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Grozījums Nr. 24
Niels Busk

Regulas priekšlikums
–

Komisijas ierosinātais teksts Priekšlikums par noraidīšanu

Noraida Komisijas priekšlikumu.

Or. da

Pamatojums

Priekšlikums juridiski pamatojas uz 95. pantu, kura nolūks ir novērst šķēršļus tirdzniecībai 
Kopienā. Šis priekšlikums nevis novērš šķēršļus tirdzniecībai, bet tieši pretēji — rada šķērsli 
tirdzniecībai, aizliedzot tirdzniecību ar izstrādājumiem, kas iegūti no roņveidīgajiem. 
Priekšlikums juridiski pamatojas arī uz 133. pantu, kas attiecas uz kopējo tirdzniecības 
politiku. Šķiet, ka priekšlikums ir pretrunā PTO noteikumiem un tādēļ, ņemot vērā šo apstākli, 
ir noraidāms. Turklāt ir iespējams risks, ka priekšlikums var nelabvēlīgi ietekmēt dzīvnieku 
labturību, un šis ir trešais Komisijas priekšlikuma noraidīšanas iemesls.

Grozījums Nr. 25
Jens Holm

Regulas priekšlikums
-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlaments aicināja Komisiju 
ierosināt no roņveidīgajiem iegūtu 
izstrādājumu importa pilnīgu aizliegumu 
saskaņā ar 70. punktu 2006. gada 
12. oktobra rezolūcijā par Kopienas 
rīcības plānu dzīvnieku aizsardzībai un 
labturībai 2006.–2010. gadā1.
1 OV C 308E, 16.12.2006., 170. lpp.

Or. en
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Pamatojums

Izdarot šo grozījumu, tekstā ir ietverta atsauce uz Eiropas Parlamenta rezolūciju par 
Kopienas rīcības plānu dzīvnieku aizsardzībai un labturībai 2006.–2010. gadā, un šajā 
rezolūcijā Komisijai ir izteikts aicinājums ierosināt no roņveidīgajiem iegūtu izstrādājumu 
importa pilnīgu aizliegumu.

Grozījums Nr. 26
Jens Holm

Regulas priekšlikums
-1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlaments 2006. gada 
26. septembrī pieņēma rakstisku 
deklarāciju par izstrādājumu, kas iegūti 
no roņveidīgajiem, aizliegšanu Eiropas 
Savienībā1. 
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0369.

Or. en

Pamatojums

Tekstā ir ietverta atsauce uz Eiropas Parlamenta rakstisko deklarāciju par izstrādājumu, kas 
iegūti no roņveidīgajiem, aizliegšanu Eiropas Savienībā, un šajā deklarācijā ir izteikts 
mudinājums iesniegt priekšlikumu par tirdzniecības ar izstrādājumiem, kas iegūti no 
roņveidīgajiem, aizliegumu.

Grozījums Nr. 27
Jens Holm

Regulas priekšlikums
-1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Padomes Parlamentārā 
asambleja 2006. gada 17. novembra 
ieteikumā Nr. 1776 aicināja dalībvalstis, 
inter alia:
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a) aizliegt visas nežēlīgās medību metodes, 
kas negarantē tūlītēju dzīvnieku nāvi bez 
ciešanām, un aizliegt dzīvnieku 
apdullināšanu ar tādiem instrumentiem 
kā hakapikiem, nūjām un 
šaujamieročiem; un
b) veicināt iniciatīvas, kuru nolūks ir 
aizliegt no roņveidīgajiem iegūtu 
izstrādājumu importu un tirdzniecību.

Or. en

Pamatojums

Izdarot šo grozījumu, ir norādīta atsauce uz Eiropas Padomes ieteikumu, kurā tā mudina 
dalībvalstis veicināt iniciatīvas ar mērķi aizliegt no roņveidīgajiem iegūtu izstrādājumu 
tirdzniecību un kurā daļēji norāda uz ierosinātās regulas nepieciešamību.

Grozījums Nr. 28
Jens Holm

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Roņveidīgie ir dzīvnieki, kas spēj izjust 
sāpes, mokas bailes un citādas ciešanas.

(1) Roņveidīgie ir jutīgi dzīvnieki, kas spēj 
izjust sāpes, mokas bailes un citādas 
ciešanas.

