
 

RR\1065025LV.doc  PE552.005v02-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

  

 EIROPAS PARLAMENTS 2014 - 2019 

 

Sesijas dokuments 
 

A8-0186/2015 

10.6.2015 

***I 
ZIŅOJUMS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu 

(EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem 

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

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 

Referents: Cristian-Silviu Bușoi 

 



 

PE552.005v02-00 2/38 RR\1065025LV.doc 

LV 

 

PR_COD_1amCom 

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 
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(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) 

Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem 

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

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2015)0045), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0037/2015), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2015. gada 27. maija 

atzinumu1, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu, kā arī 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas un Lauksaimniecības un lauku attīstības 

komitejas atzinumus (A8-0186/2015), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 

būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

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 

(2) Tajā pašā laikā roņu medības ir inuītu 

un citu iezemiešu kopienu kultūras un 

identitātes neatņemama sastāvdaļa un 

                                                 
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts. 
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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. 

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 

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 
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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 

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. 
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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 

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. 

(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 

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 

(5) Lai paredzētu sīki izstrādātus 

noteikumus par no roņiem iegūtu 

izstrādājumu laišanu tirgū atbilstīgi šajā 
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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. 

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 

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 
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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, 

stresu, bailes un citas ciešanas, ņemot 

vērā kopienas tradicionālo dzīvesveidu un 

vajadzību pēc iztikas. 

(c) medības tiek rīkotas, pienācīgi ņemot 

vērā dzīvnieku labklājību un kopienas 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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pārvaldības. 
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PASKAIDROJUMS 

Pamatinformācija 

 

Ņemot vērā priekšlikumu, ko Eiropas Komisija iesniedza 2008. gada 23. jūnijā, Eiropas 

Parlaments kopā ar Padomi 2009. gadā pieņēma Regulu (EK) Nr. 1007/2009) par tirdzniecību 

ar izstrādājumiem no roņiem, nosakot aizliegumu minēto izstrādājumu laišanai Eiropas 

Savienības tirgū. Tas attiecas uz ES ražotiem kā arī ievestiem izstrādājumiem no roņiem. ES 

izvēlējās pilnīgu aizliegumu ar diviem galvenajiem izņēmumiem, kas skar: izstrādājumus, 

kuri iegūti inuītu un citu iezemiešu kopienu rīkotās medībās (tā sauktais IC izņēmums) un 

izstrādājumus, kuri iegūti no medībām tikai ar mērķi nodrošināt jūras resursu ilgtspējīgu 

pārvaldību nelielā apjomā bez nolūka gūt peļņu (tā sauktais MRM izņēmums). Šīs regulas 

mērķis ir nodrošināt, ka izstrādājumi, kas iegūti no komerciālos nolūkos nomedītiem roņiem, 

vairs nav pieejami ES tirgū. 

Roņu regulu un tās īstenošanas aktu (Komisijas Regula (ES) Nr. 737/2010) Pasaules 

Tirdzniecības Organizācijā apstrīdēja Kanāda un Norvēģija. PTO ekspertu grupas un PTO 

Apelācijas institūcijas galīgos nolēmumus PTO Strīdu izšķiršanas padome (SIP) pieņēma 

2014. gada 18. jūnijā. Tajos ir atbalstīts izstrādājumu no roņiem vispārējs aizliegums, 

pamatojoties uz morāliem apsvērumiem saistībā ar dzīvnieku labklājību, bet noraidīti abi 

izņēmumi. Kanāda un Eiropas Savienība 2014. gada 5. septembrī informēja SIP, ka tās ir 

vienojušās, ka pieņemams laika periods, kurā Eiropas Savienībai būtu jāīsteno SIP ieteikumi 

un nolēmumi, ir 16 mēneši no minētās padomes ziņojuma pieņemšanas dienas. Tas nozīmē, 

ka pieņemamais laika periods beidzas 2015. gada 18. oktobrī. Neraugoties uz īso laika 

periodu, Eiropas Komisija pieņēma priekšlikumu grozīt spēkā esošo regulu par tirdzniecību ar 

izstrādājumiem no roņiem tikai 2015. gada 6. februārī.  

Komisijas priekšlikums 

Šā tiesību akta priekšlikuma mērķis ir izpildīt PTO ieteikumus un nolēmumus attiecībā uz 

2009. gada pamatregulu par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem. Ar to arī tiek izveidots 

juridiskais pamats, lai Regulu (ES) Nr. 737/2010 varētu saskaņot ar minētajiem nolēmumiem. 

Regula, kas tika pieņemta 2010. gadā, bija paredzēta kā īstenošanas regula 2009. gadā 

pieņemtajai regulai. 

 

Komisija ir iesniegusi priekšlikumu atbilstīgi PTO nolēmumiem un ieteikumiem:  

a) izvēloties zināmus labojumus sākotnējā izņēmuma formulējumā attiecībā uz IC izņēmumu. 

