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TRUMPAS PAGRINDIMAS

PPO ginčų sprendimo sistema yra pagrindinis veiksnys, teikiantis daugiašalei prekybos 
sistemai saugumą ir leidžiantis ją prognozuoti (būtina laikytis PPO apeliacinio komiteto 
sprendimo ruonių byloje (DS 400/401)).

Nuomonės referentas mano, kad PPO sprendimai gali būti priimtini laikantis 2009 m. 
Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 1007/2009 pasiekto kompromiso, kuriuo buvo 
nustatytos dvi išimtys draudimui prekiauti produktais iš ruonių; Viena išimtis taikoma inuitų 
bendruomenės ir čiabuvių teisėms apsispręsti ir naudoti savo išteklius (čiabuvių 
bendruomenių išimtis), o kita – išimtis yra susijusi su jūrų išteklių valdymu Baltijos jūroje.  

Todėl nuomonės referentas siūlo iš naujo įvesti išimtį, susijusią su jūrų išteklių valdymu. Su 
jūrų išteklių valdymu susijusia išimti reaguojant į nustatytus tikslus, t.y. visuomenės dorovės 
apsaugą (Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos XX straipsnio a punktas) šiuo metu 
nėra pakankamai atskiriama tarp komercinės medžioklės ir plačios apimties prekybos. Todėl 
jūrų išteklių valdymui taikoma išimtis gali būti formuluojama taip, kad būtų išvengiama 
įprastinės, mažos apimties žvejybos metu tiesiog išmetamų skerdenų. Tai būtų nauja antra 
išimtis, taikoma tik ypač konkrečiomis sąlygomis, kuri remtųsi ir tradicine amatininkų bei 
rankų darbo gamyba, dažnai specifine atitinkamai vietai. Taip būtų skatinama natūralios 
biologinės įvairovės apsauga ir bioekonomikos tvarumas Baltijos jūros regione. 
Be to, siekiant sudaryti sąlygas laikytis PPO sprendimo, pakoreguotu ES reglamentu bus 
geriau išaiškinamas vienas iš reglamento tikslų – jūrų išteklių valdymo suderinamumas su  
Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos XX straipsnio g punktu, kuriame kalbama 
apie išsenkančių gamtinių išteklių saugojimą.

Kas dėl inuitams taikomos išimties, PPO nusprendė, kad tai buvo teisėta, tačiau kai kurie 
elementai ir formulavimo būdas bei taikymas sudarė sąlygas savavališkai ir nepateisinamai 
diskriminacijai. Todėl Komisijos pasiūlymu šie trūkumai yra šalinami, numatant apribojimus 
produktų iš ruonių pateikimui į rinką ir siūlomame naujame straipsnyje su čiabuvių 
bendruomenėms numatyta išimtimi sustiprinant gyvūnų gerbūvio tikslus, kurių šiuo 
reglamentu yra siekiama.

Nuomonės referentas turi keletą pasiūlymų dėl Komisijos pasiūlymo, susijusio su čiabuvių 
bendruomenėms taikoma išimtimi, pakeitimų. Tačiau, nuomonės referentas pabrėžia, kad 
2009 m. patvirtinta inuitams taikoma išimtis buvo skirta užtikrinti, kad draudimas neturės 
neigiamo poveikio inuitų bendruomenėms. Nuomonės referentas apgailestauja, kad Komisija 
neatliko poveikio vertinimo, siekiant sprendimą priimti remiantis patikimu pagrindu. 
Grenlandijos duomenys rodo, kad iš tiesų draudimas turėjo bendro neigiamo poveikio 
bendruomenėms, nepaisant išimties reglamente Nr. 1007/2009, todėl rezultatas buvo 
priešingas Europos Parlamento ir Tarybos tikslui.

Nuomonės referento pagrindinis argumentas prekybai produktais iš ruonių šiomis sąlygomis 
yra tvarumas tiek biologinės įvairovės ir bioekonomikos atžvilgiu, tiek ir draudimų paveiktų 
čiabuvių bendruomenių atžvilgiu. 
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Grenlandijoje ruonių populiacija yra didelė. Medžioti leidžiama tik 3 rūšis (grenlandinį ruonį, 
žieduotąjį ruonį ir pūsliasnukį ruonį), o tai daryti leidžiama tik licencijuotiems medžiotojams. 
Ruoniai Grenlandijoje yra nušaunami  šautuvu, nebent medžioklei ginklu yra per tamsu, tada 
jie gaudomi tinklais. Draudžiama medžioti jauniklius ir maitinančias ruonių pateles.

