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JUSTIFICARE SUCCINTĂ
Raportoarea salută îndelung așteptata propunere a Comisiei de regulament privind prevenirea
și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive, în vederea creării unui
cadru juridic care aplică principiile prevenirii, al detectării precoce, al eradicării rapide și al
gestiunii și controlului pe termen lung. Aceste principii vor asigura protejarea biodiversității
inestimabile a UE în anii viitori, UE având o poziție ideală pentru a coordona acțiunea în
acest domeniu. Numărul de specii de animale și plante existente în UE care nu apar în mod
natural, ci sunt rezultatul acțiunii deliberate sau întâmplătoare, este estimat la 12 000.
Raportoarea împărtășește opinia Comisiei potrivit căreia o abordare coordonată puternică a
gestiunii și controlului speciilor alogene invazive este calea cea mai potrivită pentru a asigura
protecția biodiversității noastre prețioase și a reduce la minimum daunele economice,
ecologice și de mediu, cu consecințe devastatoare, pe care le pot provoca introducerea
intenționată sau neintenționată a speciilor alogene invazive, estimate în momentul de față la
12 miliarde EUR pe an, în pagube și pierderi de producție.
Apreciază că propunerea de regulament abordează, de asemenea, consecințele de mediu, dar
și impactul considerabil al speciilor alogene invazive aduse în UE; cu toate acestea, consideră
că o listă a speciilor monitorizate activ limitată la 50 este inutil restrictivă și în contradicție cu
domeniul de aplicare global necesar pentru a remedia cu adevărat problema speciilor alogene
invazive. Există inconsecvență între evaluarea de impact prezentată și această propunere de
listă. De aceea, înlocuirea termenului de „specii” cu „grup taxonomic” va lărgi domeniul de
aplicare și va preveni comercializarea speciilor similare celor aflate pe o listă de interes pentru
Uniune, care nu sunt incluse pe listă, dar care aparțin aceluiași grup taxonomic.
În 2010, valoarea comerțului legal de animale de companie și alimente s-a ridicat la 5,9
miliarde de lire sterline numai în Marea Britanie. Cu toate acestea, există și comerț ilegal,
reprezentat de contrabanda și traficul cu animale pe cale de dispariție și animale exotice, o
opțiune lucrativă sub acoperirea căilor legale și o amenințare serioasă la adresa florei și faunei
naturale. Se estimează că comerțul ilegal cu flora și fauna sălbatice se ridică la 7,8-10 miliarde
de dolari la nivel mondial. Prezentul regulament abordează consecințele potențiale ale
comerțului legal dar, având în vedere că piața neagră a lemnului este estimată la 7 miliarde de
dolari, iar pescuitul la 4,2-9,5 miliarde de dolari, sunt necesare măsuri suplimentare care să
asigure controlul efectiv al frontierelor.
AMENDAMENTE
Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și
siguranță alimentară, competentă în fond, să țină seama de următoarele amendamente:
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 9

AD\1016006RO.doc

3/14

PE524.661v02-00

RO

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Regulamentul (CE) nr. 708/2007 al
Consiliului din 11 iunie 2007 privind
utilizarea în acvacultură a speciilor exotice
și a speciilor absente la nivel local14,
Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al
Parlamentului European și al Consiliului
din 22 mai 2012 privind punerea la
dispoziție pe piață și utilizarea produselor
biocide15 și Regulamentul (CE) nr.
1107/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului din 21 octombrie 2009 privind
introducerea pe piață a produselor
fitosanitare și de abrogare a Directivelor
79/117/CEE și 91/414/CEE ale
Consiliului16 prevăd norme privind
autorizarea utilizării anumitor specii
alogene în anumite scopuri. Utilizarea
anumitor specii a fost deja autorizată în
temeiul regimurilor respective la momentul
intrării în vigoare a prezentelor norme noi,
întrucât nu implică riscuri inacceptabile
pentru mediul înconjurător, pentru
sănătatea umană și pentru economie.
Astfel, pentru a asigura un cadru juridic
coerent, speciile respective ar trebui
excluse din noile norme.