Or. en

Pamatojums

Šāds teksta formulējums precīzi ataino vispārzināmu jēdzienu, ar ko raksturo dzīvniekus, kuri 
jūt sāpes, stresu un kuriem ir arī citas jūtas.
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Grozījums Nr. 29
Jens Holm

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Roņveidīgo medības rosinājušas visus, 
kam rūp dzīvnieku labturība — sabiedrības 
locekļus, valdības, kā arī Eiropas 
Parlamentu — paust nopietnas bažas, jo ir 
pamats uzskatīt, ka roņveidīgos, 
iespējams, nogalina un dīrā, sagādājot tiem 
novēršamas sāpes, mokas un citādas 
ciešanas. Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādes zinātniskajā atzinumā par 
roņveidīgo nogalināšanu un dīrāšanu no 
dzīvnieku labturības viedokļa secināts, ka 
ir roņveidīgos ir iespējams nogalināt ātri 
un efektīvi, neradot novēršamas sāpes vai 
ciešanas, tomēr ir ziņots, ka praksē 
nogalināšana ne vienmēr notiek efektīvi 
un humāni.

(3) Roņveidīgo medības rosinājušas visus, 
kam rūp dzīvnieku labturība — sabiedrības 
locekļus, valdības, kā arī Eiropas 
Parlamentu —, paust nopietnas bažas, jo 
roņveidīgie, kurus nogalina un dīrā 
komerciālā nolūkā veiktās medībās, 
visnotaļ cieš sāpes, mokas un citādas 
ciešanas.

Or. en

Pamatojums

Jautājums šeit nav par to, vai roņveidīgos teorētiski var nogalināt humāni, bet gan par to, vai 
viņus vispār var nogalināt humāni apkārtējā vidē, kur notiek roņveidīgo medības. Teksts ir 
dzēsts, lai neradītu neskaidrības.

Grozījums Nr. 30
Mojca Drčar Murko

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai novērstu pašreizējo iekšējā tirgus 
sadrumstalotību, ir jāparedz saskaņoti 
noteikumi, vienlaikus ņemot vērā 
dzīvnieku labturības apsvērumus. Šajā 
ziņā lietderīgs ir aizliegums laist tirgū no 

(6) Lai novērstu pašreizējo iekšējā tirgus 
sadrumstalotību, kliedētu Eiropas 
iedzīvotāju bažas par dzīvnieku labturību 
un ņemtu vērā dabas aizsardzības 
jautājumus, ir jāparedz saskaņoti 
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roņveidīgajiem iegūtus izstrādājumus. noteikumi, pamatojoties uz šiem
apsvērumiem. Lai sasniegtu šos mērķus,
lietderīgs ir aizliegums laist tirgū no 
roņveidīgajiem iegūtus izstrādājumus.

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas nolūks ir kliedēt bažas par dzīvnieku labturību un kopumā risināt dabas 
aizsardzības jautājumus. Ir svarīgi uzsvērt šos apsvērumus, it īpaši — lai nodrošinātu 
atbilstību konkrētiem noteikumiem PTO kontekstā.

Grozījums Nr. 31
Jens Holm

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šajā regulā paredzētie dažādie 
aizliegumi ir atbilde uz sabiedrības locekļu 
paustajām bažām par dzīvnieku labturību 
saistībā ar iespējamu tādu izstrādājumu 
laišanu tirgū Kopienā (tostarp importējot 
no trešām valstīm), kas iegūti no 
roņveidīgajiem, kuri, iespējams, ir 
nogalināti un nodīrāti, sagādājot tiem 
novēršamas sāpes, mokas un citādas 
ciešanas.

(10) Šajā regulā paredzētie dažādie 
aizliegumi ir atbilde uz sabiedrības locekļu 
paustajām bažām par dzīvnieku labturību 
saistībā ar iespējamu tādu izstrādājumu 
laišanu tirgū Kopienā (tostarp importējot 
no trešām valstīm), kas iegūti no 
roņveidīgajiem, kuri, iespējams, ir 
nogalināti un nodīrāti, sagādājot tiem 
sāpes, mokas un citādas ciešanas.