Ruonių medžioklė Grenlandijoje, kurioje kitų išteklių yra ypač mažai, vykdoma jau nuo seno. 
Ruonių mėsa naudojama žmonių, roges traukančių šunų, ruonių oda naudojama drabužiams, o 
kai kuriose atokiose vietovėse ruoniai gali būti pats svarbiausiais išgyvenimui reikalingas 
išteklius. Todėl ruoniai yra ypač svarbūs kultūriniu ir socialiniu bei ekonominiu požiūriais. 
Apie 7 000 Grenlandijos gyventojų (12 proc. nuo viso gyventojų skaičiaus) turi leidimą 
medžioti ruonius, iš jų 2000 turi leidimą ruonius medžioti profesionaliai, o 5000 turi leidimą 
juos medžioti laisvalaikiu. Vidutiniškas grenlandinių ruonių, žieduotųjų ruonių ir pūsliasnukių 
ruonių sugavimas 2009-2010 m. yra 23 ruoniai per metus vienam medžiotojui. Nuo 2009 m. 
tik profesionalūs medžiotojai gali pardavinėti ruonių odas valstybinei odų raugyklai „Didžioji 
Grenlandija“. Eksportas į ES dramatiškai sumažėjo – 2005 m. šios raugyklos apyvarta sudarė 
9 mln. EUR, o 2013 m. 2 mln. EUR. Raugykloje sukaupta 135 000 odų vienetų. 

Todėl, išimtis taikoma čiabuvių bendruomenėms neveikia taip, kaip to buvo siekiama 
reglamentu Nr. 1007/2009.  Todėl nuomonės referentas prideda išlygą dėl ataskaitos, taigi 
Komisija išnagrinės ES reglamento pasekmes ir apsvarstys galimas priemones joms mažinti. 

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1007/20092 priimtas 
siekiant pašalinti vidaus rinkos veikimo 
kliūtis, kurios susidarė dėl skirtingų 
nacionalinių prekybos produktais iš ruonių 
reguliavimo priemonių. Tos priemonės 
priimtos atsižvelgiant į visuomenės 
moralinį susirūpinimą su ruonių žudymu 
susijusiais gyvūnų gerovės aspektais ir tuo, 
kad rinkoje gali būti produktų, gautų iš 
gyvūnų, kurie buvo nužudyti sukeliant 
skausmą, kančias, baimę ir kitų formų 
kentėjimą. Toks visuomenės 
susirūpinimas pagrįstas moksliniais 

(1) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1007/20092 priimtas 
siekiant pašalinti vidaus rinkos veikimo 
kliūtis, kurios susidarė dėl skirtingų 
nacionalinių prekybos produktais iš ruonių 
reguliavimo priemonių. Tos priemonės 
priimtos atsižvelgiant į visuomenės 
moralinį susirūpinimą su ruonių žudymu 
susijusiais gyvūnų gerovės aspektais ir tuo, 
kad rinkoje gali būti produktų, gautų iš 
gyvūnų, kurie buvo nužudyti sukeliant 
skausmą, kančias, baimę ir kitų formų 
kentėjimą. Tuo tikslu Reglamentu (EB) 
Nr. 1007/2009 nustatytas bendras 
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įrodymais, kad specifinėmis sąlygomis, 
kuriomis vykdoma ruonių medžioklė, iš 
tiesų humaniško nužudymo metodo 
nuosekliai ir veiksmingai taikyti ir jo 
taikymo užtikrinti neįmanoma. Tuo tikslu 
Reglamentu (EB) Nr. 1007/2009 nustatytas 
bendras draudimas rinkai pateikti 
produktus iš ruonių;

draudimas rinkai pateikti produktus iš
ruonių; 

____________ _______________
2 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš 
ruonių (OL L 286, 2009 10 31, p. 36).

2 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš 
ruonių (OL L 286, 2009 10 31, p. 36).

