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Pakeitimas 24
Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Komisijos siūlomas tekstas Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą. 

Or. da

Pagrindimas

Pasiūlymo teisinis pagrindas yra 95 straipsnis, kuriuo siekiama pašalinti prekybos kliūtis 
Bendrijoje. Šiuo pasiūlymu nepašalinamos jokios prekybos kliūtys, o, atvirkščiai, dėl prekybos 
produktais iš ruonių uždraudimo atsiranda prekybos kliūčių. Kitas šio pasiūlymo teisinis 
pagrindas yra 133 straipsnis, susijęs su bendrąja prekybos politika. Galima tikėtis, jog jis 
prieštaraus PPO taisyklėms, ir dėl šios priežasties taip pat turėtų būti atmestas. Ne mažiau 
svarbu dar ir tai, kad gali būti pavojus, jog pasiūlymas padaryti žalos gyvūnų gerovei, o tai 
yra trečioji priežastis, dėl kurios reikėtų atmesti Komisijos pasiūlymą.

Pakeitimas 25
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamentas savo 2006 m. spalio 
12 d. rezoliucijoje dėl Bendrijos veiksmų 
plano dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės 
2006–2010 m.1 70 punkte paragino 
Komisiją pateikti pasiūlymą dėl visiško iš 
ruonių pagamintų produktų importo 
uždraudimo,
1 OL C 308E, 2006 12 16, p. 170.

Or. en
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Pagrindimas

Pateikiama nuoroda į Europos Parlamento rezoliuciją dėl Bendrijos veiksmų plano dėl 
gyvūnų apsaugos ir gerovės 2006–2010 m., kurioje Komisija raginama visiškai uždrausti 
įvežti iš ruonių pagamintus produktus.

Pakeitimas 26
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2006 m. rugsėjo 26 d. Europos 
Parlamentas priėmė Rašytinį pareiškimą 
dėl iš ruonių pagamintų produktų 
draudimo Europos Sąjungoje1, 
1 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0369.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiama nuoroda į Europos Parlamento rašytinį pareiškimą dėl iš ruonių pagamintų 
produktų draudimo Europos Sąjungoje, kuriame buvo raginama parengti pasiūlymą dėl 
prekybos iš ruonių pagamintais produktais uždraudimo.

Pakeitimas 27
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2006 m. lapkričio 17 d. rekomendacijoje 
1776 Europos Tarybos Parlamentinė 
Asamblėja paragino savo valstybes nares, 
inter alia:
a) uždrausti visus žiaurios medžioklės 
būdus, kuriais negarantuojama 
momentinė gyvūno žūtis nesikankinant, ir 
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uždrausti gyvūnų svaiginimą tokiais 
įrankiais kaip kirtikliai, kuokos ir 
šautuvai; ir
b) skatinti iniciatyvas, kuriomis būtų 
siekiama uždrausti importuoti iš ruonių 
pagamintus produktus ir jais prekiauti,

Or. en

Pagrindimas

Pateikiama nuoroda į Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rekomendaciją, kurioje 
narės raginamos skatinti iniciatyvas, kuriomis būtų siekiama uždrausti prekybą iš ruonių 
pagamintais produktais ir kuri iš dalies paskatino parengti siūlomą reglamentą.

Pakeitimas 28
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Ruoniai yra gyvūnai, patiriantys 
skausmą, kančią, baimę ir kitas kentėjimo 
formas.

(1) Ruoniai yra juslūs gyvūnai, patiriantys 
skausmą, kančią, baimę ir kitas kentėjimo 
formas.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiama aiški nuoroda į bendrai pripažintą terminą, kuriuo apibūdinami gyvūnai, kurie 
jaučia skausmą, patiria stresą ir kitas emocijas.