Jo īpaši 3. panta 1) punktā ir paredzēts, ka ir atļauts laist tirgū tikai tādus izstrādājumus no 

roņiem, kas iegūti medībās, kurās tiek ievēroti pieci nosacījumi:  

1. medības rīko inuītu vai citas iezemiešu kopienas (ievadteikumā); 

2. kopiena tradicionāli rīko šādas medības (a apakšpunktā); 

3. medības palīdz kopienai nodrošināt iztiku (b apakšpunktā); 

4. medības netiek rīkotas galvenokārt komerciālos nolūkos (b apakšpunktā); kā arī 

5. medības tiek rīkotas tā, lai pēc iespējas samazinātu medījamo dzīvnieku sāpes, 

stresu, bailes un citas ciešanas (c apakšpunktā). 
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b) No regulas ir pilnībā svītrot MRM izņēmumu, jo PTO nolēmumā netika pieņemta šā 

izņēmuma pastāvēšanas jēga (raison d'être). Saskaņā ar minētajiem nolēmumiem šādas 

medības nevar nošķirt no komerciālām medībām un tikai komerciālu medību aizliegšana ir 

diskriminējoša. 

Saskaņā ar 3. panta 5. punktu Komisija var pieņemt deleģētos aktus, lai ierobežotu šādās 

medībās iegūto izstrādājumu daudzumu, ko var laist tirgū. Šādu ierobežojumu izstrādājumiem 

no roņiem var noteikt tikai tad, ja ir norādes, ka attiecīgās medības „tiek rīkotas galvenokārt 

komerciālos nolūkos”. Minētās norādes var būt saistītas ar nomedīto roņu skaitu, skaitu, kādā 

tirgū laisti izstrādājumi no roņiem, vai citi Komisijas noteikti apstākļi. 

Referenta nostāja 

Referents atzinīgi vērtē šo Komisijas priekšlikumu saskaņot spēkā esošos tiesību aktus ar 

PTO nolēmumiem un ieteikumiem, bet tomēr uzskata, ka Komisijai šis priekšlikums bija 

jāiesniedz nedaudz agrāk. Vēl vairāk, tā kā nav veikts pamatregulas ietekmes novērtējums, 

nedz sagatavoti īstenošanas ziņojumi, kā tas paredzēts spēkā esošā tiesību akta 7. pantā, 

referents pauž nožēlu, ka lēmums par jauno regulu netiks pamatots ar pilnīgu un atbilstīgu 

informāciju.   

Ņemot vērā to, ka jaunās regulas mērķis ir īstenot PTO ieteikumus un nolīgumus attiecībā uz 

2009. gada pamatregulu par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem, referents piekrīt tam, 

ka tiek svītrots MRM izņēmums, un groza šo priekšlikumu attiecībā uz IC izņēmumu, jo īpaši 

ņemot vērā inuītu vai citu iezemiešu kopienu tiesības uz pašnoteikšanos. 

Referents vēl novērsa pretrunu starp 3. panta 5. punktu un 3. panta 1. punktu, kas bija 

atrodama Komisijas priekšlikuma sākotnējā tekstā. Šī pretruna bija saistīta ar to, ka medības, 

kas tiek rīkotas galvenokārt komerciālos nolūkos, neatbilst 3. panta 1. punkta prasībām. Tādēļ 

netiek iemērots IC izņēmums, tas nozīmē, ka tirgū nevar laist nevienu izstrādājumu no 

roņiem, kas nomedīti atbilstīgās medībās, un tas tad arī nosaka, ka maksimālais skaits ir nulle. 

Tā vietā, lai noteiktu maksimālo skaitu, norādes, ka kādas medības tiek rīkotas galvenokārt 

komerciālu iemeslu dēļ, varētu rosināt sākt darbību 3. panta 1. punktā minētā aizlieguma 

izpildei. 

Tādējādi referents ir grozījis šo priekšlikumu tā, lai atkārtotu, ka roņu medības ir inuītu un 

citu iezemiešu kopienu kultūras un identitātes neatņemama sastāvdaļa un būtisks iztikas avots, 

nodrošinot pārtiku un ienākumus šīs kopienas normālu dzīves apstākļu ilgtspējīgai 

uzturēšanai, saglabājot un turpinot kopienas tradicionālo dzīves veidu un maiņas tirdzniecības 

kultūras mantojumu. Referents arī uzsver, ka tikai gadījumos, kad ir atbilstīgi pierādījumi, ka 

nomedīto roņu skaits, vai tirgū laisto izstrādājumu no roņiem daudzums apstiprina, ka kādas 

medības tiek rīkotas galvenokārt komerciālos nolūkos, Komisija ir pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus, lai ierobežotu šādās medībās iegūto izstrādājumu daudzumu, ko var laist 

tirgū. 

Referents arī iekļāva jaunu pantu, kurā ir atsauce uz to, ka iedzīvotāji ir pienācīgi jāinformē 

par to, ka izstrādājumi no roņiem, kuri iegūti medībās, ko tradicionāli piekopj inuīti un citas 

iezemiešu kopienas, ir saražoti likumīgi. Izpratnes vairošanas kampaņu, lai informētu 

sabiedrību par iepriekšminēto jautājumu, varētu veikt arī atbilstīgi Patērētāju programmas 

regulas II mērķim. 

Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi — referents uzskata, ka ziņošanas process nebija pietiekami 
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pārskatāms un neatbilda spēkā esošās regulas 7. pantā noteiktajiem kritērijiem. Referenta 

ierosinātajā 7. panta grozījumā ir noteikti jauni termiņi, kas Komisijai un arī dalībvalstīm 

jāievēro bez liekas kavēšanās. Referents uzskata, ka galīgajā ziņojumā Komisijai ir jo īpaši 

jāvērtē tas, kā šī regula ietekmēs inuītu un citu iezemiešu kopienu pamata un sociālās 

intereses, tostarp tiesības uz pārtiku un ienākumiem šīs kopienas normālu dzīves apstākļu 

ilgtspējīgai uzturēšanai. 
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11.5.2015 

STARPTAUTISKĀS TIRDZNIECĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) 

Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem 

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

Atzinuma sagatavotājs: Bendt Bendtsen 

 

 

ĪSS PAMATOJUMS 

PTO strīdu izšķiršanas sistēma ir centrālais elements, kas nodrošina daudzpusējās 

tirdzniecības sistēmas drošību un paredzamību, un tās nolēmumi (PTO Apelācijas institūcijas 

nolēmums Roņu lietā (DS 400/401)) ir jāievēro. 

 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka PTO nolēmumu var īstenot, vienlaikus ievērojot 

kompromisu, ko Parlaments un Padome panāca 2009. gadā ar Regulu Nr. 1007/2009, 

paredzot divus izņēmumus roņu jautājumā –– viens saistībā ar inuitiem un pamatiedzīvotāju 

tiesībām uz pašnoteikšanos un savu resursu izmantošanu (IC atbrīvojums) un otrs par jūras 

resursu apsaimniekošanu (MRM) Baltijas jūrā.  

 

Tādēļ atzinuma sagatavotājs ierosina atkārtoti ieviest jūras resursu apsaimniekošanas (MRM) 

atbrīvojumu. MRM atbrīvojums, kas pašlaik ir spēkā, pietiekami nenošķir komerciālās 

medības un liela apjoma tirdzniecību, ņemot vērā noteikto mērķi, proti, sabiedrības morāles 

aizsardzību (XXa. pants GATT). Tāpēc MRM atbrīvojuma mērķis ir izvairīties no tā, ka 

dzīvenieku ķermeņi, ko iegūst normālas, neliela mēroga zivsaimniecības pārvaldībā, tiek 

vienkārši izmesti. Tas būtu jauns otrais atbrīvojums, kas piemērojams tikai saskaņā ar ļoti 

konkrētiem nosacījumiem, kuriem pamatā arī būtu amatierzvejas tradīcijas un amatniecības 

ražošana, parasti arī vietējās īpatnības. Kopumā tas veicinātu Baltijas jūras reģiona dabas 

daudzveidības aizsardzību un bioekonomisko ilgtspēju. Turklāt papildus PTO nolēmuma 

ievērošanai, grozītais ES regulējums nodrošinās labāku skaidrojumu attiecībā uz kādu citu 

regulas mērķi, proti, jūras resursu apsaimniekošanu saskaņā ar GATT XX.g pantu, kas saistīts 

ar izsmeļamu dabas resursu saglabāšanu.  

 

Attiecībā uz inuītiem noteikto izņēmumu PTO nolēma, ka tas ir likumīgs, bet daži tā elementi, 

izstrāde un piemērošana radīja patvaļīgu un nepamatotu diskrimināciju. Tādējādi ar Komisijas 

priekšlikumu novērš šos trūkumus, nosakot ierobežojumu izstrādājumu no roņiem laišanai 
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tirgū un ar ierosināto jauno pantu stiprinot regulā noteikto dzīvnieku labturības mērķi, kas 

paredz IC atbrīvojumu. 

 

Atzinuma sagatavotājam ir tikai daži ieteikumi grozījumiem Komisijas priekšlikumā par IC 

atbrīvojumu. Tomēr viņš uzsver, ka atbrīvojums attiecībā uz inuītiem, kas panākts 2009. gadā, 

tika izstrādāts, lai nodrošinātu to, ka aizliegumam nebūtu kaitniecīgas, negatīvas ietekmes uz 

inuītu kopienām. Atzinuma sagatavotājs pauž nožēlu par to, ka Komisija nav veikusi ietekmes 

novērtējumu, lai lēmumu pieņemšana pamatā būtu pienācīga informācija. Grenlandes sniegtie 

dati norāda, ka aizliegumam kopumā tiešām ir bijusi negatīva ietekme uz kopienām, 

neskatoties uz Regulā Nr. 1007/2009 paredzēto atbrīvojumu, un tādēļ tas bija pretrunā Eiropas 

Parlamenta un Padomes izvirzītajam mērķim. 

 

Atzinuma sagatavotāja galvenais arguments attiecībā uz tirdzniecību ar izstrādājumiem no 

roņiem saskaņā ar šiem nosacījumiem ir ilgtspēja gan bioloģiskās daudzveidības un 

bioekonomikas ziņā, gan to pamatiedzīvotāju kopienu ilgtspēja, ko ietekmēja aizliegums.  

 

Roņu populācija Grenlandē ir liela. Medīt ir atļauts tikai 3 sugu (Grenlandes, pogainos un 

zilmuguraino) roņus, un to darīt drīkst tikai licencēti mednieki. Roņus Grenlandes medībās 

šauj ar šauteni, tomēr, ja atbildīgai šāda veida medīšanai ir pārāk tumšs, tad dzīvniekus ķer 

tīklos. Ir aizliegts medīt mazuļus un roņu mātītes laktācijas periodā. 