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kita vertus, ruonių medžioklė yra 
neatsiejama inuitų ir kitų čiabuvių 
bendruomenių kultūros ir identiteto dalis ir 
gerokai prisideda prie jų pragyvenimo. 
Todėl inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių 
tradicinė ruonių medžioklė nekelia tokio 
pat moralinio susirūpinimo kaip medžioklė, 
kuri vykdoma visų pirma dėl komercinių 
priežasčių. Be to, remiantis Jungtinių Tautų 
deklaracija dėl čiabuvių tautų teisių ir 
kitais susijusiais tarptautiniais 
dokumentais, plačiai pripažįstama, kad 
neturėtų nukentėti pagrindiniai ir 
socialiniai inuitų bei kitų čiabuvių 
bendruomenių interesai. Todėl išimties 
tvarka Reglamentu (EB) Nr. 1007/2009 
leidžiama rinkai pateikti produktus iš 
ruonių, kuriuos tradiciškai medžioja inuitų 
ir kitos čiabuvių bendruomenės, taip 
padėdamos sau pragyventi; 

(2) kita vertus, ruonių medžioklė yra 
neatsiejama inuitų ir kitų čiabuvių 
bendruomenių kultūros, socialinio bei 
ekonominio aspekto ir identiteto dalis ir 
gerokai prisideda prie jų pragyvenimo, taip 
pat laikoma esant bioekonomiškai tvaria.
Todėl inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių 
tradicinė ruonių medžioklė nekelia tokio 
pat moralinio susirūpinimo kaip medžioklė, 
kuri vykdoma visų pirma dėl komercinių 
priežasčių. Be to, remiantis Jungtinių Tautų 
deklaracija dėl čiabuvių tautų teisių ir 
kitais susijusiais tarptautiniais 
dokumentais, plačiai pripažįstama, kad 
neturėtų nukentėti pagrindiniai ir 
socialiniai inuitų bei kitų čiabuvių 
bendruomenių interesai, ypač konvencija 
Nr. C169 dėl vietos gyventojų ir genčių 
nepriklausomose valstybėse, kurią 
Tarptautinė darbo organizacija patvirtino 
1989 m. Todėl išimties tvarka Reglamentu 
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(EB) Nr. 1007/2009 leidžiama ir aktyviai 
remiama bei skatinama rinkai pateikti 
produktus iš ruonių, kuriuos tradiciškai ir 
tausiai medžioja inuitų ir kitos čiabuvių 
bendruomenės, taip padėdamos sau 
pragyventi; Komisija turėtų išnagrinėti 
kokios tinkamos priemonės gali būti 
taikomos kovai su galimu neigiamu 
poveikiu, susijusiu su draudimu prekiauti 
produktais iš ruonių inuitų 
bendruomenėms, taip pat kaip informuoti 
plačiąją visuomenę apie Europos čiabuvių 
bendruomenes.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) inuitams ir kitoms čiabuvių 
bendruomenėms medžiojant ruonius, kaip 
ir vykdant kitą ruonių medžioklę, 
neįmanoma nuosekliai ir efektyviai taikyti 
iš tiesų humaniško žudymo būdo. Vis 
dėlto atsižvelgiant į tikslą, kurio siekiama 
Reglamentu (EB) Nr. 1007/2009, derėtų 
leisti Sąjungos rinkai pateikti produktus, 
gautus inuitams ir kitoms čiabuvių 
bendruomenėms vykdant ruonių 
medžioklę, su sąlyga, kad per medžioklę 
kiek įmanoma stengtasi sumažinti 
medžiojamų gyvūnų skausmą, kančias, 
baimę ir kitų formų kentėjimą, kartu 
atsižvelgiant į inuitų ir kitų čiabuvių 
bendruomenių tradicinį gyvenimo būdą ir 
pragyvenimo poreikius. Išimtis, taikoma 
produktams iš ruonių, sumedžiotų inuitų ar 
kitų čiabuvių bendruomenių, turėtų būti 
taikoma tik tais atvejais, kai medžioklė 
prisideda prie šių bendruomenių 
pragyvenimo ir nėra vykdoma daugiausia 

