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GROZĪJUMI 001-012  
iesniegusi Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 

 

Ziņojums 

Cristian-Silviu Bușoi A8-0186/2015 

Tirdzniecība ar izstrādājumiem no roņiem  

 

Regulas priekšlikums (COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tajā pašā laikā roņu medības ir inuītu un 

citu iezemiešu kopienu kultūras un 

identitātes neatņemama sastāvdaļa un 

būtisks iztikas avots. Tāpēc roņu medības, 

ko tradicionāli piekopj inuīti un citas 

iezemiešu kopienas, neraisa sabiedrībā 

tādus ētiska rakstura iebildumus kā 

medības, ko piekopj galvenokārt 

komerciālos nolūkos. Bez tam ir plaši 

atzīts, ka saskaņā ar ANO Deklarāciju par 

pirmiedzīvotāju tautu tiesībām un citiem 

attiecīgiem starptautiskiem instrumentiem 

nav atļauts kaitēt inuītu un citu iezemiešu 

kopienu pamatinteresēm un sociālajām 

interesēm. Tāpēc Regula (EK) 

Nr. 1007/2009 izņēmuma kārtā ļauj laist 

tirgū izstrādājumus no roņiem, kuri iegūti 

medībās, ko tradicionāli piekopj inuīti un 

citas iezemiešu kopienas un kas palīdz tām 

nodrošināt iztiku. 

(2) Tajā pašā laikā roņu medības ir inuītu 

un citu iezemiešu kopienu kultūras un 

identitātes neatņemama sastāvdaļa un 

būtisks iztikas avots, nodrošinot pārtiku 

un ienākumus kopienas normālu dzīves 

apstākļu uzturēšanai, saglabājot un 

turpinot kopienas tradicionālo dzīves 

veidu un maiņas tirdzniecības kultūras 

mantojumu. Tāpēc roņu medības, ko 

tradicionāli piekopj inuīti un citas 

iezemiešu kopienas un ko uzskata par 

ilgtspējīgām un roņu populācijas veselībai 

nekaitīgām, neraisa sabiedrībā tādus ētiska 

rakstura iebildumus kā medības, ko piekopj 

galvenokārt komerciālos nolūkos. Bez tam 

ir plaši atzīts, ka saskaņā ar ANO 

Deklarāciju par pirmiedzīvotāju tautu 

tiesībām un citiem attiecīgiem 

starptautiskiem instrumentiem nav atļauts 

kaitēt inuītu un citu iezemiešu kopienu 

pamatinteresēm un sociālajām interesēm 
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un pienācīgi būtu jāņem vērā viņu 

tiesības veikt ekonomiskas darbības un 

tiesības uz attīstību. Tāpēc Regula (EK) 

Nr. 1007/2009 izņēmuma kārtā ļauj laist 

tirgū izstrādājumus no roņiem, kuri iegūti 

medībās, ko tradicionāli piekopj inuīti un 

citas iezemiešu kopienas savas eksistences 

nodrošināšanai, un kas palīdz tām sagādāt 

iztikas līdzekļus.  
 

Grozījums Nr. 2 

Regulas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Saskaņā ar Konvenciju C169 par 

neatkarīgās valstīs dzīvojošiem 

pirmiedzīvotājiem un cilšu tautām, ko 

Starptautiskā Darba organizācija pieņēma 

1989. gadā, inuītiem un citām iezemiešu 

kopienām ir tiesības uz pašidentifikāciju, 

un saskaņā ar šīm tiesībām viņi brīvi 

attīsta savu ekonomiku, sabiedrību un 

kultūru. Šīs tiesības būtu jāsaglabā. 