 

Grenlandē, kur resursi ir niecīgi, tradicionāli vienmēr ir notikušas roņu medības. Roņu gaļu 

cilvēki izmanto pārtikā un kamanu suņu barībā, bet ādu –– apģērbā, un dažās attālākajās 

teritorijās šie dzīvnieki var būt pats svarīgākais resurss. Roņiem ir būtiska kultūras un 

socioekonomiskā nozīme. Aptuveni 7000 Grenlandes iedzīvotāju (12 % no kopējā skaita) ir 

saņēmuši licenci, lai medītu roņus, tostarp 2000 no viņiem ir pilna laika medību licence, bet 

5000 ir amatiermednieki. Grenlandes, pogaino un zilmuguraino roņus vidējais nomedījums 

2009.–2010. gadā bija 23 dzīvnieki gadā uz vienu mednieku. Kopš 2009. gada roņu ādas 

valsts ādas apstrādes uzņēmumam „Great Greenland” var pārdot tikai pilna laika mednieki. 

Eksports uz ES ir krasi samazinājies –– minētā valsts ādas apstrādes uzņēmuma apgrozījums 

no EUR 9 miljoniem 2005. gadā bija sarucis līdz EUR 2 miljoniem 2013. gadā. Uzņēmuma 

pārprodukcija ir 135 000 ādu.  

 

Nākas secināt, ka IC atbrīvojums nedarbojas atbistoši tā mērķim, kas noteikts Regulā 

Nr. 1007/2009. Tāpēc atzinuma sagatavotājs ziņojumā ir pievienojis attiecīgu klauzulu par to, 

lai Komisija izskatītu ES regulas radītās sekas un apsvērtu iespējamos pasākumus to 

novēršanai.  

 

GROZĪJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 

patērētāju aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 
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Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(EK) Nr. 1007/2009 tika pieņemta, lai 

novērstu šķēršļus iekšējā tirgus darbībai, 

ko rada atšķirīgi valstu pasākumi, kuri 

reglamentē no roņiem iegūtu izstrādājumu 

tirdzniecību. Šie pasākumi tika pieņemti, 

atsaucoties uz sabiedrības ētiskajiem 

iebildumiem par dzīvnieku labturības 

aspektiem saistībā ar roņu nogalināšanu un 

iespējamību, ka tirgū ir produkti, kas iegūti 

no dzīvniekiem, kuri tiek nogalināti tādā 

veidā, kas sagādā pārmērīgas sāpes, stresu, 

bailes un citas ciešanas. Šādām bažām ir 

arī zinātniski pierādījumi, kas liecina, ka 

specifiskajos apstākļos, kādos parasti 

notiek roņu medības, patiesi humānus 

nogalināšanas paņēmienus nav iespējams 

konsekventi un efektīvi izmantot un 

piemērot. Lai sasniegtu minēto mērķi, ar 

Regulu (EK) Nr. 1007/2009 tika ieviests 

vispārējs aizliegums laist tirgū no roņiem 

iegūtus izstrādājumus. 

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(EK) Nr. 1007/2009 tika pieņemta, lai 

novērstu šķēršļus iekšējā tirgus darbībai, 

ko rada atšķirīgi valstu pasākumi, kuri 

reglamentē no roņiem iegūtu izstrādājumu 

tirdzniecību. Šie pasākumi tika pieņemti, 

atsaucoties uz sabiedrības ētiskajiem 

iebildumiem par dzīvnieku labturības 

aspektiem saistībā ar roņu nogalināšanu un 

iespējamību, ka tirgū ir produkti, kas iegūti 

no dzīvniekiem, kuri tiek nogalināti tādā 

veidā, kas sagādā pārmērīgas sāpes, stresu, 

bailes un citas ciešanas. Lai sasniegtu 

minēto mērķi, ar Regulu (EK) 

Nr. 1007/2009 tika ieviests vispārējs 

aizliegums laist tirgū no roņiem iegūtus 

izstrādājumus.  

 

____________ _______________ 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2009. gada 16. septembra Regula (EK) 

Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar 

izstrādājumiem no roņiem (OV L 286, 

31.10.2009., 36. lpp.). 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2009. gada 16. septembra Regula (EK) 

Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar 

izstrādājumiem no roņiem (OV L 286, 

31.10.2009., 36. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Tajā pašā laikā roņu medības ir inuītu 

un citu iezemiešu kopienu kultūras un 

(2) Tajā pašā laikā roņu medības ir inuītu 

un citu iezemiešu kopienu kultūras, 
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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.  

sociālekonomikas un identitātes 

neatņemama sastāvdaļa un būtisks iztikas 

avots, un to uzskata par ilgtspējīgu. 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, 

jo īpaši Starptautiskās Darba 

organizācijas 1989. gadā pieņemto 

konvenciju C169 par pirmiedzīvotāju un 

cilšu tautām neatkarīgās valstīs, kurā 

atzītas inuītu un citu pirmiedzīvotāju 

kopienu tiesības uz pašnoteikšanos un 

kuras savukārt rada tiesības uz brīvu 

ekonomisko, sociālo un kultūras attīstību, 
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 un ilgtspējīgi 

piekopj inuīti un citas iezemiešu kopienas 

un kas palīdz tām nodrošināt iztiku. 