Pakeitimas 29
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Gyvūnų gerovės klausimams neabejingi (3) Gyvūnų gerovės klausimams neabejingi 
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visuomenės nariai ir vyriausybių bei 
Europos Parlamento atstovai išreiškė rimtą 
susirūpinimą dėl ruonių medžioklės, nes 
yra požymių, kad ruoniai gali būti žudomi 
ir jų kailis lupamas sukeliant skausmą, 
kančią ir kitas kentėjimo formas, kurių 
galima išvengti. Europos maisto saugos 
tarnybos mokslinėje nuomonėje apie 
gyvūnų gerovės aspektus, susijusius su 
ruonių žudymu ir jų kailio lupimu, 
padaryta išvada, kad ruonius įmanoma 
nužudyti greitai ir veiksmingai 
nesukeliant jiems skausmo ar kančios, 
kurių galima išvengti, tačiau nuomonėje 
taip pat teigiama, kad praktiškai 
veiksmingai ir humaniškai žudoma ne 
visada.

visuomenės nariai ir vyriausybių bei 
Europos Parlamento atstovai išreiškė rimtą 
susirūpinimą dėl ruonių medžioklės, nes 
komercinės medžioklės metu žudant 
ruonius ir lupant jiems kailį jie visada 
patiria skausmą, kančią ir kitas kentėjimo 
formas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo atveju sprendžiamas ne klausimas, ar ruoniai teoriškai gali būti žudomi humaniškai, o 
klausimas, ar jie visada gali būti žudomi humaniškai natūralioje aplinkoje, kurioje vykdoma 
ruonių medžioklė. Kad nebūtų painiavos, išbraukiama trumpas išdėstymas.

Pakeitimas 30
Mojca Drčar Murko

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant panaikinti dabartinį vidaus 
rinkos suskaidymą, reikia numatyti darnias 
taisykles kartu atsižvelgiant į gyvūnų 
gerovės sumetimus. Šiuo tikslu tinkama 
priemonė – produktų iš ruonių pateikimo 
rinkai draudimas.

(6) Siekiant panaikinti dabartinį vidaus 
rinkos suskaidymą, reaguoti į Europos 
piliečių susirūpinimą gyvūnų gerove ir 
atsižvelgti į gamtos apsaugos problemas, 
reikia numatyti darnias taisykles, pagrįstas 
šiais sumetimais. Šiais tikslais tinkama 
priemonė – produktų iš ruonių pateikimo 
rinkai draudimas.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo reglamentu taip pat siekiama reaguoti į susirūpinimą gyvūnų gerove ir apskritai spręsti 
gamtos apsaugos problemas. Svarbu pabrėžti šiuos sumetimus ir ypač laikytis tam tikrų 
nuostatų, susijusių su PPO.

Pakeitimas 31
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Įvairiais šiame reglamente 
numatomais draudimais turėtų būti 
reaguojama į visuomenės narių išreikštą 
susirūpinimą gyvūnų gerovės problemomis 
dėl produktų, pagamintų iš ruonių, kurie 
galėjo būti nužudyti ir jų kailis nuluptas 
sukeliant skausmą, kančią ir kitas 
kentėjimo formas, kurių galima išvengti, 
pateikimo Bendrijos rinkai, įskaitant jų 
tolesnį pateikimą rinkai importavus iš 
trečiųjų šalių.

(10) Įvairiais šiame reglamente 
numatomais draudimais turėtų būti 
reaguojama į visuomenės narių išreikštą 
susirūpinimą gyvūnų gerovės problemomis 
dėl produktų, pagamintų iš ruonių, kurie 
galėjo būti nužudyti ir jų kailis nuluptas 
sukeliant skausmą, kančią ir kitas 
kentėjimo formas, pateikimo Bendrijos 
rinkai, įskaitant jų tolesnį pateikimą rinkai 
importavus iš trečiųjų šalių.

Or. en

Pagrindimas

Kentėjimas, kurio negalima išvengti, gali būti labai smarkus turint mintyje, kad jis negali būti 
kiekybiškai įvertintas.

Pakeitimas 32
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Įvairiais šiame reglamente 
numatomais draudimais turėtų būti 
reaguojama į visuomenės narių išreikštą 

(10) Įvairiais šiame reglamente 
numatomais draudimais turėtų būti 
reaguojama į visuomenės narių išreikštą 
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susirūpinimą gyvūnų gerovės problemomis 
dėl produktų, pagamintų iš ruonių, kurie 
galėjo būti nužudyti ir jų kailis nuluptas 
sukeliant skausmą, kančią ir kitas 
kentėjimo formas, kurių galima išvengti, 
pateikimo Bendrijos rinkai, įskaitant jų 
tolesnį pateikimą rinkai importavus iš 
trečiųjų šalių.

susirūpinimą gyvūnų gerovės problemomis 
dėl produktų, pagamintų iš ruonių, kurie 
galėjo būti nužudyti ir jų kailis nuluptas 
sukeliant skausmą, kančią ir kitas 
kentėjimo formas, pateikimo Bendrijos 
rinkai, įskaitant jų tolesnį pateikimą rinkai 
importavus iš trečiųjų šalių.