Or. en

Pamatojums

Nenovēršamas ciešanas varētu būt ļoti ievērojamas, ņemot vērā to, ka jēdziens nav 
kvantificējams.
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Grozījums Nr. 32
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šajā regulā paredzētie dažādie 
aizliegumi ir atbilde uz sabiedrības locekļu 
paustajām bažām par dzīvnieku labturību 
saistībā ar iespējamu tādu izstrādājumu 
laišanu tirgū Kopienā (tostarp importējot 
no trešām valstīm), kas iegūti no 
roņveidīgajiem, kuri, iespējams, ir 
nogalināti un nodīrāti, sagādājot tiem 
novēršamas sāpes, mokas un citādas 
ciešanas.

(10) Šajā regulā paredzētie dažādie 
aizliegumi ir atbilde uz sabiedrības locekļu 
paustajām bažām par dzīvnieku labturību 
saistībā ar iespējamu tādu izstrādājumu 
laišanu tirgū Kopienā (tostarp importējot 
no trešām valstīm), kas iegūti no 
roņveidīgajiem, kuri, iespējams, ir 
nogalināti un nodīrāti, sagādājot tiem 
sāpes, mokas un citādas ciešanas.

Or. en

Pamatojums

Ir jādzēš vārds “novēršamas”, jo visi pierādījumi liecina, ka EK iedzīvotājos bažas rada 
ciešanas, ko roņveidīgajiem sagādā medību laikā, nevis tikai ciešanas, kuras ir novēršamas. 
Nenovēršamas ciešanas varētu būt ļoti ievērojamas, ņemot vērā to, ka jēdziens nav 
kvantificējams.

Grozījums Nr. 33
Jens Holm

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Tomēr vajadzētu paredzēt iespēju 
noteikt atkāpes no vispārējā aizlieguma 
laist tirgū un importēt Kopienā vai 
eksportēt no tās izstrādājumus, kas iegūti 
no roņveidīgajiem, ciktāl tiek ievēroti 
atbilstoši nosacījumi, kuru pamatā ir 
dzīvnieku labturības apsvērumi. Tālab 
jāparedz kritēriji, kuru ievērošanai būtu 
jānodrošina, ka roņveidīgie tiek 
nogalināti un dīrāti, neradot novēršamas 

(11) Tomēr attiecībā uz izstrādājumiem, 
kas iegūti no roņveidīgajiem, kurus medī 
inuītu kopienas, vajadzētu paredzēt 
ierobežotu atkāpi no vispārējā aizlieguma 
laist tirgū un importēt Kopienā vai 
eksportēt no tās izstrādājumus, kas iegūti 
no roņveidīgajiem.
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sāpes, mokas un citādas ciešanas. 
Jebkuru šādu atkāpi jāpiešķir Kopienas 
līmenī tā, lai visā Kopienā tiktu piemēroti 
vienoti nosacījumi attiecībā uz 
tirdzniecību, kas īpaši atļauta saskaņā ar 
šīm atkāpēm, un lai iekšējais tirgus 
turpinātu darboties bez sarežģījumiem.

Or. en

Pamatojums

No roņveidīgajiem iegūtu izstrādājumu tirdzniecības aizliegums, paredzot atkāpi par tā 
saukto “humāno” nogalināšanu, nav īstenojams praktiski, jo roņveidīgo medības komerciālā 
nolūkā notiek attālās vietās un tūkstošiem cilvēku tās veic plašās, grūti pieejamās teritorijās, 
tāpēc roņveidīgo medību efektīva uzraudzība nav iespējama.

Grozījums Nr. 34
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Nedrīkst ciest to inuītu kopienu 
ekonomiskās un sociālās pamatintereses, 
kuras tradicionāli nodarbojas ar roņveidīgo 
medībām iztikas nodrošināšanai. Medības 
ir inuītu sabiedrības locekļu neatņemama 
kultūras un identitātes sastāvdaļa. 
Medības ir ienākumu avots un palīdz 
nodrošināt mednieka iztiku. Tādējādi šajā 
regulā paredzētie aizliegumi nedrīkstētu 
attiekties uz izstrādājumiem, kuri iegūti no 
tādiem roņveidīgajiem, ko inuītu kopienas 
tradicionāli medī un kas palīdz tiem 
nodrošināt iztiku.