Komisijai vajadzētu izpētīt, kādus 

piemērotus pasākumus var ieviest, lai 

novērstu iespējamo kaitniecīgo un 

negatīvo ietekmi, ko izstrādājumu no 

roņiem aizliegšana radīja inuītu kopienās, 

un to, kā informēt sabiedrību par Eiropas 

pirmiedzīvotāju kopienām.  
 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Ar Regulu (EK) Nr. 1007/2009 būtu 

jānodrošina līdzsvars starp dzīvnieku 

labturības normu ievērošanu un cieņu 

pret inuītu un citu pirmiedzīvotāju 

kopienu kultūru un tradīcijām.  
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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 

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. 

(3) 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 ilgtspējīgā veidā, tajā 

pašā laikā respektējot inuītu un citu 

iezemiešu kopienu tradicionālo 

dzīvesveidu un vajadzību pēc iztikas. 

Tāpēc Komisijai būtu jāveic pasākumi, lai 

informētu sabiedrību par Regulas (EK) 

Nr. 1007/2009 mērķi un tajā paredzēto 

atbrīvojumu attiecībā produktiem, kuri 

iegūti pirmiedzīvotāju kopienu īstenotās 

medībās, tādējādi atjaunojot patērētāju 

uzticību. 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, 

lai novērstu šī izņēmuma piemērošanu 

izstrādājumiem, kuri iegūti medībās, kas 

tiek veiktas galvenokārt komerciālos 

nolūkos, pilnvaras pieņemt tiesību aktus 

saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 

jādeleģē Komisijai, lai tā varētu ierobežot 

to no roņiem iegūtu izstrādājumu 

daudzumu, kas tiek laisti tirgū saskaņā ar 

minēto izņēmumu, un, ja nepieciešams, 

aizliegt konkrētu medību rezultātā no 

roņiem iegūtu izstrādājumu laišanu tirgū 

saskaņā ar minēto izņēmumu. Šāda 

deleģēšana būtu jāīsteno tikai attiecīgā 

gadījumā, kad tiek iesniegti atbilstoši 

pierādījumi un kad to uzskata par 

pienācīgu pēc apspriešanās ar 

ieinteresētajām personām. 
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Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) Saskaņā ar 1994. gada Vispārējās 

vienošanās par tarifiem un tirdzniecību 

III panta 4. punktu produkti, kas no 

jebkuras līgumslēdzējas puses teritorijas 

importēti jebkuras citas līgumslēdzējas 

puses teritorijā, ir jāuzskata par ne mazāk 

nozīmīgiem kā līdzīgi vietējās izcelsmes 

produkti. 

 

 

Grozījums Nr.  6 

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, pilnvaras 

pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 

290. pantu būtu jādeleģē Komisijai. Ir īpaši 

būtiski, lai Komisija rīkotu atbilstīgas 

apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī un ar 

inuitiem un citām attiecīgām 

pirmiedzīvotāju kopienām. Komisijai, 

sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 

būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 

atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 

Eiropas Parlamentam un Padomei. 

 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

5.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) Komisijai pirms šīs regulas 

īstenošanas būtu jāveic ietekmes 

novērtējums, lai kvantificētu un 

kvalificētu pārskatīšanas sociālo, 

ekonomisko un kultūras ietekmi, 

nodrošinot, ka jebkādā pārskatīšanā tiek 

ņemts vērā tas, ka roņu medības ir daļa 

no atsevišķu kopienu kultūras identitātes; 

tādējādi nodrošinot, ka netiek apdraudēta 

roņu populāciju tuvumā dzīvojošo 

kopienu iztika un ka tiek saudzēta 

Savienības bioloģiskā un kultūras 

daudzveidība. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

Regula (EK) Nr. 1007/2009 

3. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ir atļauts laist tirgū tikai tādus 

izstrādājumus no roņiem, kuri iegūti 

medībās, ko piekopj inuītu vai citas 

iezemiešu kopienas, ar noteikumu, ka ir 

izpildīti visi šie nosacījumi: 

1. Ir atļauts laist tirgū tikai tādus 

izstrādājumus no roņiem, kuri iegūti 

medībās, ko piekopj inuītu vai citas 

iezemiešu kopienas, ar noteikumu, ka ir 

izpildīti visi šie nosacījumi: 

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

(b) medības palīdz kopienai nodrošināt 

iztiku un netiek rīkotas galvenokārt 

komerciālos nolūkos; 

(b) roņu medības kopienai palīdz 

nodrošināt iztiku; 

(c) medības tiek rīkotas tā, lai pēc iespējas 

samazinātu medījamo dzīvnieku sāpes, 

stresu, bailes un citas ciešanas, ņemot vērā 

kopienas tradicionālo dzīvesveidu un 

vajadzību pēc iztikas.  

(c) medības kopienas locekļi rīko, 

ievērojot dzīvnieku labturības principus, 

lai tādējādi pēc iespējas samazinātu 

medījamo dzīvnieku sāpes, stresu, bailes 

un citas ciešanas, ņemot vērā kopienas 

tradicionālo dzīvesveidu un iztiku. 

Importētiem izstrādājumiem šos 

nosacījumus piemēro importēšanas laikā 

vai vietā. 