(9) Regulamentul (CE) nr. 708/2007 al
Consiliului din 11 iunie 2007 privind
utilizarea în acvacultură a speciilor exotice
și a speciilor absente la nivel local14,
Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al
Parlamentului European și al Consiliului
din 22 mai 2012 privind punerea la
dispoziție pe piață și utilizarea produselor
biocide15 și Regulamentul (CE) nr.
1107/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului din 21 octombrie 2009 privind
introducerea pe piață a produselor
fitosanitare și de abrogare a Directivelor
79/117/CEE și 91/414/CEE ale
Consiliului16 prevăd norme privind
autorizarea utilizării anumitor specii
alogene în anumite scopuri. Utilizarea
anumitor specii a fost deja autorizată în
temeiul regimurilor respective la momentul
intrării în vigoare a prezentelor norme noi,
întrucât nu implică riscuri inacceptabile
pentru mediul înconjurător, supraviețuirea
speciilor endemice, pentru sănătatea
umană și animală și pentru economie.
Astfel, pentru a asigura un cadru juridic
coerent, speciile respective ar trebui
excluse din noile norme.

_______________

_______________
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JO L 168, 28.6.2007, p.1.

14

JO L 168, 28.6.2007, p.1
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JO L 167, 27.6.2012, p. 1.
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JO L 167, 27.6.2012, p. 1.
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Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 10
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Pentru a se asigura că subgrupa de
specii alogene invazive de interes pentru
Uniune se menține proporțională, lista ar
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(10) Pentru a se asigura că subgrupa de
specii alogene invazive de interes pentru
Uniune se menține proporțională și
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trebui întocmită printr-o abordare
progresivă introdusă treptat, inclusiv prin
limitarea inițială a numărului de specii
alogene invazive de interes pentru Uniune
la primele 3 % dintr-un număr total
aproximativ de 1 500 de specii alogene
invazive din Europa, vizând acele specii
care cauzează sau este posibil să cauzeze
daune economice importante, inclusiv
daune care rezultă din declinul
biodiversității.

îndeplinește obiectivul de a pune accentul
pe prevenire, este esențial ca lista să fie
revizuită și actualizată în permanență.
Lista ar trebui să fie deschisă, să
recunoască un număr estimat de 1500 de
specii alogene invazive existente în
prezent în Uniune și că rata de invaziune
este în creștere, precum și să includă toate
grupurile taxonomice care cuprind
grupuri de specii cu cerințe ecologice
similare, pentru a preveni derogările de la
speciile comercializate în Uniune la specii
similare, dar neincluse pe listă. Lista ar
trebui întocmită vizând acele specii care
cauzează sau este posibil să cauzeze daune
economice importante, inclusiv daune care
rezultă din declinul biodiversității.

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 11
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Criteriile de includere pe listă a
speciilor alogene invazive considerate a fi
de interes pentru Uniune reprezintă
instrumentul de bază pentru aplicarea
prezentelor norme noi. Comisia va face tot
posibilul să prezinte comitetului o
propunere pentru o listă bazată pe criteriile
respective în termen de un an de la intrarea
în vigoare a prezentului act legislativ.
Criteriile ar trebui să includă o evaluare a
riscurilor în conformitate cu dispozițiile
aplicabile în temeiul acordurilor
Organizației Mondiale a Comerțului
privind impunerea de restricții comerciale
asupra speciilor.

(11) Criteriile de includere pe listă a
speciilor alogene invazive considerate a fi
de interes pentru Uniune reprezintă
instrumentul de bază pentru aplicarea
prezentelor norme noi. Comisia va
prezenta comitetului o propunere pentru o
listă bazată pe criteriile respective în
termen de un an de la intrarea în vigoare a
prezentului act legislativ. Criteriile ar
trebui să se bazeze pe cele mai recente
dovezi științifice și să includă o evaluare a
riscurilor în conformitate cu dispozițiile
aplicabile în temeiul acordurilor pertinente
ale Organizației Mondiale a Comerțului
privind impunerea de restricții comerciale
asupra speciilor.

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 16
AD\1016006RO.doc
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Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Riscurile și problemele asociate
speciilor alogene invazive reprezintă o
provocare transfrontalieră care afectează
întreaga Uniune. Prin urmare, este esențială
adoptarea la nivelul Uniunii a unei
interdicții privind introducerea în mod
intenționat în Uniune, reproducerea,
creșterea, transportul, cumpărarea,
vânzarea, utilizarea, schimbul, păstrarea și
eliberarea de specii alogene invazive de
interes pentru Uniune, pentru a se garanta
adoptarea de măsuri consecvente la nivelul
Uniunii, cu scopul de a evita denaturarea
pieței interne și de a preveni situațiile în
care acțiunea întreprinsă într-un stat
membru este subminată de lipsa de
inițiativă a unui alt stat membru.

