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ĪSS PAMATOJUMS 

PTO strīdu izšķiršanas sistēma ir centrālais elements, kas nodrošina daudzpusējās 

tirdzniecības sistēmas drošību un paredzamību, un tās nolēmumi (PTO Apelācijas institūcijas 

nolēmums Roņu lietā (DS 400/401)) ir jāievēro. 

 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka PTO nolēmumu var īstenot, vienlaikus ievērojot 

kompromisu, ko Parlaments un Padome panāca 2009. gadā ar Regulu Nr. 1007/2009, 

paredzot divus izņēmumus roņu jautājumā –– viens saistībā ar inuitiem un pamatiedzīvotāju 

tiesībām uz pašnoteikšanos un savu resursu izmantošanu (IC atbrīvojums) un otrs par jūras 

resursu apsaimniekošanu (MRM) Baltijas jūrā.  

 

Tādēļ atzinuma sagatavotājs ierosina atkārtoti ieviest jūras resursu apsaimniekošanas (MRM) 

atbrīvojumu. MRM atbrīvojums, kas pašlaik ir spēkā, pietiekami nenošķir komerciālās 

medības un liela apjoma tirdzniecību, ņemot vērā noteikto mērķi, proti, sabiedrības morāles 

aizsardzību (XXa. pants GATT). Tāpēc MRM atbrīvojuma mērķis ir izvairīties no tā, ka 

dzīvenieku ķermeņi, ko iegūst normālas, neliela mēroga zivsaimniecības pārvaldībā, tiek 

vienkārši izmesti. Tas būtu jauns otrais atbrīvojums, kas piemērojams tikai saskaņā ar ļoti 

konkrētiem nosacījumiem, kuriem pamatā arī būtu amatierzvejas tradīcijas un amatniecības 

ražošana, parasti arī vietējās īpatnības. Kopumā tas veicinātu Baltijas jūras reģiona dabas 

daudzveidības aizsardzību un bioekonomisko ilgtspēju. Turklāt papildus PTO nolēmuma 

ievērošanai, grozītais ES regulējums nodrošinās labāku skaidrojumu attiecībā uz kādu citu 

regulas mērķi, proti, jūras resursu apsaimniekošanu saskaņā ar GATT XX.g pantu, kas saistīts 

ar izsmeļamu dabas resursu saglabāšanu.  

 

Attiecībā uz inuītiem noteikto izņēmumu PTO nolēma, ka tas ir likumīgs, bet daži tā elementi, 

izstrāde un piemērošana radīja patvaļīgu un nepamatotu diskrimināciju. Tādējādi ar Komisijas 

priekšlikumu novērš šos trūkumus, nosakot ierobežojumu izstrādājumu no roņiem laišanai 

tirgū un ar ierosināto jauno pantu stiprinot regulā noteikto dzīvnieku labturības mērķi, kas 

paredz IC atbrīvojumu. 

 

Atzinuma sagatavotājam ir tikai daži ieteikumi grozījumiem Komisijas priekšlikumā par IC 

atbrīvojumu. Tomēr viņš uzsver, ka atbrīvojums attiecībā uz inuītiem, kas panākts 2009. gadā, 

tika izstrādāts, lai nodrošinātu to, ka aizliegumam nebūtu kaitniecīgas, negatīvas ietekmes uz 

inuītu kopienām. Atzinuma sagatavotājs pauž nožēlu par to, ka Komisija nav veikusi ietekmes 

novērtējumu, lai lēmumu pieņemšana pamatā būtu pienācīga informācija. Grenlandes sniegtie 

dati norāda, ka aizliegumam kopumā tiešām ir bijusi negatīva ietekme uz kopienām, 

neskatoties uz Regulā Nr. 1007/2009 paredzēto atbrīvojumu, un tādēļ tas bija pretrunā Eiropas 

Parlamenta un Padomes izvirzītajam mērķim. 

 

Atzinuma sagatavotāja galvenais arguments attiecībā uz tirdzniecību ar izstrādājumiem no 

roņiem saskaņā ar šiem nosacījumiem ir ilgtspēja gan bioloģiskās daudzveidības un 

bioekonomikas ziņā, gan to pamatiedzīvotāju kopienu ilgtspēja, ko ietekmēja aizliegums.  