Or. en

Pagrindimas

Būtina išbraukti žodžius „kurių galima išvengti“, kadangi yra žinoma, jog EB piliečiai 
susirūpinę dėl kentėjimo, kurį sukelia ruonių medžioklė, o ne tik dėl kentėjimo, kurio galima 
išvengti. Kentėjimas, kurio negalima išvengti, gali būti labai smarkus turint mintyje, kad jis 
negali būti kiekybiškai įvertintas.

Pakeitimas 33
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Vis dėlto reikėtų numatyti galimybę 
taikyti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo 
bendrojo draudimo produktus iš ruonių 
pateikti rinkai, juos importuoti į Bendriją 
arba eksportuoti iš jos, jei atitinkamos 
tinkamos sąlygos, pagrįstos gyvūnų 
gerovės sumetimais. Todėl turėtų būti 
nustatyti kriterijai, kurių laikantis būtų 
užtikrinta, kad ruoniai nužudomi ir jų 
kailis nulupamas nesukeliant skausmo, 
kančios ir kitų kentėjimo formų, kurių 
galima išvengti. Taikyti bet kokias tokias 
leidžiančias nukrypti nuostatas turėtų būti 
leista Bendrijos lygmeniu, kad visoje 
Bendrijoje būtų taikomos vienodos 
sąlygos, susijusios su konkrečiai pagal 
šias leidžiančias nukrypti nuostatas 
leidžiama prekyba, ir kad vidaus rinka ir 
toliau sklandžiai veiktų.

(11) Vis dėlto reikėtų numatyti nuostatas, 
leidžiančias ribotai nukrypti nuo bendrojo 
draudimo produktus iš ruonių pateikti 
rinkai, juos importuoti į Bendriją arba 
eksportuoti iš jos, ir jas taikyti 
produktams, pagamintiems iš ruonių, 
kuriuos medžioja inuitų bendruomenės.
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Or. en

Pagrindimas

Prekybos iš ruonių pagamintais produktais uždraudimas, kuriame numatyta galimybė 
nukrypti dėl vadinamojo humaniško žudymo, nėra veiksmingas, kadangi komercinė ruonių 
medžioklė vyksta atokiose vietovėse ir ją vykdo tūkstančiai asmenų didžiuliuose 
neprieinamuose plotuose, todėl veiksminga ruonių medžioklės stebėsena yra neįmanoma.

Pakeitimas 34
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Pagrindiniams ekonominiams ir 
socialiniams inuitų bendruomenių, kurios 
tradiciškai medžioja ruonius, kad 
pragyventų, interesams neturėtų būti
padaryta neigiamos įtakos. Medžioklė yra 
neatsiejama inuitų bendruomenių 
kultūros ir jų narių identiteto dalis. Ji yra 
pajamų šaltinis ir padeda medžiotojui 
pragyventi. Todėl produktams, 
pagamintiems iš ruonių, kuriuos tradiciškai
medžioja inuitų bendruomenės 
pragyvenimo tikslais, neturėtų būti taikomi 
šiame reglamente nustatyti draudimai.

(13) Pagrindiniams ekonominiams ir 
socialiniams inuitų bendruomenių, kurios 
tradiciškai medžioja ruonius, kad 
pragyventų, interesams nebus padaryta 
neigiamos įtakos priėmus šį reglamentą, 
nes medžioklė pragyvenimui vykdoma tik 
asmeninio ar šeimos vartojimo tikslais 
(taigi ne prekybai Bendrijoje).
Produktams, pagamintiems iš ruonių, 
kuriuos pragyvenimo tikslais medžioja 
inuitų bendruomenės, ir patenkantiems į 
ES rinką tik kultūrinių mainų tikslais, 
pvz., švietimo ar apeigų tikslais, neturėtų 
būti taikomi šiame reglamente nustatyti 
draudimai.