(16) Riscurile și problemele asociate
speciilor alogene invazive reprezintă o
provocare transfrontalieră care afectează
întreaga Uniune. Prin urmare, este esențială
adoptarea la nivelul Uniunii a unei
interdicții privind introducerea în mod
intenționat în Uniune, reproducerea,
creșterea, transportul, cumpărarea,
vânzarea, utilizarea, schimbul, păstrarea și
eliberarea de specii alogene invazive de
interes pentru Uniune, pentru a se garanta
adoptarea din timp de măsuri consecvente
la nivelul Uniunii, cu scopul de a evita
denaturarea pieței interne și de a preveni
situațiile în care acțiunea întreprinsă într-un
stat membru este subminată de lipsa de
inițiativă a unui alt stat membru.

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 18
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Pot exista cazuri în care speciile
alogene care nu sunt încă recunoscute ca
specii alogene invazive de interes pentru
Uniune apar la frontierele Uniunii sau sunt
identificate pe teritoriul acesteia. Prin
urmare, statele membre ar trebui să aibă
posibilitatea de a adopta o serie de măsuri
de urgență, pe baza unor dovezi științifice
disponibile. Astfel de măsuri de urgență ar
permite o reacție imediată privind speciile
care pot prezenta riscuri legate de
introducerea, stabilirea și răspândirea
acestora în țările în cauză, în timp ce statele
membre evaluează riscurile efective
prezentate de speciile respective, în
conformitate cu prevederile aplicabile ale
acordurilor Organizației Mondiale a
Comerțului, în special cu scopul de
recunoaștere a acestor specii drept specii

(18) Pot exista cazuri în care speciile
alogene care nu sunt încă recunoscute ca
specii alogene invazive de interes pentru
Uniune apar la frontierele Uniunii sau sunt
identificate pe teritoriul acesteia și care ar
putea prezenta riscuri legate de
introducerea lor în mediu înconjurător
prin acțiuni deliberate sau întâmplătoare.
Prin urmare, statele membre ar trebui să
aibă posibilitatea de a adopta o serie de
măsuri de urgență, pe baza unor dovezi
științifice disponibile și a bunelor practici.
Astfel de măsuri de urgență ar permite o
reacție imediată privind speciile care pot
prezenta riscuri legate de introducerea,
stabilirea și răspândirea acestora în țările în
cauză, în timp ce statele membre evaluează
riscurile efective prezentate de speciile
respective, în conformitate cu prevederile
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alogene invazive de interes pentru Uniune.
Este necesar să se asocieze măsurile
naționale de urgență cu posibilitatea de a
adopta măsuri de urgență la nivelul
Uniunii, cu scopul de a se respecta
prevederile acordurilor Organizației
Mondiale a Comerțului. Mai mult, măsurile
de urgență luate la nivelul Uniunii ar pune
la dispoziția acesteia un mecanism de
acțiune rapidă în cazul prezenței unor noi
specii alogene invazive sau al pericolului
iminent de intrare a acestora în Uniune, în
conformitate cu principiul precauției.

aplicabile ale acordurilor pertinente ale
Organizației Mondiale a Comerțului, în
special cu scopul de recunoaștere a acestor
specii drept specii alogene invazive de
interes pentru Uniune. Este necesar să se
asocieze măsurile naționale de urgență cu
posibilitatea de a adopta măsuri de urgență
la nivelul Uniunii, cu scopul de a se
respecta prevederile acordurilor pertinente
ale Organizației Mondiale a Comerțului.
Mai mult, măsurile de urgență luate la
nivelul Uniunii ar pune la dispoziția
acesteia un mecanism de acțiune rapidă în
cazul prezenței unor noi specii alogene
invazive sau al pericolului iminent de
intrare a acestora în Uniune, în
conformitate cu principiul precauției.

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(18a) Statelor membre ar trebui să li se
permită să mențină sau să adopte norme
naționale de gestionare a speciilor
alogene invazive, care sunt mai stricte
decât cele prevăzute în prezentul
regulament.

