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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0069/2011, ko iesniedza Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgais Rhys William Toogood, par aizliegumu tirgot izstrādājumus 
no roņiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai tiktu atcelta vai grozīta Regula (EK) Nr. 1007/2009 par 
tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem, un norāda, ka Eiropas Parlaments, to pieņemot, 
nepietiekami ņēmis vērā EP Reglamentu, īpaši 36. pantu un 38. panta a) punktu. Viņš arī 
norāda, ka regula ir pretrunā PTO noteikumiem un ka roņu medīšana un nogalināšana, ko veic 
mednieki, ir humānāka nekā standarta kautuves metodes.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 29. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

Ministru padome un Eiropas Parlaments ir pieņēmis ES tiesību aktu1, ar ko tiek aizliegta 
izstrādājumu no roņiem, kuri nav iegūti iezemiešu kopienu (ieskaitot inuītus) medībās, laišana 
ES tirgū (ar dažiem izņēmumiem). To publicēja 2009. gada 31. oktobrī, un 2009. gada 
20. novembrī tas stājās spēkā. Pašu aizliegumu sāka piemērot 9 mēnešus pēc tiesību akta 
stāšanās spēkā (t. i., 2010. gada augustā), un pēc tam Komisija

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem 
(OV L 286, 31.10.2009., 16. lpp.).
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pieņēma īstenošanas tiesību aktu1, kas arī stājā spēkā 2010. gada 20. augustā. Šie īstenošanas 
pasākumi ir nepieciešami, lai noteiktu detalizētas prasības, saskaņā ar kurām konkrētu 
izstrādājumu no roņiem laišana tirgū joprojām ir iespējama, piemēram:

- izstrādājumi no roņiem, kas iegūti iezemiešu kopienu (ieskaitot inuītus) tradicionālajās 
medībās un kas palīdz nodrošināt to iztiku,

- izstrādājumu no roņiem gadījuma rakstura importēšana ceļotāju personiskajām 
vajadzībām nekomerciāliem mērķiem, kā arī

- izstrādājumi no roņiem, kas iegūti medībās, kuru vienīgais mērķis ir nodrošināt jūras 
resursu ilgtspējīgu pārvaldību bez nolūka gūt peļņu un bez komerciāliem mērķiem.

Jāatzīmē, ka tiesību akti attiecas uz visiem izstrādājumiem no roņiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir 
iegūti ES vai trešās valstīs.

Attiecībā uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) iesniegto zinātnisko atzinumu2 par 
roņveidīgo nogalināšanu un dīrāšanu no dzīvnieku labturības viedokļa jāatzīmē, ka EFSA
papildus apgalvojumam

„Attiecībā uz nogalināšanas metodēm tika secināts, ka daudzus roņveidīgos ir iespējams 
nogalināt un tie tiek nogalināti ātri un efektīvi, neradot novēršamas sāpes, mokas, bailes vai 
cita veida ciešanas, izmantojot dažādas metodes, kuru mērķis ir iznīcināt smadzeņu sensorās 
funkcijas. Tomēr pastāv droši pierādījumi, ka praksē nogalināšana ne vienmēr notiek efektīvi, 
taču apmēru, kādā tas notiek, ir sarežģīti novērtēt, daļēji tādēļ, ka trūkst objektīvu datu, un 
daļēji tādēļ, ka pastāv ievērojamas atšķirības pieejamo datu interpretācijā,”

arī piebilda:

„Praksē un attiecībā uz labturību roņveidīgo nogalināšanā izmantoto metožu efektivitāte 
atšķiras atkarībā no izmantotajiem paņēmieniem, darba veicēju prasmēm un vides 
apstākļiem.”

Papildus EFSA sniegtajam zinātniskajam atzinumam tika analizēti arī tiesiskie regulējumi un 
roņu medību pārvaldības prakse dažādās medību vietu valstīs3. Novērtējums parādīja, ka 
medību pārvaldības sistēmas medību vietu valstīs atšķiras.

Komisija nepiekrīt lūgumraksta iesniedzēja juridiskajai analīzei par PTO neatbilstību. Turklāt 
Komisija vēlas norādīt, ka pēc Kanādas un Norvēģijas pieprasījuma ir izveidota PTO darba 
grupa. Komisija jau ir paziņojusi, ka tā stingri aizstāvēs šo pasākumu (skatīt: 
                                               
1 Komisijas 2010. gada 10. augusta Regula (ES) Nr. 737/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai 
īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no 
roņiem (OV L 216, 17.8.2010., 1. lpp.).

2  Dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības darba grupas 2007. gada 6. decembra zinātnisks atzinums par 
roņveidīgo nogalināšanu un dīrāšanu no dzīvnieku labturības viedokļa (skatīt:
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/610.htm).
3 Komisijas finansēts pētījums par izstrādājumu, kas iegūti no roņveidīgo sugām, aizlieguma potenciālo ietekmi, 
kuru 2008. gada aprīlī veica COWI (skatīt:
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/seals/pdf/seals_report.pdf).
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/november/tradoc_145265.pdf).