 

Roņu populācija Grenlandē ir liela. Medīt ir atļauts tikai 3 sugu (Grenlandes, pogainos un 

zilmuguraino) roņus, un to darīt drīkst tikai licencēti mednieki. Roņus Grenlandes medībās 
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šauj ar šauteni, tomēr, ja atbildīgai šāda veida medīšanai ir pārāk tumšs, tad dzīvniekus ķer 

tīklos. Ir aizliegts medīt mazuļus un roņu mātītes laktācijas periodā. 

 

Grenlandē, kur resursi ir niecīgi, tradicionāli vienmēr ir notikušas roņu medības. Roņu gaļu 

cilvēki izmanto pārtikā un kamanu suņu barībā, bet ādu –– apģērbā, un dažās attālākajās 

teritorijās šie dzīvnieki var būt pats svarīgākais resurss. Roņiem ir būtiska kultūras un 

socioekonomiskā nozīme. Aptuveni 7000 Grenlandes iedzīvotāju (12 % no kopējā skaita) ir 

saņēmuši licenci, lai medītu roņus, tostarp 2000 no viņiem ir pilna laika medību licence, bet 

5000 ir amatiermednieki. Grenlandes, pogaino un zilmuguraino roņus vidējais nomedījums 

2009.–2010. gadā bija 23 dzīvnieki gadā uz vienu mednieku. Kopš 2009. gada roņu ādas 

valsts ādas apstrādes uzņēmumam „Great Greenland” var pārdot tikai pilna laika mednieki. 

Eksports uz ES ir krasi samazinājies –– minētā valsts ādas apstrādes uzņēmuma apgrozījums 

no EUR 9 miljoniem 2005. gadā bija sarucis līdz EUR 2 miljoniem 2013. gadā. Uzņēmuma 

pārprodukcija ir 135 000 ādu.  

 

Nākas secināt, ka IC atbrīvojums nedarbojas atbistoši tā mērķim, kas noteikts Regulā 

Nr. 1007/2009. Tāpēc atzinuma sagatavotājs ziņojumā ir pievienojis attiecīgu klauzulu par to, 

lai Komisija izskatītu ES regulas radītās sekas un apsvērtu iespējamos pasākumus to 

novēršanai.  

 

GROZĪJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 

patērētāju aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(EK) Nr. 1007/2009 tika pieņemta, lai 

novērstu šķēršļus iekšējā tirgus darbībai, 

ko rada atšķirīgi valstu pasākumi, kuri 

reglamentē no roņiem iegūtu izstrādājumu 

tirdzniecību. Šie pasākumi tika pieņemti, 

atsaucoties uz sabiedrības ētiskajiem 

iebildumiem par dzīvnieku labturības 

aspektiem saistībā ar roņu nogalināšanu un 

iespējamību, ka tirgū ir produkti, kas iegūti 

no dzīvniekiem, kuri tiek nogalināti tādā 

veidā, kas sagādā pārmērīgas sāpes, stresu, 

bailes un citas ciešanas. Šādām bažām ir 

arī zinātniski pierādījumi, kas liecina, ka 

specifiskajos apstākļos, kādos parasti 

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(EK) Nr. 1007/2009 tika pieņemta, lai 

novērstu šķēršļus iekšējā tirgus darbībai, 

ko rada atšķirīgi valstu pasākumi, kuri 

reglamentē no roņiem iegūtu izstrādājumu 

tirdzniecību. Šie pasākumi tika pieņemti, 

atsaucoties uz sabiedrības ētiskajiem 

iebildumiem par dzīvnieku labturības 

aspektiem saistībā ar roņu nogalināšanu un 

iespējamību, ka tirgū ir produkti, kas iegūti 

no dzīvniekiem, kuri tiek nogalināti tādā 

veidā, kas sagādā pārmērīgas sāpes, stresu, 

bailes un citas ciešanas. Lai sasniegtu 

minēto mērķi, ar Regulu (EK) 

Nr. 1007/2009 tika ieviests vispārējs 
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notiek roņu medības, patiesi humānus 

nogalināšanas paņēmienus nav iespējams 

konsekventi un efektīvi izmantot un 

piemērot. Lai sasniegtu minēto mērķi, ar 

Regulu (EK) Nr. 1007/2009 tika ieviests 

vispārējs aizliegums laist tirgū no roņiem 

iegūtus izstrādājumus. 

aizliegums laist tirgū no roņiem iegūtus 

izstrādājumus.  