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 20
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) O mare parte a speciilor alogene
invazive sunt introduse neintenționat în
Uniune. Prin urmare, gestionarea căilor de
introducere neintenționată este esențială. În
acest domeniu, acțiunea trebuie desfășurată
progresiv, întrucât experiența dobândită
este relativ limitată. Acțiunile în cauză ar

(20) O mare parte a speciilor alogene
invazive sunt introduse neintenționat în
Uniune. Prin urmare, gestionarea mai bună
a căilor de introducere neintenționată este
esențială. În acest domeniu, acțiunea
trebuie desfășurată progresiv, întrucât
experiența dobândită este relativ limitată.
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trebui să includă măsuri voluntare, precum
acțiunile propuse în orientările Organizației
Maritime Internaționale privind controlul și
gestionarea murdăririi suprafețelor navelor
prin depuneri de materie organică
(biofouling), precum și măsuri obligatorii
și ar trebui să se bazeze pe experiența
acumulată la nivelul Uniunii și al statelor
membre în ceea ce privește gestionarea
anumitor căi de introducere, inclusiv
măsurile stabilite în cadrul Convenției
internaționale pentru controlul și
gestionarea apelor uzate și a sedimentelor
navelor.

Acțiunile în cauză ar trebui să includă
măsuri voluntare, precum acțiunile propuse
în orientările Organizației Maritime
Internaționale privind controlul și
gestionarea murdăririi suprafețelor navelor
prin depuneri de materie organică
(biofouling), precum și măsuri obligatorii
și ar trebui să se bazeze pe experiența
acumulată la nivelul Uniunii și al statelor
membre în ceea ce privește gestionarea
anumitor căi de introducere, inclusiv
măsurile stabilite în cadrul Convenției
internaționale pentru controlul și
gestionarea apelor uzate și a sedimentelor
navelor.

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 33 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(33a) Statele membre pot menține sau
adopta norme naționale pentru
gestionarea speciilor alogene invazive mai
stricte decât dispozițiile introduse de
prezentul regulament pentru speciile
invazive relevante la nivelul Uniunii,
putând extinde, totodată, dispozițiile
referitoare la speciile invazive relevante la
nivelul Uniunii la speciile invazive
relevante la nivel național.

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ga (nouă)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(ga) specii exploatate în instalații de
acvacultură închise, în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 708/2007;
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Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. „specie alogenă” înseamnă orice
exemplar viu dintr-o specie, subspecie sau
taxon inferior de animale, plante, ciuperci
sau microorganisme introduse în afara
zonei sale naturale de răspândire trecute
sau prezente; include orice parte, gameți,
semințe, ouă sau propagule ale acestor
specii, precum și orice hibrizi, soiuri sau
rase care ar putea supraviețui și s-ar putea
reproduce ulterior;

1. „specie alogenă” înseamnă orice
exemplar viu dintr-o specie, subspecie sau
taxon inferior de animale, plante, ciuperci
sau microorganisme introduse în afara
zonei sale naturale de răspândire trecute
sau prezente; include orice parte, gameți,
semințe, ouă sau propagule ale acestor
specii, precum și orice animale domestice
sălbăticite, hibrizi, soiuri sau rase care ar
putea supraviețui și s-ar putea reproduce
ulterior;

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
3a. „specii străine invazive preocupante
pentru un stat membru” înseamnă specii
alogene invazive, altele decât speciile
alogene invazive preocupante pentru
Uniune, în privința cărora un stat
membru consideră că efectele adverse ale
eliberării și răspândirii lor, chiar și în
cazul în care nu sunt pe deplin stabilite,
prezintă importanță pentru teritoriul său;

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) O listă a speciilor alogene invazive de
interes pentru Uniune este adoptată și
actualizată de către Comisie prin
AD\1016006RO.doc

(1) O listă a speciilor alogene invazive sau
a grupurilor taxonomice de specii de
interes pentru Uniune este adoptată și
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intermediul actelor de punere în aplicare,
pe baza criteriilor stabilite la alineatul (2).
Actele de punere în aplicare se adoptă în
conformitate cu procedura de examinare
menționată la articolul 22 alineatul (2).

actualizată de către Comisie prin
intermediul actelor de punere în aplicare,
pe baza criteriilor stabilite la alineatul (2).
Actele de punere în aplicare se adoptă în
conformitate cu procedura de examinare
menționată la articolul 22 alineatul (2).

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Speciile alogene invazive sunt incluse
pe lista menționată la alineatul (1) numai
dacă îndeplinesc toate criteriile următoare:

(2) Speciile alogene invazive sau grupurile
taxonomice de specii sunt incluse pe lista
menționată la alineatul (1) numai dacă
fiecare dintre ele îndeplinește toate
criteriile următoare, având în vedere
normele internaționale:

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) pe baza dovezilor științifice disponibile,
sunt identificate ca fiind alogene pe
teritoriul Uniunii, cu excepția regiunile
ultraperiferice;

(a) pe baza dovezilor științifice disponibile,
sunt identificate ca fiind specii alogene și
invazive pe teritoriul unuia sau mai
multor state membre, cu excepția regiunile
ultraperiferice;

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera a
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) denumirea speciei;

PE524.661v02-00
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(a) denumirea speciei sau a grupului
taxonomic de specii;
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Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera c
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) dovada faptului că specia îndeplinește
criteriile definite la alineatul (2).

