai ka viņiem ir 
līdzvērtīga praktiska pieredze, prasmes un 
profesionālās zināšanas, kas ļauj ķert 
dzīvniekus saskaņā ar humāniem ķeršanas 
noteikumiem.

Dalībvalstis pārliecinās, ka slazdu licēji 
iegūst izglītību pēc 14. pantā noteiktajiem 
kritērijiem, kas ļauj ķert dzīvniekus 
saskaņā ar ķeršanas noteikumiem.

Pamatojums

Visiem slazdu licējiem vajadzētu iegūt vienotu izglītību, un vajadzētu noteikt vienotus 
kritērijus.

Grozījums Nr. 12
10. pants

Dalībvalstis atbalsta un veicina pētījumus 
par humānu ķeršanas noteikumu 
uzlabojumiem un slazdos noķerto 
dzīvnieku pašsajūtu saskaņā ar IV 
pielikuma nosacījumiem.

Komisija un dalībvalstis atbalsta un 
veicina pētījumus par ķeršanas noteikumu 
uzlabojumiem, īpaši par alternatīvām 
metodēm. Bez tam viņiem jāveicina tādas 
slazdu pārbaudes metodes, kur neizmanto 
dzīvus dzīvniekus.
Ja nav iespējams izvairīties no 
izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, pilnībā 
jāpielieto Direktīva 86/ 609 par 
dalībvalstu tiesību un pārvaldes normu 
tuvinājumu par izmēģinājumos un citos 
zinātniskos mērķos izmantoto dzīvnieku 
aizsardzību.
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Pamatojums

Jāveicina ķeršanas noteikumu uzlabojumi, tomēr bez nevajadzīgiem izmēģinājumiem ar 
dzīvniekiem. Pilnībā jāpielieto Direktīva 86/609.

Grozījums Nr. 13
14. panta 1. punkta c a apakšpunkts (jauns)

c a) slazdu licēju izglītība saskaņā ar 8. 
pantu.

Pamatojums

Jānosaka vienoti slazdu licēju izglītības kritēriji.

Grozījums Nr. 14
14. panta 2. punkts

2. Katru reizi, kad izdara grozījumus ar 
lēmumu 98/142/EK apstiprinātās 
konvencijas un ar lēmumu 98/487/EK 
apstiprinātā vienotā protokola pielikumos, 
Komisija attiecīgi maina šās Direktīvas 
pielikumus saskaņā ar 13. panta 2. 
punktā noteikto kārtību.

2. Līdz 2009. gada 1. janvārim Komisija 
sniedz priekšlikumu par I pielikuma 
grozījumu. Šis priekšlikums jāpamato ar 
visjaunākajām zinātnes atziņām, kā arī ar 
Eiropas Pārtikas drošuma aģentūras 
ziņojumu.

Pamatojums

Daudzas sarakstā norādītās dzīvnieku sugas ir aizsargātas visā ES, un tās nedrīkst medīt. I 
pielikumā dotajam sugu sarakstam nav nekāda zinātniska pamatojuma. Tādēļ Komisijai 
jāsagādā šāds pamatojums un, pamatojoties uz to, jāiesniedz jauns I pielikums. Nevar pieļaut, 
ka pielikumus groza saskaņā ar 13. pantā noteikto metodi, neiesaistot Eiropas Parlamentu, 
tikai tādēļ, ka grozīta vienošanās.

Grozījums Nr. 15
II pielikuma 1.2 punkts

Lai varētu spriest, vai ķeršanas 
paņēmiens ir humāns, jānovērtē notverto 
dzīvnieku pašsajūta.

Lai atļautu lietot kādu ķeršanas 
paņēmienu, jānovērtē notverto dzīvnieku 
pašsajūta..

Grozījums Nr. 16
II pielikuma 1.3 punkts
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Par notverto dzīvnieku pašsajūtu spriež, 
novērtējot to, kādā mērā viņi tiek vai netiek 
galā ar apkārtējās vides izaicinājumu. Tā 
kā dažādi dzīvnieki apkārtējās vides 
provokāciju pārvar atšķirīgi, tad viņu 
pašsajūtu vajadzētu noskaidrot, novērtējot 
veselu grupu rādītāju.

Par notverto dzīvnieku pašsajūtu spriež, 
novērtējot to, kādā mērā viņi tiek vai netiek 
galā ar apkārtējās vides izaicinājumu. Tā 
kā dažādi dzīvnieki apkārtējās vides 
provokāciju pārvar atšķirīgi, tad viņu 
pašsajūtu vajadzētu noskaidrot, novērtējot 
veselu grupu rādītāju

Notverto dzīvnieku pašsajūtu jānovērtē pēc 
psiholoģijas, traumām un uzvedības. Tā kā 
daži no šiem rādītājiem dažādām dzīvnieku 
sugām vēl nav izpētīti, vajadzīgi turpmākie 
zinātniskie pētījumi, lai eventuāli norādītu 
šajās normās papildu robežvērtības.