 

Grozījums Nr. 3 

Regulas priekšlikums 

2.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2b) Paturot prātā to, ka Regula (EK) 

Nr. 1007/2009 tika pieņemta pēc gadiem 

ilgām un plašām kampaņām, kuru 

pamatā bija nepareiza izpratne par inuītu 

un citu iezemiešu kopienu piekoptajām 

roņu medībām, un ka likumdevēji 

savukārt bija stingri apņēmušies 

izvairīties no jebkādas iespējamas 

negatīvas ietekmes uz inuītiem un citām 

iezemiešu kopienām, un ņemot vērā 

inuītu un citu iezemiešu kopienu tiesības 

saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un 

Regulas (EK) Nr. 1007/2009 mērķi 

atjaunot patērētāju uzticību 
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izstrādājumiem no roņiem, kas iegūti 

inuītu un citu iezemiešu kopienu 

piekoptajās roņu medībās un kas tiek 

laisti Savienības tirgū, Komisijai kopā ar 

dalībvalstīm būtu jāizstrādā izpratnes 

veidošanas kampaņas un citi atbilstīgi 

pasākumi, lai nodrošinātu, ka attiecībā uz 

tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem 

tiek pilnīgi īstenots un efektīvi piemērots 

vispārējā aizlieguma izņēmums. Šie 

pasākumi var ietvert pasākumus, kuru 

mērķis ir atjaunot patērētāju uzticību 

tādiem izstrādājumiem no roņiem, kas 

iegūti inuītu un citu iezemiešu kopienu 

piekoptajās roņu medībās saskaņā ar 

Regulu (EK) Nr. 1007/2009, un 

mērķtiecīgu mazumtirdzniecības 

informāciju, lai izskaustu plaši izplatīto 

negatīvo tēlu, stigmatizāciju un nepareizo 

izpratni un sniegtu ar faktiem pamatotu 

informāciju par inuītu un citu iezemiešu 

kopienu piekoptajām roņu medībām. Tas 

varētu arī palīdzēt veidot savstarpēju 

uzticību starp Eiropas un Arktikas 

iedzīvotājiem un nostiprināt Savienības kā 

uzticama partnera pozīciju Arktikas 

reģionā. 

 

Grozījums Nr. 4 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Arī inuītu un citu iezemiešu kopienu 

piekoptajās medībās, tāpat kā visās citās 

roņu medībās, nav iespējams efektīvi un 

konsekventi izmantot patiesi humānus 

nogalināšanas paņēmienus. Tomēr, ņemot 

vērā Regulas (EK) Nr. 1007/2009 mērķus, 

ir lietderīgi noteikt, ka izstrādājumus, kas 

iegūti inuītu un citu iezemiešu kopienu 

rīkotās medībās, Savienības tirgū var laist 

ar nosacījumu, ka šīs medības notiek tā, lai 

pēc iespējas samazinātu medījamo 

dzīvnieku sāpes, stresu, bailes un citas 

ciešanas, tajā pašā laikā respektējot inuītu 

(3) Ņemot vērā Regulas (EK) 

Nr. 1007/2009 mērķus, ir lietderīgi noteikt, 

ka izstrādājumus, kas iegūti inuītu un citu 

iezemiešu kopienu rīkotās medībās, 

Savienības tirgū var laist ar nosacījumu, ka 

šīs medības notiek, pienācīgi ņemot vērā 

dzīvnieku labturību, tā, lai medījamajiem 

dzīvniekiem pēc iespējas samazinātu 

novēršamas sāpes, stresu, bailes un citas 

ciešanas, tajā pašā laikā respektējot inuītu 

un citu iezemiešu kopienu tradicionālo 

dzīvesveidu un vajadzību pēc iztikas. 

Tādēļ izņēmumam, kas attiecināts uz 
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un citu iezemiešu kopienu tradicionālo 

dzīvesveidu un vajadzību pēc iztikas. 

Izņēmumam, kas attiecināts uz 

izstrādājumiem, kuri iegūti no inuītu un 

citu iezemiešu kopienu nomedītiem 

roņiem, būtu jāaprobežojas tikai ar tādām 

medībām, kas šīm kopienām palīdz 

nodrošināt iztiku, tātad netiek rīkotas 

galvenokārt komerciālos nolūkos. Tāpēc 

Komisijai ir jābūt iespējām vajadzības 

gadījumā ierobežot no roņiem iegūtu 

izstrādājumu daudzumu, kas laisti tirgū 

saskaņā ar minēto izņēmumu, lai 

nepieļautu, ka šis izņēmums tiek 

izmantots izstrādājumiem, kas iegūti 

medībās, ko rīko galvenokārt komerciālos 

nolūkos. 

izstrādājumiem, kuri iegūti no inuītu un 

citu iezemiešu kopienu nomedītiem 

roņiem, būtu jāaprobežojas tikai ar tādām 

medībām, kas šīm kopienām palīdz 

nodrošināt iztiku. 

