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Tema: Peticija Nr. 0069/2011 dėl draudimo prekiauti produktais iš ruonių, kurią 
pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Rhys William Toogood

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo panaikinti arba pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1007/2009 dėl 
prekybos produktais iš ruonių. Be kitų dalykų, peticijos pateikėjas nurodo, kad priimdamas šį 
reglamentą Europos Parlamentas nepakankamai atsižvelgė į Darbo tvarkos taisyklių 36 ir 
38a straipsnius. Anot jo, reglamentas gali prieštarauti PPO taisyklėms. Be to, jis mano, kad 
ruonių medžioklė ir medžiotojų naudojami šių gyvūnų žudymo būdai yra žmogiškesni negu 
įprasta skerdyklų praktika.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. balandžio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

„Ministrų Taryba ir Europos Parlamentas priėmė ES teisės aktą1, kuriame draudžiama į ES rinką 
pateikti produktus iš ruonių, jeigu šių ruonių nesumedžiojo čiabuvių bendruomenės (įskaitant 
inuitus), išskyrus nedideles išimtis. Šis teisės aktas paskelbtas 2009 m. spalio 31 d., o įsigaliojo 
2009 m. lapkričio 20 d. Jam įsigaliojus, pats draudimas buvo taikomas devynis mėnesius (t. y. iki 
2010 m. rugpjūčio 20 d.) ir po to Komisija priėmė įgyvendinimo teisės aktą2, kuris taip pat 

                                               
1 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių, OL L 286, 
2009 10 31, p. 16.

2 2010 m. rugpjūčio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 737/2010, nustatantis 
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įsigaliojo 2010 m. rugpjūčio 20 d. Šios įgyvendinimo priemonės būtinos siekiant nustatyti 
išsamius reikalavimus, pagal kuriuos tam tikrus produktus iš ruonių vis dar galima pateikti į 
rinką, pvz.:

- produktus iš ruonių, kuriuos tradiciškai medžioja čiabuvių bendruomenės (įskaitant 
inuitus) ir kurie svarbūs jų pragyvenimui;

- retkarčiais importuojamus produktus iš ruonių, skirtus keliautojų asmeniniam naudojimui 
nekomerciniais tikslais; ir

- prekes, pagamintas iš ruonių, sumedžiotų dėl vienintelio tikslo – darniai valdyti jūrų 
išteklius nesiekiant pelno ir nekomerciniais tikslais.

Pažymėtina, kad šis teisės aktas taikomas visiems produktams iš ruonių, nesvarbu, ar jie buvo 
gauti Europos Sąjungoje, ar trečiosiose šalyse.

Atsižvelgiant į Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) pateiktą mokslinę nuomonę1 dėl gyvūnų 
gerovės aspektų, susijusių su ruonių žudymu ir jų kailio lupimu, pažymėtina, kad EFSA, be šio 
pareiškimo:

„Kalbant apie žudymo būdus, buvo padaryta išvada, kad daugumą ruonių galima žudyti ir jie 
yra žudomi greitai ir veiksmingai nesukeliant jiems išvengiamo skausmo, kančių, baimės ir 
kitokių formų kentėjimo, naudojant daugybę būdų, kuriais siekiama pažeisti sensorines 
smegenų funkcijas. Vis dėlto yra svarių įrodymų, kad praktikoje veiksmingai žudoma ne 
visada, tačiau sunku įvertinti, kokiu mastu tai daroma iš dalies dėl to, kad trūksta objektyvių 
duomenų, ir iš dalies dėl to, kad turimi duomenys išties skirtingai aiškinami.“

taip pat pažymėjo:

„Praktiškai ir gerovės požiūriu ruonių žudymo būdų veiksmingumas priklauso nuo taikomų 
būdų, taikytojų įgūdžių ir aplinkos sąlygų.“

Be EFSA pateiktos mokslinės nuomonės, įvairiose rūšių arealo valstybėse buvo tiriamos 
ruonių medžioklės reguliavimo sistemos ir jos valdymo praktika2. Įvertinimai parodė, kad 
rūšių arealo valstybėse ruonių medžioklės valdymo sistemos skiriasi.

Komisija nepritaria peticijos pateikėjo teisinei analizei dėl PPO taisyklių nesilaikymo. Be to, 
Komisija norėtų pažymėti, kad Kanados ir Norvegijos prašymu buvo sudaryta PPO ekspertų 
grupė. Komisija jau paskelbė aktyviai ginsianti šią priemonę (žr. 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/november/tradoc_145265.pdf).“

                                                                                                                                                  
specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (OL L 216, 
2010 8 17, p. 1).

1  Gyvūnų gerovės aspektai, susiję su ruonių žudymu ir jų kailio lupimu. Gyvūnų sveikatos ir gerovės grupės 
mokslinė nuomonė, 2007 m. gruodžio 6 d. (žr. 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/610.htm).
2 Komisijos finansuotas tyrimas dėl galimo produktų iš ruonių rūšių draudimo poveikio, kurį atliko konsultacijų 
bendrovė COWI. 2008 m. balandžio mėn. 
(žr.http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/seals/pdf/seals_report.pdf).