(13) Šī regula neietekmēs negatīvi to 
inuītu kopienu ekonomiskās un sociālās 
pamatintereses, kuras nodarbojas ar 
roņveidīgo medībām iztikas 
nodrošināšanai, jo medības iztikas 
nodrošināšanai ir saistītas ar medījuma 
izmantošanu tikai personiskajam vai 
ģimenes patēriņam (tāpēc tās nav saistītas 
ar tirdzniecību Kopienā). Šajā regulā 
paredzētie aizliegumi nedrīkstētu attiekties 
uz izstrādājumiem, kuri iegūti no tādiem 
roņveidīgajiem, ko inuītu kopienas medī 
iztikas nodrošināšanai, un kuri nonāk ES 
tirgū tikai kultūras apmaiņas nolūkos, 
piemēram, izglītojošos vai ceremoniju 
veikšanas nolūkos.

Or. en
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Pamatojums

This amendment acknowledges an exception for seal products derived from Inuit hunts that 
are traded as part of a non-commercial cultural exchange. Because subsistence hunting (as 
that term is normally and properly understood) by its nature involves personal or family 
consumption only, and does not involve placing seal products on the market or importing or 
exporting them, seal products from these subsistence hunts do not fall within the Regulation, 
which deals with international trade. However, this amendment recognizes that in some 
instances, Inuit seal products may enter or exit the EU as part of a non-commercial, cultural 
exchange. This amendment allows that trade to continue to preserve tradition and culture.

Grozījums Nr. 35
Jens Holm

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Jāparedz atbilstošas prasības, lai 
nodrošinātu, ka atkāpes no tirdzniecības 
aizliegumiem saskaņā ar šo regulu var 
pareizi īstenot. Tālab jāparedz noteikumi 
attiecībā uz sertificēšanas shēmām, kā arī 
marķēšanu un etiķetēšanu. Ar
sertificēšanas shēmām būtu jānodrošina, 
ka no roņveidīgajiem iegūti izstrādājumi 
tiek sertificēti kā tādi, kas iegūti no 
roņveidīgajiem, kuri nogalināti un 
nodīrāti saskaņā ar attiecīgajām 
prasībām, kas tiek reāli piemērotas un 
kuru mērķis ir nodrošināt, ka roņveidīgos 
nogalina un dīrā, nesagādājot 
novēršamas sāpes, mokas un citādas 
ciešanas.

(14) Jāparedz atbilstošas prasības, lai 
attiecībā uz izstrādājumiem, kurus no 
roņveidīgajiem iegūst inuīti, nodrošinātu, 
ka atkāpi no tirdzniecības aizliegumiem 
saskaņā ar šo regulu var pareizi īstenot. 

Or. en

Pamatojums

Ar šādu grozījuma teksta formulējumu precizē, ka paredz prasības, kas nodrošina atkāpi tikai 
attiecībā uz izstrādājumiem, kurus no roņveidīgajiem iegūst inuīti.
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Grozījums Nr. 36
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Konkrētāk, Komisijai vajadzīgas 
pilnvaras pieņemt visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ir 
izveidotas procedūras, lai varētu efektīvi 
iesniegt un apstrādāt pieprasījumus 
atkāpēm no šajā regulā paredzētajiem 
tirdzniecības aizliegumiem, un lai 
nodrošinātu, ka tiek pareizi īstenoti šīs 
regulas noteikumi par sertificēšanas 
shēmām, marķēšanu un etiķetēšanu. Tā 
kā šie pasākumi ir vispārīgi un to mērķis 
ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, 
cita starpā papildinot to ar jauniem 
nebūtiskiem elementiem, šādi pasākumi 
jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā 
paredzēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Komisijai arī jābūt pilnvarām lemt par 
atkāpēm no šajā regulā paredzētajiem 
tirdzniecības aizliegumiem, šo atkāpju 
apturēšanu vai atcelšanu. Tā kā šos 
pasākumus pieņem, lai nodrošinātu šajā 
regulā paredzētās shēmas vadību, 
piemērojot to katram gadījumam 
atsevišķi, pasākumi jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 4. pantā paredzēto 
vadības procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja atzinuma sagatavotājas ierosinātos grozījumus pieņem, šis apsvērums kļūst lieks.
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Grozījums Nr. 37
Jens Holm