Grozījums Nr. 5 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Lai paredzētu sīki izstrādātus 

noteikumus par no roņiem iegūtu 

izstrādājumu laišanu tirgū, pilnvaras 

pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 

290. pantu būtu jādeleģē Komisijai. Ir īpaši 

būtiski, lai Komisija rīkotu atbilstīgas 

apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. 

Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 

deleģētos aktus, būtu jānodrošina 

vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 

attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 

Parlamentam un Padomei. 

(5) Lai paredzētu sīki izstrādātus 

noteikumus par no roņiem iegūtu 

izstrādājumu laišanu tirgū atbilstīgi šajā 

regulā paredzētajiem nosacījumiem un lai 

nepieļautu, ka tiek izmantots inuītu un 

citu iezemiešu kopienām piešķirtais 

izņēmums attiecībā uz izstrādājumiem, 

kuri iegūti no nomedītiem roņiem 

medībās, kas nevis palīdz šīm kopienām 

nodrošināt iztiku, bet tiek rīkotas 

galvenokārt komerciālos nolūkos, 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 

290. pantu būtu jādeleģē Komisijai, lai tā 

noteiktu sīki izstrādātus noteikumus par 

no roņiem iegūtu izstrādājumu laišanu 

tirgū un vajadzības gadījumā ierobežotu 

vai aizliegtu, izņemot gadījumus, kad tiek 

sniegti atbilstīgi pierādījumi, tādu 

izstrādājumu laišanu tirgū, kas iegūti 

inuītu vai citu iezemiešu kopienu rīkotās 

medībās un to izstrādājumu daudzumu. Ir 

īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 

sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
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apspriešanās ar attiecīgajām izcelsmes 

valstīm un ieinteresētajām personām, 

tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 

sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 

būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 

atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 

Eiropas Parlamentam un Padomei. 

Grozījums Nr. 6 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

Regula (EK) Nr. 1007/2009 

3. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) kopiena tradicionāli rīko šādas medības; (a) kopiena tradicionāli rīko šādas medības 

un tās joprojām ir šīs kopienas kultūras 

un identitātes sastāvdaļa; 

Grozījums Nr. 7 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

Regula (EK) Nr. 1007/2009 

3. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) medības palīdz kopienai nodrošināt 

iztiku un netiek rīkotas galvenokārt 

komerciālos nolūkos; 

(b) medības tiek rīkotas, lai palīdzētu 

kopienai nodrošināt iztiku, tostarp, 

sagādātu dzīvei nepieciešamo pārtiku un 

ienākumus kopienas normālu dzīves 

apstākļu ilgtspējīgai uzturēšanai, un tās 
netiek rīkotas galvenokārt komerciālos 

nolūkos; 

Grozījums Nr. 8 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

Regula (EK) Nr. 1007/2009 

3. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) medības tiek rīkotas tā, lai pēc iespējas 

samazinātu medījamo dzīvnieku sāpes, 

(c) medības tiek rīkotas, pienācīgi ņemot 

vērā dzīvnieku labklājību un kopienas 
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stresu, bailes un citas ciešanas, ņemot 

vērā kopienas tradicionālo dzīvesveidu un 

vajadzību pēc iztikas. 

tradicionālo dzīvesveidu un vajadzību pēc 

iztikas. 

 

Grozījums Nr. 9 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

Regula (EK) Nr. 1007/2009 

3. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Importētiem izstrādājumiem šos 

nosacījumus piemēro importēšanas laikā 

vai vietā. 

Šā punkta pirmajā daļā minētos 

nosacījumus importētiem, no roņiem 

gatavotiem izstrādājumiem piemēro 

importēšanas laikā vai vietā. 