Notverto dzīvnieku pašsajūtu jānovērtē pēc 
psiholoģijas, traumām un uzvedības. Tā kā 
daži no šiem rādītājiem dažādām dzīvnieku 
sugām vēl nav izpētīti, vajadzīgi turpmākie 
zinātniskie pētījumi, lai eventuāli norādītu 
šajās normās papildu robežvērtības.

Lai gan notverto dzīvnieku pašsajūta var 
būt ļoti atšķirīga, apzīmētāju „humāns” 
pielieto tikai tiem ķeršanas paņēmieniem, 
ar kuriem var nodrošināt notvertā 
dzīvnieka labsajūtas minimumu, kaut arī 
jāatzīst, ka zināmās situācijās, lietojot 
nāvējošus slazdus, pašsajūta uz īsu brīdi 
var pazemināties līdz ļoti zemai pakāpei.
Slazdu sertifikācijas noteikumos jānosaka 
arī šādas robežvērtības:

Slazdu sertifikācijas noteikumos jānosaka 
arī šādas robežvērtības:

a) slazdiem, kas ierobežo kustības: to 
radītāju līmenis, kura pārsniegšanas 
gadījumā notvertā dzīvnieka pašsajūta 
uzskatāma par sliktu; un

a) slazdiem, kas ierobežo kustības: to 
radītāju līmenis, kura pārsniegšanas 
gadījumā notvertā dzīvnieka pašsajūta 
uzskatāma par sliktu; un

b) slazdiem, ar ko nogalina: laiku līdz 
samaņas un sajūtu zudumam, un šāda 
stāvokļa saglabāšanu līdz dzīvnieka nāvei.

b) slazdiem, ar ko nogalina: laiku līdz 
samaņas un sajūtu zudumam, un šāda 
stāvokļa saglabāšanu līdz dzīvnieka nāvei.

Grozījums Nr. 17
II pielikuma 2.2 punkts

Uzvedības rādītāji, kas liecina par notverto 
savvaļas dzīvnieku sliktu pašsajūtu, ir:

Uzvedības rādītāji, kas liecina par notverto 
savvaļas dzīvnieku sliktu pašsajūtu, ir:

a) dzīvnieks kož sava ķermeņa daļas, radot 
smagas traumas (pašstimulācija);

a) dzīvnieks kož sava ķermeņa daļas, radot 
smagas traumas (pašstimulācija);

b) pārmērīgs nekustīgums un reakcijas 
trūkums.

b) pārmērīgs nekustīgums un reakcijas 
trūkums.
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b a) paātrināta sirdsdarbība, hormonu un 
enzīmu līdzsvara izmaiņas

Traumas, kas liecina par notvertā dzīvnieka 
sliktu pašsajūtu:

Traumas, kas liecina par notvertā dzīvnieka 
sliktu pašsajūtu:

a) kaulu lūzumi, a) kaulu lūzumi,

b) priekšējo vai pakaļējo ekstremitāšu 
ķepu proksimālo locītavu 
izmežģījumi,

b) priekšējo vai pakaļējo ekstremitāšu 
ķepu proksimālo locītavu 
izmežģījumi,

c) cīpslu vai saišu pārrāvumi, c) cīpslu vai saišu pārrāvumi,

d) stipri kaulu plēves bojājumi, d) kaulu plēves bojājumi,
e) ievērojama iekšējā vai ārējā 

asiņošana,
e) iekšējā vai ārējā asiņošana,

f) lielāki skeleta muskuļu bojājumi, f) skeleta muskuļu bojājumi,

g) kāda locekļa anēmija, g) kāda locekļa anēmija,
h) pastāvīgā zoba lūzums, kad 

redzams pulpas dobums,
h) pastāvīgā zoba lūzums, kad 

redzams pulpas dobums,
i) acs bojājums, ieskaitot radzenes 

bojājumu,
i) acs bojājums, ieskaitot radzenes 

bojājumu,

j) mugurkaula smadzeņu bojājums, j) mugurkaula smadzeņu bojājums,
k) nopietns kāda iekšējā orgāna 

bojājums,
k) kāda iekšējā orgāna bojājums,

l) miokarda bojājums, l) miokarda bojājums,

m) amputācija, m) amputācija,
n) nāve. n) nāve.

Pamatojums

Jēdzieni „nopietnāks”, „stiprāks” un „lielāks” ir pārāk subjektīvi, un tādēļ nevar nodrošināt 
vienotus standartus praksē.