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Konkrētāk, Komisijai vajadzīgas 
pilnvaras pieņemt visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ir 
izveidotas procedūras, lai varētu efektīvi 
iesniegt un apstrādāt pieprasījumus 
atkāpēm no šajā regulā paredzētajiem 
tirdzniecības aizliegumiem, un lai 
nodrošinātu, ka tiek pareizi īstenoti šīs 
regulas noteikumi par sertificēšanas 
shēmām, marķēšanu un etiķetēšanu. Tā 
kā šie pasākumi ir vispārīgi un to mērķis 
ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, 
cita starpā papildinot to ar jauniem 
nebūtiskiem elementiem, šādi pasākumi 
jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā 
paredzēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Komisijai arī jābūt pilnvarām lemt par 
atkāpēm no šajā regulā paredzētajiem 
tirdzniecības aizliegumiem, šo atkāpju 
apturēšanu vai atcelšanu. Tā kā šos 
pasākumus pieņem, lai nodrošinātu šajā 
regulā paredzētās shēmas vadību, 
piemērojot to katram gadījumam 
atsevišķi, pasākumi jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 4. pantā paredzēto 
vadības procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Svītrojot 11. un 12. apsvērumu, šis apsvērums kļūst lieks.
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Grozījums Nr. 38
Mojca Drčar Murko

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu tiek noteikti saskaņoti 
noteikumi par no roņveidīgajiem iegūtu 
izstrādājumu laišanu Kopienas tirgū, 
importu Kopienā, tranzītu caur to vai 
eksportu no Kopienas.

Ar šo regulu tiek noteikti saskaņoti 
noteikumi par no roņveidīgajiem iegūtu 
izstrādājumu laišanu Kopienas tirgū, 
importu Kopienā, tranzītu caur to vai 
eksportu no Kopienas, kā arī tiek kliedētas 
bažas par dzīvnieku labturību, vienlaikus 
ņemot vērā dabas aizsardzības 
jautājumus.

Or. en

Pamatojums

Regulas nolūks ir arī kliedēt dalībvalstu un ES sabiedrības paustās bažas par dzīvnieku 
labturību, vienlaikus ņemot vērā dabas aizsardzības jautājumus. Šie mērķi ir skaidri 
jānorāda.

Grozījums Nr. 39
Jens Holm

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu tiek noteikti saskaņoti 
noteikumi par no roņveidīgajiem iegūtu 
izstrādājumu laišanu Kopienas tirgū, 
importu Kopienā, tranzītu caur to vai 
eksportu no Kopienas.

Ar šo regulu tiek noteikti saskaņoti 
noteikumi, ar kuriem aizliedz no 
roņveidīgajiem iegūtu izstrādājumu laišanu 
Kopienas tirgū, importu Kopienā, tranzītu 
caur to vai eksportu no 
Kopienas; aizliegums neattiecas uz 
jebkādiem izstrādājumiem, kas iegūti no 
roņveidīgajiem, kurus medī inuītu 
kopienas.

Or. en
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Pamatojums

Šajā grozījumā nosaka izņēmumu attiecībā uz izstrādājumiem, kas iegūti no roņveidīgajiem, 
kurus medī inuītu kopienas, tādējādi atļaujot šo izstrādājumu tirdzniecību, lai turpinātu 
saglabāt tradīcijas un kultūru.

Grozījums Nr. 40
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas dalībvalstis piemēro šo regulu tā, lai 
tiktu nodrošināta atbilstība ANO 
Konvencijai par bioloģisko daudzveidību.

Or. sv

Pamatojums

Ar Konvenciju par bioloģisko daudzveidību paredz saglabāt bioloģisko daudzveidību. ES 
politika ir izstrādāta tā, lai atbalstītu šo vēlamo mērķi, un šai regulai nevajadzētu būt 
izņēmumam.

Grozījums Nr. 41
Jens Holm

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. „roņveidīgais” ir I pielikumā uzskaitīto 
roņveidīgo sugu īpatnis;

1. „roņveidīgais” ir roņveidīgo sugu 
īpatnis;

Or. en

Pamatojums

Regulas neattiecināšana uz dažām roņveidīgo sugām var izraisīt sarežģījumus un radīt ar 
identifikāciju saistītas problēmas.
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Grozījums Nr. 42
Jens Holm

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. „no roņveidīgajiem iegūti izstrādājumi” 
ir visi izstrādājumi, pārstrādāti vai 
nepārstrādāti, kas atvasināti vai iegūti no 
roņveidīgajiem, tostarp gaļa, eļļa, trāns, 
neapstrādātas kažokādas un kažokādas, 
miecētas vai apdarinātas, tostarp 
kažokādas, kas saliktas plātnēs, krustos 
un līdzīgās formās, kā arī priekšmeti no 
roņu kažokādām;