 

 

Grozījums Nr. 10 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

Regula (EK) Nr. 1007/2009 

3. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Ja nomedīto roņu skaits, saskaņā ar 

1. punktu tirgū laisto no roņiem iegūto 

izstrādājumu daudzums vai citi apstākļi 

liecina, ka medības tiek rīkotas 

galvenokārt komerciālos nolūkos, Komisija 

ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 

saskaņā ar 4. pantu, lai ierobežotu šādās 

medībās iegūto izstrādājumu daudzumu, ko 

var laist tirgū. 

5. Komisija, pamatojoties uz 

pierādījumiem, var pieņemt pasākumus, 
ja nav izpildīti nosacījumi no roņiem 

iegūto izstrādājumu laišanai Savienības 

tirgū, piemēram, ja roņu medības netiek 

rīkotas iztikas nodrošināšanai, bet 

galvenokārt komerciālos nolūkos. Komisija 

ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 

saskaņā ar 4.a pantu, lai ierobežotu vai 

aizliegtu šādās medībās iegūto 

izstrādājumu laišanu tirgu un ierobežotu 

to daudzumu.  

 

Grozījums Nr. 11 
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Regulas priekšlikums 

1. pants – 3.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1007/2009 

5.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts 

 

Grozījums 

 (3a) Regulā iekļauj šādu pantu: 

„5.a pants 

Publiska informācija 

1. Komisija par saprātīgām un 

nepārmērīgam izmaksām, nodrošina, ka 

sabiedrība tiek pienācīgi informēta par to, 

ka tirgū laistie izstrādājumi no roņiem, 

kuri iegūti medībās, ko tradicionāli 

piekopj inuīti un citas iezemiešu kopienas 

atbilstīgi 3. panta 1. punktam, atbilst 

piemērojamām tiesību normām. 

2. Komisija nodrošina, ka šā panta 

1. punktā minētās izpratnes veidošanas 

kampaņas tiek rīkotas arī saskaņā ar 

II mērķi, kas noteikts Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulas (ES) Nr. 254/2014* 

3. panta 1. punkta b) apakšpunktā. 

_____________ 

* Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. februāra Regula (ES) 

Nr. 254/2014 par daudzgadu patērētāju 

tiesību aizsardzības programmu no 

2014. līdz 2020. gadam un ar ko atceļ 

Lēmumu Nr. 1926/2006/EK (OV L 84, 

20.3.2014., 42. lpp.).”. 
 

Grozījums Nr. 12 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 3.b punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1007/2009 

7. pants 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (3b) regulas 7. pantu aizstāj ar šādu: 

7. pants 7. pants 



 

 

 PE565.781/ 8 

 LV 

Ziņojumi Ziņošana 

1. Dalībvalstis līdz 2011. gada 

20. novembrim un tad ik pēc četriem 

gadiem Komisijai nosūta ziņojumu, kurā 

izklāstīti pasākumi, kas veikti, lai īstenotu 

šo regulu. 

1. Dalībvalstis līdz 2016. gada 

31. decembrim un turpmāk ik pēc četriem 

gadiem Komisijai nosūta ziņojumu, kurā 

izklāstīti pasākumi, kas veikti, lai īstenotu 

šo regulu. 

2. Pamatojoties uz 1. punktā minētajiem 

ziņojumiem, Komisija 12 mēnešu laikā pēc 

katra attiecīgā pārskata perioda beigām 

ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par 

šīs regulas īstenošanu. 

2. Komisija 12 mēnešu laikā pēc katra 

1. punktā minētā pārskata perioda beigām 

iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 

ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. Pirmo 

ziņojumu iesniedz līdz 2017. gada 

31. decembrim.  

 2.a Savā ziņojumā, ko tā iesniedz saskaņā 

ar 2. punktu, Komisija novērtē un 

pārskata, kā darbojas šī regula un cik 

efektīvi tā sasniedz savus mērķus. Savā 

novērtējumā Komisija jo īpaši aplūko 

inuītu un citu iezemiešu kopienu sociāli 

ekonomisko attīstību, uzturu, kultūru un 

identitāti, kā arī šīs regulas ietekmi uz 

vidi, sabiedrību un ekonomiku teritorijās, 

kurās piekrastes kopienu rīkotās roņu 

medības ir daļa no jūras resursu 

pārvaldības. 

 

 

 

 