Or. en

Pagrindimas

This amendment acknowledges an exception for seal products derived from Inuit hunts that 
are traded as part of a non-commercial cultural exchange. Because subsistence hunting (as 
that term is normally and properly understood) by its nature involves personal or family 
consumption only, and does not involve placing seal products on the market or importing or 
exporting them, seal products from these subsistence hunts do not fall within the Regulation, 
which deals with international trade. However, this amendment recognizes that in some 
instances, Inuit seal products may enter or exit the EU as part of a non-commercial, cultural 
exchange. This amendment allows that trade to continue to preserve tradition and culture.
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Pakeitimas 35
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Turėtų būti nustatyti tinkami 
reikalavimai siekiant užtikrinti, kad 
nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo 
prekybos draudimų, galėtų būti tinkamai 
vykdomos pagal šį reglamentą. Todėl 
turėtų būti nustatytos nuostatos dėl 
sertifikavimo sistemų ir dėl ženklinimo ir 
žymėjimo. Sertifikavimo sistemomis turėtų 
būti užtikrinta, kad produktai iš ruonių 
turėtų sertifikatus, patvirtinančius, kad jie 
pagaminti iš ruonių, kurie nužudyti ir 
kurių kailis nuluptas pagal tinkamus ir 
veiksmingai vykdomus reikalavimus, 
kurių tikslas yra užtikrinti, kad ruoniai 
žudomi ir jų kailis lupamas nesukeliant 
skausmo, kančios ir kitų kentėjimo formų, 
kurių galima išvengti.

(14) Turėtų būti nustatyti tinkami 
reikalavimai siekiant užtikrinti, kad 
nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo 
prekybos draudimų ir taikytinos 
produktams iš inuitų sumedžiotų ruonių, 
galėtų būti tinkamai vykdomos pagal šį 
reglamentą. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pripažįstama, kad reikalavimai, kuriais užtikrinamos leidžiančios nukrypti 
nuostatos, taikomi tik produktams, pagamintiems iš inuitų sumedžiotų ruonių.

Pakeitimas 36
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Visų pirma Komisija turėtų turėti 
įgaliojimus priimti visas priemones, 
reikalingas siekiant užtikrinti, kad būtų 

Išbraukta.
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nustatyta tvarka, kuria sudaromos sąlygos 
veiksmingai pateikti ir tvarkyti paraiškas 
taikyti nuostatas, leidžiančias nukrypti 
nuo šiame reglamente nustatytų prekybos 
draudimų, taip pat užtikrinti tinkamą šio 
reglamento nuostatų dėl sertifikavimo 
sistemų ir ženklinimo bei žymėjimo 
įgyvendinimą. Kadangi tos priemonės yra 
bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies keisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, inter 
alia, papildant jį naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turi būti priimtos taikant 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje 
numatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. Komisija taip pat turėtų būti 
įgaliota spręsti dėl nuostatų, leidžiančių 
nukrypti nuo prekybos draudimų pagal šį 
reglamentą, jų galiojimo sustabdymo arba 
atšaukimo. Kadangi tos priemonės 
priimamos siekiant užtikrinti, kad šiame 
reglamente numatyta sistema būtų 
valdoma, ir taikyti ją atskirais atvejais, jos 
turi būti priimtos taikant Sprendimo 
1999/468/EB 4 straipsnyje numatytą 
valdymo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis tampa nereikalinga priėmus pranešėjo siūlomus pakeitimus.

Pakeitimas 37
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Visų pirma Komisija turėtų turėti 
įgaliojimus priimti visas priemones, 
reikalingas siekiant užtikrinti, kad būtų 
nustatyta tvarka, kuria sudaromos sąlygos 
veiksmingai pateikti ir tvarkyti paraiškas 

Išbraukta.
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taikyti nuostatas, leidžiančias nukrypti 
nuo šiame reglamente nustatytų prekybos 
draudimų, taip pat užtikrinti tinkamą šio 
reglamento nuostatų dėl sertifikavimo 
sistemų ir ženklinimo bei žymėjimo 
įgyvendinimą. Kadangi tos priemonės yra 
bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies keisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, inter 
alia, papildant jį naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turi būti priimtos taikant 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje 
numatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. Komisija taip pat turėtų būti 
įgaliota spręsti dėl nuostatų, leidžiančių 
nukrypti nuo prekybos draudimų pagal šį 
reglamentą, jų galiojimo sustabdymo arba 
atšaukimo. Kadangi tos priemonės 
priimamos siekiant užtikrinti, kad šiame 
reglamente numatyta sistema būtų 
valdoma, ir taikyti ją atskirais atvejais, jos 
turi būti priimtos taikant Sprendimo 
1999/468/EB 4 straipsnyje numatytą 
valdymo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis tampa nereikalinga išbraukus 11 ir 12 konstatuojamąsias dalis. 