Importētiem izstrādājumiem šos 

nosacījumus piemēro importēšanas laikā 

vai vietā. 
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Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

Regula (EK) Nr. 1007/2009 

3. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Izstrādājumu no roņiem laišana tirgū 

arī būtu jāatļauj, ja tiek ievēroti šādi 

nosacījumi: 

 (a) persona, kura laiž tirgū izstrādājumus 

no roņiem, var apliecināt, ka pretējā 

gadījumā no roņiem gūtie izstrādājumi 

tiktu izmesti jūrā un tādējādi tiktu 

pārkāpti Konvencijas par bioloģisko 

daudzveidību 10. panta noteikumi; 

 (b) izstrādājumi no roņiem ir iegūti 

medībās, kas veiktas tā, lai pēc iespējas 

samazinātu medījamo dzīvnieku sāpes, 

stresu, bailes un citas ciešanas un 

ievērotu valsts tiesību aktos noteiktos 

dzīvnieku labturības mērķus; 

 (c) izstrādājumi no roņiem ir gūti medībās 

saskaņā ar valsts pārvaldības plāniem 

izsmeļamu dabas resursu saglabāšanai ar 

mērķi saglabāt roņu populāciju 

dzīvotspēju kā to dabiskās dzīvotnes 

elementu, tostarp kontrolējot slimības vai 

mazinot to starpsugu konkurences 

ietekmi, kuras ir atkarīgas no kopīgas 

dzīvotnes vai resursiem;  

 (d) izstrādājumi no roņiem ir iegūti 

vienīgi medībās, kas veiktas roņu 

populācijās, kuru aizsardzības statuss ir 

labvēlīgs. 

 Importētiem izstrādājumiem šos 

nosacījumus piemēro importēšanas laikā 

vai vietā. 
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Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

Regula (EK) Nr. 1007/2009 

3. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Šā panta 1. un 2. punkta piemērošana 

nekaitē šīs regulas mērķa sasniegšanai. 

3. Šā panta 1., 1.a un 2. punkta 

piemērošana nekaitē šīs regulas mērķa 

sasniegšanai. 

 

Grozījums Nr.  11 

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 ir pilnvarota pēc apspriešanās 

ar ieinteresētajām personām pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 4.a pantu, lai 

ierobežotu vai aizliegtu laist tirgū 

izstrādājumus, ja ir pierādīts, ka medības 

tika rīkotas galvenokārt komerciālos 

nolūkos un pārsniedzot 1. punktā minētos 

nosacījumus attiecība uz izņēmumiem. 

Šādu pierādījumu sniegšanas nolūkā 

Komisija sagatavo atbilstīgas liecības par 

saskaņā ar 1. punktu tirgū laisto no 

roņiem iegūto izstrādājumu daudzumu, 

piemēram, par nomedīto roņu skaitu vai 

citiem apstākļiem.   

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 3.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1007/2009 

5.a pants (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) Regulā iekļauj šādu pantu: 

 “5.a pants 

 

 Publiskā informācija 

 Komisija un dalībvalstis veic piemērotus 

pasākumus, lai informētu kompetentās 

iestādes, tostarp muitas amatpersonas 

dalībvalstīs, un sabiedrību par to, ka tirgū 

laistie izstrādājumi no roņiem ir iegūti 

inuītu un pirmiedzīvotāju kopienu veiktās 

medībās saskaņā ar 3. panta 1. punkta 

noteikumiem un atbilst piemērojamām 

tiesību normām.” 

 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 3.b punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1007/2009 

7. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.b Regulas 7. pantam pievieno šādu 

punktu: 

  „2.a Turklāt Komisija izvērtē šīs regulas 

ietekmi uz inuītu kopienu ekonomisko, 

sociālo un kultūras attīstību skartajos 

reģionos, kā arī šīs regulas ietekmi uz 

piekrastes kopienām, kurās roņu medības 

ir daļa no jūras resursu pārvaldības. 

Komisija līdz ... * iesniedz Eiropas 

Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 

Reģionu komitejai ziņojumu par minēto 

ietekmi. Ziņojumā iekļauj iespējamos 

veidus, kā mazināt šīs regulas negatīvo 

ietekmi uz inuītu kopienām. 

 ________________ 

 * OV: ievietot datumu — 2 gadi pēc šīs 

(grozītās) regulas stāšanās spēkā.” 
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Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 3.c punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1007/2009 

7.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.c iekļauj šādu pantu: 

 „7.a pants 

 Pārskatīšana 

 Atbilstošā gadījumā, pamatojoties uz 

7. panta 2.a punktā minēto ietekmes 

novērtējumu, šo regulu pārskata 4 gadus 

pēc tās stāšanās spēkā. Pārskatīšanas 

pamatā ir ietekmes novērtējums par šīs 

regulas sociālekonomisko un kultūras 

ietekmi uz inuītu un citu pirmiedzīvotāju 

kopienu attīstību un identitāti. 