 

____________ _______________ 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2009. gada 16. septembra Regula (EK) 

Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar 

izstrādājumiem no roņiem (OV L 286, 

31.10.2009., 36. lpp.). 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2009. gada 16. septembra Regula (EK) 

Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar 

izstrādājumiem no roņiem (OV L 286, 

31.10.2009., 36. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Tajā pašā laikā roņu medības ir inuītu 

un citu iezemiešu kopienu kultūras un 

identitātes neatņemama sastāvdaļa un 

būtisks iztikas avots. Tāpēc roņu medības, 

ko tradicionāli piekopj inuīti un citas 

iezemiešu kopienas, neraisa sabiedrībā 

tādus ētiska rakstura iebildumus kā 

medības, ko piekopj galvenokārt 

komerciālos nolūkos. Bez tam ir plaši 

atzīts, ka saskaņā ar ANO Deklarāciju par 

pirmiedzīvotāju tautu tiesībām un citiem 

attiecīgiem starptautiskiem instrumentiem 

nav atļauts kaitēt inuītu un citu iezemiešu 

kopienu pamatinteresēm un sociālajām 

interesēm. Tāpēc Regula (EK) 

Nr. 1007/2009 izņēmuma kārtā ļauj laist 

tirgū izstrādājumus no roņiem, kuri iegūti 

medībās, ko tradicionāli piekopj inuīti un 

citas iezemiešu kopienas un kas palīdz tām 

nodrošināt iztiku.  

(2) Tajā pašā laikā roņu medības ir inuītu 

un citu iezemiešu kopienu kultūras, 

sociālekonomikas un identitātes 

neatņemama sastāvdaļa un būtisks iztikas 

avots, un to uzskata par ilgtspējīgu. Tāpēc 

roņu medības, ko tradicionāli piekopj inuīti 

un citas iezemiešu kopienas, neraisa 

sabiedrībā tādus ētiska rakstura iebildumus 

kā medības, ko piekopj galvenokārt 

komerciālos nolūkos. Bez tam ir plaši 

atzīts, ka saskaņā ar ANO Deklarāciju par 

pirmiedzīvotāju tautu tiesībām un citiem 

attiecīgiem starptautiskiem instrumentiem, 

jo īpaši Starptautiskās Darba 

organizācijas 1989. gadā pieņemto 

konvenciju C169 par pirmiedzīvotāju un 

cilšu tautām neatkarīgās valstīs, kurā 

atzītas inuītu un citu pirmiedzīvotāju 

kopienu tiesības uz pašnoteikšanos un 

kuras savukārt rada tiesības uz brīvu 

ekonomisko, sociālo un kultūras attīstību, 
nav atļauts kaitēt inuītu un citu iezemiešu 

kopienu pamatinteresēm un sociālajām 

interesēm. Tāpēc Regula (EK) 
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Nr. 1007/2009 izņēmuma kārtā ļauj laist 

tirgū izstrādājumus no roņiem, kuri iegūti 

medībās, ko tradicionāli un ilgtspējīgi 

piekopj inuīti un citas iezemiešu kopienas 

un kas palīdz tām nodrošināt iztiku. 

Komisijai vajadzētu izpētīt, kādus 

piemērotus pasākumus var ieviest, lai 

novērstu iespējamo kaitniecīgo un 

negatīvo ietekmi, ko izstrādājumu no 

roņiem aizliegšana radīja inuītu kopienās, 

un to, kā informēt sabiedrību par Eiropas 

pirmiedzīvotāju kopienām.  
 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Ar Regulu (EK) Nr. 1007/2009 būtu 

jānodrošina līdzsvars starp dzīvnieku 

labturības normu ievērošanu un cieņu 

pret inuītu un citu pirmiedzīvotāju 

kopienu kultūru un tradīcijām.  