Grozījums Nr. 18
II pielikuma 3.2 punkts

Komisijas priekšlikums

Ilgākais laiks līdz radzenes un 
plakstiņu refleksu zudumam

Suga

45 sekundes Mustela erminea

120 sekundes Martes americana, Martes 
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zibellina, Martes martes

300 sekundes * Visas citas šīs direktīvas I 
pielikumā nosauktās sugas

Parlamenta grozījums

Ilgākais laiks līdz radzenes un 
plakstiņu refleksu zudumam

Suga

30 Sekundes Visas šīs direktīvas I pielikumā 
nosauktās sugas

Pamatojums

Nāvējošos slazdos iekļuvuša dzīvnieka agonija nedrīkst būt ilgāka par 30 sekundēm.

Grozījums Nr. 19
II pielikuma 3.2 a punkts (jauns)

3.2a Noslīcināšanas slazdi
Aizliegts izmantot slīcināšanas slazdus, lai 
ķertu savvaļas zīdītājdzīvniekus ar mērķi 
izmantot un regulēt dzīvnieku populāciju, 
apkarot kaitīgus dzīvniekus vai iegūt 
kažokādas, ādas vai gaļu.

Pamatojums

Vispārēji jāaizliedz lietot slīcināšanas slazdus, jo tie var izraisīt ļoti mokošu nāvi. Slīcinot 
zīdītājus, kuri daļēji mitinās ūdenī, agonija bieži vien ir daudz ilgāka nekā slazdos, ko lieto uz 
sauszemes, dažu sugu dzīvniekiem pat līdz 15 minūtēm. Ir alternatīvi paņēmieni slīcināšanas 
lamatām, kur dzīvniekus notver pie ieejas migā, un tie parasti negūst smagas traumas. Ir arī 
tādi alternatīvie paņēmieni, kad dzīvnieki slīcināšanas lamatās var patverties uz „drošas 
platformas”. Tomēr ekonomisku apsvērumu dēļ slīcināšanas lamatas lieto joprojām.

Grozījums Nr. 20
III pielikuma 1.1 punkta 5. punkts

Veicot āra izmēģinājumus, slazdus 
jāpārbauda katru dienu.

Veicot āra izmēģinājumus, slazdi jānovēro 
visu izmēģinājuma laiku un jāaprīko ar 
mehānismiem, kas nekavējoties ziņo par 
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notvertu dzīvnieku.

Pamatojums

Slazdu pārbaudes biežums tieši ietekmē dzīvnieku labsajūtu. Ievērojot Direktīvas 86/609
noteikumus, kas paredz līdz minimumam samazināt dzīvnieku ciešanas izmēģinājumos, ir 
jānosaka, ka pastāvīgi jāpārbauda slazdi un mehānismi, kas ziņo par notvertu dzīvnieku.

21. grozījums
III pielikuma 1.4 punkta 2. punkts

Pirms slazdu izmēģinājuma dzīvnieki 
jāizmitina tiem piemērotā veidā un 
jāapgādā ar piemērotu barību un ūdeni. 
Dzīvniekus nedrīkst izmitināt tā, ka stipri 
cieš viņu labsajūta.

Pirms slazdu izmēģinājuma dzīvnieki 
jāizmitina tiem piemērotā veidā saskaņā ar 
Direktīvas 86/609 nosacījumiem.

Pamatojums

Zinātniskiem mērķiem izmantoto dzīvnieku aizsardzību regulē Direktīva 86/609, un tā arī šeit 
jāpielieto.
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BEGRÜNDUNG

Die Bestrebung, auf europäischer Ebene einheitliche Fangnormen bei der Fallenjagd 
einzuführen ist sehr begrüßenswert. Der Kommissionsvorschlag ist insgesamt jedoch sehr 
mangelhaft, wodurch es schwierig ist, durch Änderungen eine Verbesserung zu erreichen. Aus 
diesem Grund schlägt die Berichterstatterin sowohl eine Ablehnung des 
Kommissionsvorschlages als auch Änderungen vor. Diese Änderungen zielen auf eine 
größtmögliche Verbesserung des Vorschlages ab.

1. Ablehnung des Kommissionsvorschlages

Da der Kommissionsvorschlag unter das Kapitel Umweltpolitik im EU-Vertrag fällt, ist die 
EU verpflichtet den Gesetzesvorschlag auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu 
basieren. Diese Grundlage fehlt, derartige Untersuchungen hätten schon vor der 
Veröffentlichung des Vorschlages durchgeführt werden müssen. 

2. Änderungen

Streichung des Begriffes "human"

Unter gewissen Voraussetzungen können Fangmethoden und Fallen nötig und durch gewisse 
Umstände gerechtfertigt sein, es besteht aber kein Grund, sie deswegen als human zu 
bezeichnen.