Pārskatīšanā ņem vērā arī šīs regulas 

ietekmi uz piekrastes kopienām, kurās 

roņu medības ir daļa no jūras resursu 

pārvaldības.”  
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LAUKSAIMNIECĪBAS UN LAUKU ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS  

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) 

Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem 

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

Atzinuma sagatavotājs: Janusz Wojciechowski 

 

 

ĪSS PAMATOJUMS 

Komisijas priekšlikums 

Komisijas priekšlikuma mērķis ir īstenot PTO ieteikumus un lēmumus saistībā ar diviem 

pamatregulā paredzētiem izņēmumiem aizliegumam tirgoties ar izstrādājumiem no roņiem: 

viens izņēmums attiecas uz tādu izstrādājumu no roņiem importu, kas ražoti no roņiem, kuri 

nomedīti vienīgi nolūkā saglabāt jūras resursu ilgtspējīgu pārvaldību un bez komerciāliem 

mērķiem („RIP izņēmums”), un otrs izņēmums attiecas uz tādu izstrādājumu no roņiem 

importu, kas ražoti no roņiem, kurus tradicionālās medībās ir nomedījuši inuīti un citas 

iezemiešu kopienas („IK izņēmums”). Ņemot vērā attiecīgās PTO saistības, Komisijas 

priekšlikumā ir ierosināts atcelt RIP izņēmumu un pielāgot IK izņēmumu Strīdu izšķiršanas 

padomes prasībām, tādējādi izveidojot saikni starp izņēmumu piemērošanu un dzīvnieku 

labturības prasībām un nosakot tirgū laižamo izstrādājumu no roņiem daudzumu. 

Atzinuma sagatavotāja nostāja 

Daudzas dzīvnieku labturības organizācijas jau izsenis ir prasījušas ierobežot izstrādājumu no 

roņiem importu, un šādu nostāju atbalsta liela daļa sabiedrības, kam ir nepieņemami tas, ka 

šos dzīvniekus nogalina — bieži vien nežēlīgā un brutālā veidā — komerciāliem mērķiem.  

Zinātniskie pētījumi liecina, ka roņi ir sevišķi saprātīgi un jutīgi dzīvnieki, un tādēļ tie vēl jo 

vairāk ir jāaizsargā no nežēlīgas apiešanās un ciešanām. Jāņem vērā arī tas, ka izstrādājumiem 

no roņiem nav būtiskas nozīmes Eiropas Savienības ekonomikā un ka Eiropas patērētājiem šie 

izstrādājumi nav vajadzīgi. Vienlīdz ir jāņem vērā arī īpašie apstākļi, kādos atrodas inuīti un 

citas iezemiešu kopienas, kurām roņu medības ir sena tradīcija. Līdz ar to izstrādājumu no 

roņiem imports ir jāattiecina vienīgi uz tādiem izstrādājumiem, kas iegūti no šo kopienu 

nomedītiem roņiem, vienlaikus norādot, ka šīm kopienām ir jāievēro pēc iespējas augstāki 
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humānie standarti. Ja šīs prasības un standarti tiek ievēroti, Komisijai ir jāizmanto papildu 

nenormatīvie līdzekļi, ar kuriem veicināt attiecīgo izstrādājumu laišanu tirgū.  

Izšķirīga nozīme ir tam, lai izstrādājumu no roņiem importa ierobežojumam piemērotu 

pienācīgu kontroli, kas būs efektīva vienīgi tad, ja pierādījumus par to, ka attiecīgie 

izstrādājumi ir iegūti no iepriekš minēto kopienu nomedītiem roņiem, prasīs no izstrādājumu 

importētājiem. Ieviešot šādas prasības, likumdevējs atbalsta pamatregulas principus, kuru 

pamatā attiecībā uz roņu medībām komerciāliem mērķiem ir morāla rakstura apsvērumi. 

Turklāt atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Eiropas mērogā būtu jāievieš no trešām valstīm 

ievestu izstrādājumu no roņiem pilnīgs pagaidu aizliegums gadījumos, ja attiecīgajās valstīs 

piekoptās medības klaji pārkāpj apstiprinātos standartus, kuru mērķis ir pasargāt medījamos 

dzīvniekus no sāpēm, stresa, bailēm un citām ciešanām.  

GROZĪJUMI 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 

patērētāju aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

 

Grozījums Nr.    1 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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(2) 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, kas ietver šo kopienu 

tiesības attīstīties un veikt saimnieciskas 

darbības. 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 

ekonomiskajām un sociālajām 

pamatinteresēm. Turklāt SDO 1989. gada 

Konvencijā Nr. 169 par pirmiedzīvotāju 

un cilšu tautām ir uzsvērtas iezemiežu 

kopienu tiesības uz pašnoteikšanos, 

tostarp tiesības brīvi īstenot savu 

ekonomisko, sociālo un kultūras 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 un kas palīdz tām 

nodrošināt iztiku. 

 

 

Grozījums Nr.    2 

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 

(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 
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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 

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. 

iegūti inuītu un citu iezemiešu kopienu 

rīkotās medībās, Savienības tirgū var laist 

ar nosacījumu, ka šīs medības notiek 

ilgtspējīgā veidā un tā, lai pēc iespējas 

samazinātu medījamo dzīvnieku sāpes, 

stresu, bailes un citas ciešanas, tajā pašā 

laikā respektējot inuītu un citu iezemiešu 

kopienu tradicionālo dzīvesveidu un 

vajadzību pēc iztikas un neapdraudot 

attiecīgo biotopu un ekosistēmu kopumā. 