(c) dovada faptului că specia sau grupul
taxonomic de specii îndeplinește criteriile
definite la alineatul (2).

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Lista menționată la alineatul (1)
cuprinde un număr maxim de cincizeci de
specii, inclusiv orice specie care poate fi
adăugată ca urmare a măsurilor de
urgență prevăzute la articolul 9.

eliminat

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Speciile incluse pe lista menționată la
articolul 4 alineatul (1) nu trebuie în mod
intenționat:

(1) Speciile incluse pe lista menționată la
articolul 4 alineatul (1) nu trebuie în mod
intenționat sau din neglijență:

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera d
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) în cazul speciilor alogene invazive
animale, acestea sunt marcate, dacă este
posibil;
AD\1016006RO.doc

(d) în cazul speciilor alogene invazive
animale, acestea sunt marcate, dacă este
posibil; identificarea și înregistrarea
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acestor animale vor permite trasabilitatea
proprietății și facilitarea controlului.

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În termen de maxim [12 luni de la data
intrării în vigoare a prezentului regulament
– a se insera data], statele membre dețin
structuri deplin funcționale pentru
efectuarea controalelor oficiale asupra
animalelor și plantelor, inclusiv asupra
semințele, ouălor sau propagulelor acestora
introduse în Uniune, aceste controale fiind
necesare pentru prevenirea introducerii
intenționate în Uniune a unor specii
alogene invazive de interes pentru Uniune.

(1) În termen de maxim [12 luni de la data
intrării în vigoare a prezentului regulament
– a se insera data], statele membre dețin
structuri deplin funcționale pentru
efectuarea controalelor oficiale și
capacități de monitorizare a animalelor și
plantelor, inclusiv a semințele, ouălor sau
propagulelor acestora, paraziților și
infecțiilor patogene introduse în Uniune,
aceste controale fiind necesare pentru
prevenirea introducerii intenționate sau
accidentale în Uniune a unor specii
alogene invazive de interes pentru Uniune.

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Atunci când pun în aplicare măsuri de
eradicare, statele membre se asigură că
metodele aplicate sunt eficiente în ceea ce
privește eliminarea completă și permanentă
a populației speciei alogene invazive în
cauză, cu respectarea în mod corespunzător
a sănătății umane și a mediului
înconjurător și asigurându-se că animalele
vizate sunt ferite de orice durere, stres sau
suferință care poate fi evitată.

(2) Atunci când pun în aplicare măsuri de
eradicare, statele membre se asigură că
metodele aplicate sunt eficiente în ceea ce
privește eliminarea completă și permanentă
a populației speciei alogene invazive în
cauză, cu respectarea în mod corespunzător
a sănătății umane, a sănătății și
supraviețuirii speciilor endemice și a
mediului înconjurător și asigurându-se că
animalele vizate sunt ferite de orice durere,
stres sau suferință care poate fi evitată.
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Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera c
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) nu sunt disponibile metode de eradicare
sau cele disponibile au efecte negative
foarte grave asupra sănătății umane sau
asupra mediului înconjurător.

(c) nu sunt disponibile metode de eradicare

sau cele disponibile au efecte negative
foarte grave asupra sănătății umane,
sănătății speciilor endemice sau asupra
mediului înconjurător.

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Atunci când aplică măsuri de
gestionare, statele membre se asigură că
metodele sunt utilizate cu respectarea în
mod corespunzător a sănătății umane și a
mediului înconjurător, iar atunci când sunt
vizate animalele, acestea sunt ferite de
orice durere, stres sau suferință care poate
fi evitată.

(3) Atunci când aplică măsuri de
gestionare, statele membre se asigură că
metodele sunt utilizate cu respectarea în
mod corespunzător a sănătății umane, a
sănătății speciilor endemice și a mediului
înconjurător, iar atunci când sunt vizate
animalele, acestea sunt ferite de orice
durere, stres sau suferință care poate fi
evitată.

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera e a (nouă)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(ea) datele privind speciile alogene
invazive de interes pentru Uniune și
statele membre în conformitate cu
articolul 10 alineatul (2) importate în
Uniune sau aflate în tranzit.
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