Die Kommission schlägt in Artikel 5, Absatz 2 und 3 vor, dass eine 
bewegungseinschränkende bzw. tötende Fangmethode sogar dann als "human" gilt, wenn 
jedes fünfte Tier unter Indikācijen wie z.B. Knochenbrüche, Sehnen oder Ligamentrisse, 
stärkere Knochenhautverletzungen, ernsthaftere äußere und innere Blutungen, 
Skelettmuskelschädigungen, Schädigungen des Auges, Verletzungen des Rückenmarks, 
Amputation oder Tod leidet. Bei Tötungsfallen qualifiziert der Vorschlag eine Fangmethode 
als human, wenn gewisse Tierarten einem Todeskampf bis zu 300 Sekunden ausgesetzt sind.

Der Gebrauch des Wortes „human“ basiert auf Artikel 3, Absatz 1 der Richtlinie 3254/91, die 
aufgrund einer Entschließung des Europäischen Parlaments 1989 erlassen wurde. Diese 
Richtlinie beinhaltet ein Verbot von Tellereisen in der Europäischen Union ab 1. Januar 1995 
und ein Importverbot für Felle von dreizehn aufgelisteter Tierarten aus Ländern, die diese 
Fallen nicht verbieten, beziehungsweise internationale Vereinbarungen für humane 
Fangnormen nicht umsetzten.

Im Jahre 1996 publizierte eine Expertengruppe der Europäischen Kommission, unter 
Teilnahme Kanadas und den Vereinigten Staaten einen Bericht, der eine Reihe von 
Vorschlägen zur Verbesserung der Fangmethoden enthielt.

Dieser Bericht wurde von den Fallenstellern jedoch vehement abgelehnt. Daraufhin wurden 
die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union, den USA, Kanada und Russland auf 
politischer Ebene, ohne Einbeziehung der Experten, fortgesetzt.

Der ausgehandelte Vertrag, der im Jahre 1996 zustande kam, enthielt nunmehr keine von den 
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europäischen Experten vorgeschlagenen Verbesserungen. Auch Fallen, in denen gefangene 
Tiere einen fünfminütigen Todeskampf erleiden, wurden als human eingestuft.

Das Übereinkommen über internationale humane Fangnormen, auf welchem dieser 
Richtlinienvorschlag basiert, kam nur zu Stande, weil die Europäische Kommission einen 
Wirtschaftsstreit mit den USA und Kanada vermeiden wollte. 1

Die Fangnormen des Übereinkommens beinhalten im wesentlichen jene Methoden, die von 
Fallenstellern in den USA, Kanada und Russland verwendet werden und diese Methoden 
werden auch als human bezeichnet.

Vermeidung von Tierversuchen

Die wissenschaftliche Testung von Fallen hat in Einklang mit den Bestimmungen der 
Richtlinie 86/609 zur Annäherung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten zum Schutz der für Versuche und andere wissenschaftliche Zwecke 
verwendeten Tiere zu erfolgen. Durch die vorgeschriebene Anwendung von Tierversuchen 
fällt dieser Vorschlag in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie. 

Nach dieser Richtlinie darf ein Versuch nicht vorgenommen werden, wenn zur Erreichung des 
angestrebten Ergebnisses eine wissenschaftlich zufriedenstellende, vertretbare und praktikable 
Alternative zur Verfügung steht, bei der kein Tier verwendet werden muss. Der Vorschlag 
erwähnt an keiner Stelle die Prüfung solcher Alternativen. Es gibt keine Bestimmung, die 
sicherstellt dass eine eventuell verfügbare Alternativmethode zur Anwendung kommen muss.

Weiters beinhaltet die Richtlinie 86/609 in Artikel 22, Absatz 1 und 2 Bestimmungen, um 
unnötige Doppelversuche zu vermeiden sowie die gegenseitige Anerkennung der Ergebnisse 
durchgeführter Versuche. Auch dies ist im Vorschlag nicht enthalten.

Ausbildung der Fallensteller

Artikel 8 des Vorschlages regelt die besondere Ausbildung der Fallensteller ohne diese jedoch 
genauer zu definieren. Um einheitliche europäische Standards zu erreichen, ist die Festlegung 
von einheitlichen Kriterien unerlässlich. Weiters werden im Kommissionsvorschlag Begriffe 
wie "gleichwertige praktische Erfahrungen, Kompetenzen und Fachkenntnisse" ohne genauere 
Definition verwendet.

Ausnahmen

Die Ausnahmeregelungen in Artikel 6 des Vorschlages müssen streng und restriktiv sein und 
dürfen den Vorschlag nicht untergraben.

Anhang I

Die Artenliste in Anhang I beruht auf keiner wissenschaftlichen Grundlage. Daher muss die 
Kommission eine solche Grundlage schaffen und darauf basierend einen neuen Anhang I 
vorlegen.

  
1 Russland war zu diesem Zeitpunkt noch nicht Mitglied der WTO.
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