2. „no roņveidīgajiem iegūti izstrādājumi” 
ir jebkādi izstrādājumi, kas atvasināti vai 
iegūti no roņveidīgajiem, izņemot tādus 
izstrādājumus, kas iegūti no 
roņveidīgajiem, kurus medī inuītu 
kopienas;

Or. en

Pamatojums

Izdarot izmaiņas definīcijā par to, kas ir “no roņveidīgajiem iegūti izstrādājumi”, izņēmumu, 
kas attiecas uz inuītiem, piemēro no roņveidīgajiem iegūtu izstrādājumu importam, eksportam 
un tirdzniecībai ar tiem ES.

Grozījums Nr. 43
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. „no roņveidīgajiem iegūti izstrādājumi” 
ir visi izstrādājumi, pārstrādāti vai 
nepārstrādāti, kas atvasināti vai iegūti no 
roņveidīgajiem, tostarp gaļa, eļļa, trāns, 
neapstrādātas kažokādas un kažokādas, 
miecētas vai apdarinātas, tostarp 
kažokādas, kas saliktas plātnēs, krustos un 
līdzīgās formās, kā arī priekšmeti no roņu 

2. „no roņveidīgajiem iegūti izstrādājumi” 
ir visi izstrādājumi, pārstrādāti vai 
nepārstrādāti, kas atvasināti vai iegūti no 
roņveidīgajiem, tostarp gaļa, eļļa, trāns, 
orgāni, neapstrādātas kažokādas un 
kažokādas, miecētas vai apdarinātas, 
tostarp kažokādas, kas saliktas plātnēs, 
krustos un līdzīgās formās, kā arī 
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kažokādām; priekšmeti no roņu kažokādām; izņēmums 
ir izstrādājumi, kuri iegūti no inuītu 
kopienu nomedītiem roņveidīgajiem un ar 
kuriem tirgojas, lai inuītu kopienas veiktu 
nekomerciālu apmaiņu ar tiem kultūras, 
izglītojošos un/vai ceremoniju izpildīšanas 
nolūkos;

Or. en

Pamatojums

Izdarot izmaiņas definīcijā par to, kas ir “no roņveidīgajiem iegūti izstrādājumi”, izņēmumu, 
kas attiecas uz inuītiem, piemēro no roņveidīgajiem iegūtu izstrādājumu importam, eksportam 
un tirdzniecībai ar tiem ES.

Grozījums Nr. 44
Jens Holm

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. „imports” ir jebkāda preču ievešana 
Kopienas muitas teritorijā, izņemot 
importu, kas

4. „imports” ir jebkāda preču ievešana 
Kopienas muitas teritorijā, izņemot 
importu, kurā ietilpst tikai tādas preces, ko 
ceļotāji vai viņu ģimenes izmanto 
personīgām vajadzībām. Tādu preču veids 
un daudzums nedrīkst norādīt uz to, ka 
tās ieved komerciālā nolūkā;

(i) ir neregulārs un
(ii) kurā ietilpst tikai tādas preces, ko 
ceļotāji vai viņu ģimenes izmanto 
personīgām vajadzībām;

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā precizē, ka personīgajām vajadzībām ievesto preču daudzums un veids 
nedrīkst norādīt uz to, ka tās ieved komerciālā nolūkā. Precizējums ir nepieciešams, lai 
nepieļautu iespēju tirgoties ar personīgajām vajadzībām paredzētajām precēm bez minēto 
preču daudzuma vai veida ierobežojuma.
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Grozījums Nr. 45
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
2. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a “iztikas nodrošināšana” ir no 
roņveidīgajiem iegūtu izstrādājumu 
ierasta un tradicionāla lietošana inuītu 
kopienās personiskam vai ģimenes 
patēriņam, izmantojot tos pārtikā, 
pajumtes nodrošināšanā, kā kurināmo, 
apģērbu un darbarīkus; pārtikā 
nelietojamo no roņveidīgajiem iegūto 
izstrādājumu blakusproduktu 
izmantošana personiskajam vai ģimenes 
patēriņam, lai izgatavotu un vietējā tirgū 
pārdotu mājamatniecības izstrādājumus; 
roņveidīgo vai to daļu izmantošana par 
apmaiņas priekšmetiem, ja šādu apmaiņu 
veic ierobežotā apjomā un nekomerciālā 
nolūkā, vai arī daloties ar roņveidīgajiem 
vai to daļām nolūkā izmantot tās 
personiskajam vai ģimenes patēriņam.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu papildina atzinuma sagatavotājas ierosināto grozījumu Nr. 11. 
Mājamatniecības priekšmetu pārdošana būtu jāatļauj tikai vietējā tirgū.