(3) Atsižvelgiant į tikslą, kurio siekiama 
Reglamentu (EB) Nr. 1007/2009, derėtų 
leisti Sąjungos rinkai pateikti produktus, 
gautus inuitams ir kitoms čiabuvių 
bendruomenėms vykdant ruonių 
medžioklę, su sąlyga, kad per medžioklę 
kiek įmanoma stengtasi sumažinti 
medžiojamų gyvūnų skausmą, kančias, 
baimę ir kitų formų kentėjimą, kartu 
atsižvelgiant į inuitų ir kitų čiabuvių 
bendruomenių tradicinį gyvenimo būdą ir 
pragyvenimo poreikius. Išimtis, taikoma 
produktams iš ruonių, sumedžiotų inuitų ar 
kitų čiabuvių bendruomenių, turėtų būti 
taikoma tik tais atvejais, kai medžioklė 
prisideda prie šių bendruomenių 
pragyvenimo ir nėra vykdoma išskirtinai 
komerciniais tikslais. Taigi Komisija turėtų 
galėti prireikus apriboti pagal tą išimtį 
rinkai pateikiamą produktų iš ruonių kiekį, 
kad išimtimi nebūtų naudojamasi ir tuo 
atveju, kai medžioklė vykdoma 
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komerciniais tikslais. Taigi Komisija turėtų 
galėti prireikus apriboti pagal tą išimtį 
rinkai pateikiamą produktų iš ruonių kiekį, 
kad išimtimi nebūtų naudojamasi ir tuo 
atveju, kai medžioklė vykdoma daugiausia
komerciniais tikslais;

komerciniais tikslais;  

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Reglamente (EB) Nr. 1007/2009 taip 
pat išimties tvarka leidžiama rinkai pateikti 
produktus iš ruonių, kurie sumedžioti 
siekiant vienintelio tikslo – užtikrinti tvarų 
jūrų išteklių valdymą. Nors pripažįstama, 
kad medžioklė yra svarbi siekiant tvariai 
valdyti jūrų išteklius, tačiau praktiškai 
tokią medžioklę gali būti sunku atskirti 
nuo didelio masto medžioklės, kuri 
daugiausia vykdoma komerciniais tikslais. 
Dėl to gali būti nepagrįstai 
diskriminuojami atitinkami produktai iš 
ruonių. Todėl tokia išimtis nebeturėtų būti 
numatyta. Tai nepažeidžia valstybių narių 
teisės ir toliau reglamentuoti medžioklę, 
kuria siekiama valdyti jūrų išteklius.

(4) Reglamente (EB) Nr. 1007/2009 taip 
pat išimties tvarka leidžiama rinkai pateikti 
produktus iš ruonių, kurie sumedžioti 
siekiant vienintelio tikslo – užtikrinti tvarų 
jūrų išteklių valdymą. Tai reikėtų vis dar 
leisti, tačiau tik konkrečiomis sąlygomis, 
siekiant atskirti nuo didelio masto 
medžioklės, kuri daugiausia vykdoma 
komerciniais tikslais, kuo būtų siekiama 
išvengti įprastinės, mažos apimties 
žvejybos metu tiesiog išmetamų skerdenų 
ir remtis ir vietos tradicine amatininkų bei 
rankų darbo gamyba. Tai nepažeidžia 
valstybių narių teisės ir toliau 
reglamentuoti medžioklę, kuria siekiama 
valdyti jūrų išteklius.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009
3 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pateikti rinkai produktus iš ruonių 
leidžiama tik tada, kai jie pagaminti iš 
inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių 
sumedžiotų ruonių ir atitinka visas šias 
sąlygas:

1. Pateikti rinkai produktus iš ruonių 
leidžiama tik tada, kai jie pagaminti iš 
inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių 
sumedžiotų ruonių ir atitinka visas šias 
sąlygas:

a) medžioklę vykdė bendruomenė 
tradiciniais būdais;

a) medžioklę vykdė bendruomenė 
tradiciniais būdais;

b) medžioklė padeda bendruomenei 
prasimaitinti ir vykdoma visų pirma ne dėl 
komercinių priežasčių;

b) ruonių medžioklė padeda bendruomenei 
prasimaitinti;

c) medžioklė vykdoma taip, kad, 
atsižvelgiant į bendruomenės tradicinį 
gyvenimo būdą ir pragyvenimo poreikius, 
kuo labiau būtų sumažintas medžiojamų 
gyvūnų skausmas, kančios, baimė ar kitų 
formų kentėjimas. 

c) medžioklė vykdoma licencijuotų 
bendruomenės narių, taip, kad, 
atsižvelgiant į bendruomenės tradicinį 
gyvenimo būdą ir pragyvenimą kuo labiau
būtų sumažintas medžiojamų gyvūnų 
skausmas, kančios, baimė ar kitų formų 
kentėjimas.