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Arī inuītu un citu iezemiešu kopienu 

piekoptajās medībās, tāpat kā visās citās 

roņu medībās, nav iespējams efektīvi un 

konsekventi izmantot patiesi humānus 

nogalināšanas paņēmienus. Tomēr, ņemot 

vērā Regulas (EK) Nr. 1007/2009 mērķus, 

ir lietderīgi noteikt, ka izstrādājumus, kas 

iegūti inuītu un citu iezemiešu kopienu 

rīkotās medībās, Savienības tirgū var laist 

ar nosacījumu, ka šīs medības notiek tā, lai 

pēc iespējas samazinātu medījamo 

dzīvnieku sāpes, stresu, bailes un citas 

ciešanas, tajā pašā laikā respektējot inuītu 

(3) Tomēr, ņemot vērā Regulas (EK) 

Nr. 1007/2009 mērķus, ir lietderīgi noteikt, 

ka izstrādājumus, kas iegūti inuītu un citu 

iezemiešu kopienu rīkotās medībās, 

Savienības tirgū var laist ar nosacījumu, ka 

šīs medības notiek ilgtspējīgā veidā, tajā 

pašā laikā respektējot inuītu un citu 

iezemiešu kopienu tradicionālo 

dzīvesveidu un vajadzību pēc iztikas. 

Tāpēc Komisijai būtu jāveic pasākumi, lai 

informētu sabiedrību par Regulas (EK) 

Nr. 1007/2009 mērķi un tajā paredzēto 

atbrīvojumu attiecībā produktiem, kuri 
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un citu iezemiešu kopienu tradicionālo 

dzīvesveidu un vajadzību pēc iztikas. 

Izņēmumam, kas attiecināts uz 

izstrādājumiem, kuri iegūti no inuītu un 

citu iezemiešu kopienu nomedītiem 

roņiem, būtu jāaprobežojas tikai ar tādām 

medībām, kas šīm kopienām palīdz 

nodrošināt iztiku, tātad netiek rīkotas 

galvenokārt komerciālos nolūkos. Tāpēc 

Komisijai ir jābūt iespējām vajadzības 

gadījumā ierobežot no roņiem iegūtu 

izstrādājumu daudzumu, kas laisti tirgū 

saskaņā ar minēto izņēmumu, lai 

nepieļautu, ka šis izņēmums tiek 

izmantots izstrādājumiem, kas iegūti 

medībās, ko rīko galvenokārt komerciālos 

nolūkos. 

iegūti pirmiedzīvotāju kopienu īstenotās 

medībās, tādējādi atjaunojot patērētāju 

uzticību. Izņēmumam, kas attiecināts uz 

izstrādājumiem, kuri iegūti no inuītu un 

citu iezemiešu kopienu nomedītiem 

roņiem, būtu jāaprobežojas tikai ar tādām 

medībām, kas šīm kopienām palīdz 

nodrošināt iztiku, tātad netiek rīkotas 

galvenokārt komerciālos nolūkos. Tāpēc, 

lai novērstu šī izņēmuma piemērošanu 

izstrādājumiem, kuri iegūti medībās, kas 

tiek veiktas galvenokārt komerciālos 

nolūkos, pilnvaras pieņemt tiesību aktus 

saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 

jādeleģē Komisijai, lai tā varētu ierobežot 

to no roņiem iegūtu izstrādājumu 

daudzumu, kas tiek laisti tirgū saskaņā ar 

minēto izņēmumu, un, ja nepieciešams, 

aizliegt konkrētu medību rezultātā no 

roņiem iegūtu izstrādājumu laišanu tirgū 

saskaņā ar minēto izņēmumu. Šāda 

deleģēšana būtu jāīsteno tikai attiecīgā 

gadījumā, kad tiek iesniegti atbilstoši 

pierādījumi un kad to uzskata par 

pienācīgu pēc apspriešanās ar 

ieinteresētajām personām. 

 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) Saskaņā ar 1994. gada Vispārējās 

vienošanās par tarifiem un tirdzniecību 

III panta 4. punktu produkti, kas no 

jebkuras līgumslēdzējas puses teritorijas 

importēti jebkuras citas līgumslēdzējas 

puses teritorijā, ir jāuzskata par ne mazāk 

nozīmīgiem kā līdzīgi vietējās izcelsmes 

produkti. 
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Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Lai paredzētu sīki izstrādātus 

noteikumus par no roņiem iegūtu 

izstrādājumu laišanu tirgū, pilnvaras 

pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 

290. pantu būtu jādeleģē Komisijai. Ir īpaši 

būtiski, lai Komisija rīkotu atbilstīgas 

apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. 

Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 

deleģētos aktus, būtu jānodrošina 

vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 

attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 

Parlamentam un Padomei. 

(5) Lai paredzētu sīki izstrādātus 

noteikumus par no roņiem iegūtu 

izstrādājumu laišanu tirgū, pilnvaras 

pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 

290. pantu būtu jādeleģē Komisijai. Ir īpaši 

būtiski, lai Komisija rīkotu atbilstīgas 

apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī un ar 

inuitiem un citām attiecīgām 

pirmiedzīvotāju kopienām. Komisijai, 

sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 

būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 

atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 

Eiropas Parlamentam un Padomei. 

 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

5.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) Komisijai pirms šīs regulas 

īstenošanas būtu jāveic ietekmes 

novērtējums, lai kvantificētu un 

kvalificētu pārskatīšanas sociālo, 

ekonomisko un kultūras ietekmi, 

nodrošinot, ka jebkādā pārskatīšanā tiek 

ņemts vērā tas, ka roņu medības ir daļa 

no atsevišķu kopienu kultūras identitātes; 

tādējādi nodrošinot, ka netiek apdraudēta 

roņu populāciju tuvumā dzīvojošo 

kopienu iztika un ka tiek saudzēta 

Savienības bioloģiskā un kultūras 

daudzveidība. 
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Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

Regula (EK) Nr. 1007/2009 

3. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ir atļauts laist tirgū tikai tādus 

izstrādājumus no roņiem, kuri iegūti 

medībās, ko piekopj inuītu vai citas 

iezemiešu kopienas, ar noteikumu, ka ir 

izpildīti visi šie nosacījumi: 

1. Ir atļauts laist tirgū tikai tādus 

izstrādājumus no roņiem, kuri iegūti 

medībās, ko piekopj inuītu vai citas 

iezemiešu kopienas, ar noteikumu, ka ir 

izpildīti visi šie nosacījumi: 

(a) kopiena tradicionāli rīko šādas medības; (a) kopiena tradicionāli rīko šādas medības; 

(b) medības palīdz kopienai nodrošināt 

iztiku un netiek rīkotas galvenokārt 

komerciālos nolūkos; 

(b) roņu medības kopienai palīdz 

nodrošināt iztiku; 

(c) medības tiek rīkotas tā, lai pēc iespējas 

samazinātu medījamo dzīvnieku sāpes, 

stresu, bailes un citas ciešanas, ņemot vērā 

kopienas tradicionālo dzīvesveidu un 

vajadzību pēc iztikas.  

(c) medības kopienas locekļi rīko, 

ievērojot dzīvnieku labturības principus, 

lai tādējādi pēc iespējas samazinātu 

medījamo dzīvnieku sāpes, stresu, bailes 

un citas ciešanas, ņemot vērā kopienas 

tradicionālo dzīvesveidu un iztiku. 

Importētiem izstrādājumiem šos 

nosacījumus piemēro importēšanas laikā 

vai vietā. 

Importētiem izstrādājumiem šos 

nosacījumus piemēro importēšanas laikā 

vai vietā. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

Regula (EK) Nr. 1007/2009 

3. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Izstrādājumu no roņiem laišana tirgū 

arī būtu jāatļauj, ja tiek ievēroti šādi 

nosacījumi: 

 (a) persona, kura laiž tirgū izstrādājumus 

no roņiem, var apliecināt, ka pretējā 

gadījumā no roņiem gūtie izstrādājumi 

tiktu izmesti jūrā un tādējādi tiktu 

pārkāpti Konvencijas par bioloģisko 
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daudzveidību 10. panta noteikumi; 

 (b) izstrādājumi no roņiem ir iegūti 

medībās, kas veiktas tā, lai pēc iespējas 

samazinātu medījamo dzīvnieku sāpes, 

stresu, bailes un citas ciešanas un 

ievērotu valsts tiesību aktos noteiktos 

dzīvnieku labturības mērķus; 

 (c) izstrādājumi no roņiem ir gūti medībās 

saskaņā ar valsts pārvaldības plāniem 

izsmeļamu dabas resursu saglabāšanai ar 

mērķi saglabāt roņu populāciju 

dzīvotspēju kā to dabiskās dzīvotnes 

elementu, tostarp kontrolējot slimības vai 

mazinot to starpsugu konkurences 

ietekmi, kuras ir atkarīgas no kopīgas 

dzīvotnes vai resursiem;  

 (d) izstrādājumi no roņiem ir iegūti 

vienīgi medībās, kas veiktas roņu 

populācijās, kuru aizsardzības statuss ir 

labvēlīgs. 