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. Līdz ar 

to nolūkā atjaunot patērētāju uzticību 

Komisijai būtu jāpieņem pasākumi, ar 

kuriem sabiedrību informētu par šo 

regulu un tās izņēmumu attiecībā uz 

izstrādājumiem, kas iegūti inuītu un citu 

iezemiešu kopienu rīkotās medībās. Tāpēc 

gadījumā, ja pastāv lietiski pierādījumi un 

ir notikusi apspriešanās ar iesaistītajām 

pusēm, Komisijai, ja nepieciešams, ir jābūt 

iespējām ierobežot atļauto no roņiem 

iegūtu izstrādājumu daudzumu, kas laisti 

tirgū saskaņā ar minēto izņēmumu, vai 

šādus izstrādājumus aizliegt, ja tie iegūti 

medībās, kas ir pretrunā minētā 

izņēmuma principiem, lai nepieļautu, ka 

šis izņēmums tiek izmantots 

izstrādājumiem, kas iegūti medībās, ko rīko 

galvenokārt komerciālos nolūkos  

 

 

 

Grozījums Nr.   3 

Regulas priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (3a) Lai šīs regulas īstenošana tiktu 

efektīvi kontrolēta, būtu jānosaka 

princips, ar kuru saskaņā izstrādājumu 

no roņiem importētājam būtu jāpierāda, 

ka Savienības tirgū laistie izstrādājumi ir 

iegūti no roņiem, kas nomedīti inuītu vai 

citu iezemiešu kopienu piekoptās medībās. 

 

 

 

Grozījums Nr.    4 

Regulas priekšlikums 

3.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3b) Izstrādājumus, kas iegūti inuītu un 

citu iezemiešu kopienu rīkotās medībās, 

tirgū varētu laist, ievērojot zināmu kārtību 

vai pievienojot dokumentu, kas apliecina 

šo izstrādājumu izcelsmi un atbilstību šai 

regulai. Šajā ziņā varētu ieviest 

marķējumu, ar kuru sertificētu šāda veida 

izstrādājumus, kuri iegūti medībās, kas ir 

nepieciešamas attiecīgo kopienu iztikas 

nodrošināšanai un līdz to nav rīkotas 

galvenokārt komerciālos nolūkos. 
 

 

 

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 

(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 
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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. 

būtiski, lai Komisija rīkotu atbilstīgas 

apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī un ar 

attiecīgajām inuītu un citām iezemiešu 

kopienām. Komisijai, sagatavojot un 

izstrādājot deleģētos aktus, būtu 

jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 

atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 

Eiropas Parlamentam un Padomei. 

 

 

Grozījums Nr.    6 

Regulas priekšlikums 

5.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5b) Komisijai vajadzētu būt iespējai 

piemērot zināmu elastību, reaģējot uz 

saņemto ticamo informāciju, ka 

attiecīgajā trešā valstī piekoptās roņu 

medības klaji pārkāpj noteiktos 

standartus, kuru mērķis ir pasargāt 

dzīvniekus no sāpēm, stresa, bailēm un 

citām ciešanām. Šādā gadījumā Komisijai 

vajadzētu būt pilnvarotai noteikt pagaidu 

ierobežojumu vai aizliegumu importēt no 

attiecīgās valsts izstrādājumus no roņiem. 

 

 

Grozījums Nr.   7 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts  

Regula (EK) Nr. 1007/2009 

3. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ir atļauts laist tirgū tikai tādus 

izstrādājumus no roņiem, kuri iegūti 

medībās, ko piekopj inuītu vai citas 

iezemiešu kopienas, ar noteikumu, ka ir 

izpildīti visi šie nosacījumi: 

1. Ir atļauts laist tirgū tikai tādus 

izstrādājumus no roņiem, par kuriem 

importētājs sniedz prasīto pierādījumu, ka 

tie ir iegūti medībās, ko piekopj inuītu vai 

citas iezemiešu kopienas, ar noteikumu, ka 

ir izpildīti visi šie nosacījumi: 
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Pamatojums 

Lai šīs regulas īstenošana būtu efektīvāka, no importētāja, kurš ieved izstrādājumus no 

roņiem, būtu jāprasa pierādīt, ka attiecīgo izstrādājumu izcelsme ir legāla. 

 

 

Grozījums Nr.    8 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 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. Ja pastāv lietiski pierādījumi, ka 

nomedīto roņu skaits, saskaņā ar 1. un 

2. punktu tirgū laisto no roņiem iegūto 

izstrādājumu daudzums vai citi apstākļi 

liecina, ka medības tiek rīkotas galvenokārt 

komerciālos nolūkos, Komisija pēc 

apspriešanās ar iesaistītajām pusēm ir 

pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 

ar 4. pantu, lai ierobežotu vai aizliegtu 

šādās medībās iegūto izstrādājumu laišanu 

tirgū. 

 

 

Grozījums Nr.    9 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 3.a apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1007/2009 

5.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) iekļauj šādu pantu: 

 “5.a pants 

 Publiska informācija 

 Komisija un dalībvalstis veic piemērotus 

pasākumus, ar kuriem informēt 
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kompetentās iestādes, tostarp muitas 

amatpersonas dalībvalstīs, un sabiedrību 

par tirgus pieejamību atbilstīgi 

piemērojamajiem normatīvajiem 

noteikumiem par izstrādājumiem no 

roņiem, kas iegūti iezemiešu kopienu 

veiktās medībās saskaņā ar 3. panta 

1. punktu.” 
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