Grozījums Nr. 46
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts - 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punkts neattiecas uz 
izstrādājumiem, kuri iegūti no 
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roņveidīgajiem un kuru izcelsmes valstīs 
mīt roņveidīgo populācija, ja:
– medības notiek saskaņā ar medību 
pārvaldību valsts plānu;
– medības ir selektīvas un tās veic 
uzraudzītos apstākļos un nelielā apjomā;
– medības neapdraud labvēlīga 
aizsargātības stāvokļa saglabāšanu;
– tirdzniecība ar izstrādājumiem, kas 
iegūti no roņveidīgajiem, notiek tikai 
vietējā tirgū.

Or. en

Pamatojums

A number of countries have a very small-scaled, strictly controlled seal hunt. The hunt is part 
of the overall seal management with the aim to prevent damages to fisheries. Alone in Sweden 
the seals cause damages for 6 000 000 € per year to fisheries. The seal hunt itself and the 
small scale trade in seal products create incentives for the local people along the coast to 
consider the seal as a valuable game species and not only as a pest species. If the trade was 
banned there is a risk that the seal would again be considered only as a pest species and 
being killed with less effective methods. Further, the costs of the proposed system with 
certificates and labels would not be proportionate to the extent of the seal hunt in some 
countries. It is reasonable to distinguish between large scale hunting of sales, and the small 
scale hunting which takes place in Sweden where only about 100 animals are hunted 
annually.

Grozījums Nr. 47
Jens Holm

Regulas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis ik pēc pieciem gadiem 
Komisijai nosūta ziņojumu, kurā izklāstīti 
pasākumi, kas veikti, lai īstenotu šo regulu.

1. Dalībvalstis divu gadu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā un pēc tam ik pēc 
trim gadiem Komisijai nosūta ziņojumu, 
kurā izklāstīti pasākumi, kas veikti, lai 
īstenotu šo regulu.

2. Pamatojoties uz 1. punktā minētajiem 
ziņojumiem, Komisija divpadsmit mēnešu 

2. Pamatojoties uz 1. punktā minētajiem 
ziņojumiem, Komisija divpadsmit mēnešu 
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laikā pēc attiecīgā piecu gadu pārskata 
perioda beigām ziņo Eiropas Parlamentam 
un Padomei par šīs regulas piemērošanu.

laikā pēc katra attiecīgā pārskata perioda 
beigām ziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei par šīs regulas piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Divu gadu periods ir lielāks stimuls, lai dalībvalstis sāktu rīkoties un īstenot šo regulu, kā arī 
šajā periodā var ātri noteikt ar regulas īstenošanu saistītās problēmas un risināt tās.

Grozījums Nr. 48
Jens Holm

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 3. un 4. pants ir piemērojams 6 
mēnešus pēc regulas spēkā stāšanās dienas, 
izņemot, ja 3. panta 3. punktā, 5. panta 
5. punktā, 6. panta 2. punktā un 7. panta 
2. punktā minētie īstenošanas pasākumi 
šajā dienā nav spēkā, un minētajā 
gadījumā 3. un 4. pantu piemēro 
nākamajā dienā pēc šo īstenošanas 
pasākumu stāšanās spēkā. 

Šīs regulas 3. pantu piemēro no [6 mēneši
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts daļēji tādēļ, ka ir svītrots 4. pants un citi panti. Teikuma otrās daļas 
formulējums “izņemot, ja .. īstenošanas pasākumi” rada problēmas, jo tas paredz aizliegumu, 
kas stātos spēkā, tiklīdz Komisija saskaņā ar 3. panta 3. punktu būs īstenojusi pasākumus 
saistībā ar izņēmumu, kas attiecas uz inuītu kopienām. Svītrojot teikuma otro daļu, Komisijai 
tiek doti stimuli noteikt šo izņēmumu.
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