Pirmiau nurodytos sąlygos taikomos 
importuojamiems produktams jų importo 
metu ar importo vietoje.

Pirmiau nurodytos sąlygos taikomos 
importuojamiems produktams jų importo 
metu ar importo vietoje.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Produktų iš ruonių teikimas rinkai 
leidžiamas su sąlyga, kad yra tenkinamos 
šios sąlygos:

a) produktai iš ruonių yra gauti 
medžiojant  tinkamos išsaugojimo būklės 
ruonių populiacijas;

b) rinkai produktus iš ruonių teikiantis 
asmuo gali įrodyti, kad priešingu atveju 
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šie produktai būtų išmesti; 

c) produktų iš ruonių prigimtis ir kiekis 
neduoda prielaidų manyti, kad tai 
vykdoma komerciniais motyvais; taip pat

d) produktai iš ruonių kildinami iš 
medžioklės, kuri buvo vykdoma kuo 
labiau sumažinant medžiojamų gyvūnų 
skausmą, kančias, baimę ar kitų formų 
kentėjimą. 

Pirmiau nurodytos sąlygos taikomos 
importuojamiems produktams jų importo 
metu ar importo vietoje.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalių taikymas neturi trukdyti 
siekti šio reglamento tikslo.

3. 1, 1 a ir 2 dalių taikymas neturi trukdyti 
siekti šio reglamento tikslo.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei dėl sumedžiotų ruonių kiekio,
produktų iš ruonių, pateikiamų rinkai pagal 
1 dalį, kokybės ar kitų aplinkybių galima 
daryti išvadą, kad medžioklė vykdyta visų
pirma komerciniais tikslais, Komisijai 

5. Jei dėl produktų iš ruonių, pateikiamų 
rinkai pagal 1 dalį, kokybės ar kitų 
aplinkybių galima daryti išvadą, kad 
medžioklė vykdyta išskirtinai komerciniais 
tikslais, Komisijai suteikiami įgaliojimai 
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suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 4 straipsnį, kad 
ji apribotų iš tos medžioklės gautų 
produktų, kurie gali būti pateikti rinkai, 
kiekį. 

priimti deleguotuosius aktus pagal 4 a
straipsnį, kad ji apribotų iš tos medžioklės 
gautų produktų, kurie gali būti pateikti 
rinkai, kiekį.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 7 straipsnis papildomas šia dalimi:

„2a. Be to, Komisija įvertins šio 
reglamento poveikį inuitų ir kitų čiabuvių 
bendruomenių socialiniam, 
ekonominiam, plėtros, kultūros ir 
identiteto aspektams bei iki 2016 m. 
gruodžio 31 d. pateiks Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui ataskaitą 
apie poveikį. Ataskaitoje bus nurodomi 
galimi būdai švelninti neigiamą Sąjungos 
masto draudimo poveikį inuitų 
bendruomenėms ir bus kruopščiai 
įvertinamas poreikis persvarstyti šį 
reglamentą, atsižvelgiant į naują 
informaciją ir pažangą, pasiektą 
įgyvendinant šį reglamentą.“

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009
7 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Įterpiamas šis straipsnis:

„7 a straipsnis

Peržiūra

Šis reglamentas peržiūrimas iki ...*. Tokia 
peržiūra bus paremta šio reglamento 
poveikio inuitų ir kitų čiabuvių 
bendruomenių socialiniam, 
ekonominiam, plėtros, kultūros ir 
identiteto aspektams. Šio reglamento 
peržiūra po to atliekama kas (šešerius) 
metus. 

_____________

* OL: prašom įrašyti datą XX metai po šio 
keičiančio reglamento įsigaliojimo 
dienos.“

Or. en