 Importētiem izstrādājumiem šos 

nosacījumus piemēro importēšanas laikā 

vai vietā. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

Regula (EK) Nr. 1007/2009 

3. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Šā panta 1. un 2. punkta piemērošana 

nekaitē šīs regulas mērķa sasniegšanai. 

3. Šā panta 1., 1.a un 2. punkta 

piemērošana nekaitē šīs regulas mērķa 

sasniegšanai. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

Regula (EK) Nr. 1007/2009 

3. pants – 5. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Ja nomedīto roņu skaits, saskaņā ar 

1. punktu tirgū laisto no roņiem iegūto 

izstrādājumu daudzums vai citi apstākļi 

liecina, ka medības tiek rīkotas 

galvenokārt komerciālos nolūkos, 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 

aktus saskaņā ar 4. pantu, lai ierobežotu 

šādās medībās iegūto izstrādājumu 

daudzumu, ko var laist tirgū.  

5. Komisija ir pilnvarota pēc apspriešanās 

ar ieinteresētajām personām pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 4.a pantu, lai 

ierobežotu vai aizliegtu laist tirgū 

izstrādājumus, ja ir pierādīts, ka medības 

tika rīkotas galvenokārt komerciālos 

nolūkos un pārsniedzot 1. punktā minētos 

nosacījumus attiecība uz izņēmumiem. 

Šādu pierādījumu sniegšanas nolūkā 

Komisija sagatavo atbilstīgas liecības par 

saskaņā ar 1. punktu tirgū laisto no 

roņiem iegūto izstrādājumu daudzumu, 

piemēram, par nomedīto roņu skaitu vai 

citiem apstākļiem.   

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 3.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1007/2009 

5.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) Regulā iekļauj šādu pantu: 

 “5.a pants 

 

 Publiskā informācija 

 Komisija un dalībvalstis veic piemērotus 

pasākumus, lai informētu kompetentās 

iestādes, tostarp muitas amatpersonas 

dalībvalstīs, un sabiedrību par to, ka tirgū 

laistie izstrādājumi no roņiem ir iegūti 

inuītu un pirmiedzīvotāju kopienu veiktās 

medībās saskaņā ar 3. panta 1. punkta 

noteikumiem un atbilst piemērojamām 

tiesību normām.” 
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Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 3.b punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1007/2009 

7. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.b Regulas 7. pantam pievieno šādu 

punktu: 

  „2.a Turklāt Komisija izvērtē šīs regulas 

ietekmi uz inuītu kopienu ekonomisko, 

sociālo un kultūras attīstību skartajos 

reģionos, kā arī šīs regulas ietekmi uz 

piekrastes kopienām, kurās roņu medības 

ir daļa no jūras resursu pārvaldības. 

Komisija līdz ... * iesniedz Eiropas 

Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 

Reģionu komitejai ziņojumu par minēto 

ietekmi. Ziņojumā iekļauj iespējamos 

veidus, kā mazināt šīs regulas negatīvo 

ietekmi uz inuītu kopienām. 

 ________________ 

 * OV: ievietot datumu — 2 gadi pēc šīs 

(grozītās) regulas stāšanās spēkā.” 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 3.c punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1007/2009 

7.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.c iekļauj šādu pantu: 

 „7.a pants 

 Pārskatīšana 

 Atbilstošā gadījumā, pamatojoties uz 

7. panta 2.a punktā minēto ietekmes 

novērtējumu, šo regulu pārskata 4 gadus 

pēc tās stāšanās spēkā. Pārskatīšanas 
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pamatā ir ietekmes novērtējums par šīs 

regulas sociālekonomisko un kultūras 

ietekmi uz inuītu un citu pirmiedzīvotāju 

kopienu attīstību un identitāti. 

Pārskatīšanā ņem vērā arī šīs regulas 

ietekmi uz piekrastes kopienām, kurās 

roņu medības ir daļa no jūras resursu 

pārvaldības.”  
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