Pakeitimas 38
Mojca Drčar Murko

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamentu nustatomos darnios taisyklės, 
susijusios su produktų iš ruonių pateikimu 
Europos bendrijos rinkai, vežimu tranzitu 
per Europos bendriją, importu į ją ir 
eksportu iš jos.

Reglamentu nustatomos darnios taisyklės, 
susijusios su produktų iš ruonių pateikimu 
Europos bendrijos rinkai, vežimu tranzitu 
per Europos bendriją, importu į ją ir
eksportu iš jos, jame reaguojama į 
susirūpinimą gyvūnų gerove atsižvelgiant 
į gamtos apsaugos problemas.
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Or. en

Pagrindimas

Šio reglamento tikslas yra taip pat reaguoti į susirūpinimą gyvūnų gerove, kurį išreiškė 
valstybės narės ir ES visuomenė, ir atsižvelgti į gamtos apsaugos problemas. Šiuos tikslus 
reikėtų aiškiai paminėti.

Pakeitimas 39
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamentu nustatomos darnios taisyklės, 
susijusios su produktų iš ruonių pateikimu
Europos bendrijos rinkai, vežimu tranzitu 
per Europos bendriją, importu į ją ir 
eksportu iš jos.

Reglamentu nustatomos darnios taisyklės, 
susijusios su produktų iš ruonių, išskyrus 
produktus, pagamintus iš ruonių, kuriuos 
sumedžioja inuitų bendruomenės,
pateikimo Europos bendrijos rinkai, 
vežimo tranzitu per Europos bendriją, 
importo į ją ir eksporto iš jos draudimu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patvirtinama produktams, pagamintiems iš ruonių, kuriuos sumedžioja inuitų 
bendruomenės, taikytina išimtis leidžiant prekybą jais siekiant išsaugoti tradiciją ir kultūrą.

Pakeitimas 40
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas taip, kad visos 
valstybės narės laikytųsi JT konvencijos 
dėl biologinės įvairovės.
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Or. sv

Pagrindimas

Konvencija dėl biologinės įvairovės siekiama išsaugoti biologinę įvairovę. ES politika skirta 
padėti siekti šio tikslo ir šis reglamentas neturėtų būti išimtis.

Pakeitimas 41
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. „ruonis“ – irklakojis, priklausantis 
I priede išvardytoms rūšims;

1. „ruonis“ – ruoninių pobūrio atstovas;

Or. en

Pagrindimas

Neįtraukus kai kurių rūšių į šį reglamentą galėtų atsirasti painiava ir identifikavimo 
problemų.

Pakeitimas 42
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. „produktas iš ruonių“ – bet koks
perdirbtas arba neperdirbtas iš ruonių 
gautas produktas, įskaitant mėsą, aliejų, 
taukus, neapdorotus kailius ir raugintus 
arba išdirbtus kailius, įskaitant kailius, 
susiūtus į stačiakampius, kryžius ir pan. 
formas, taip pat gaminys iš ruonių kailio;

2. „produktas iš ruonių“ – bet koks iš 
ruonių pagamintas ar gautas produktas, 
išskyrus

produktus, pagamintus iš ruonių, kuriuos 
sumedžioja inuitų bendruomenės.
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Or. en

Pagrindimas

Pakeitus produktų iš ruonių apibrėžimą, išimtis bus taikoma produktų iš inuitų sumedžiotų 
ruonių įvežimui į ES, išvežimui iš jos ir prekybai joje.

Pakeitimas 43
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. „produktas iš ruonių“ – bet koks 
perdirbtas arba neperdirbtas iš ruonių 
gautas produktas, įskaitant mėsą, aliejų, 
taukus, neapdorotus kailius ir raugintus 
arba išdirbtus kailius, įskaitant kailius, 
susiūtus į stačiakampius, kryžius ir pan. 
formas, taip pat gaminys iš ruonių kailio;

2. „produktas iš ruonių“ – bet koks 
perdirbtas arba neperdirbtas iš ruonių 
gautas produktas, įskaitant mėsą, aliejų, 
taukus, organus, neapdorotus kailius ir 
raugintus arba išdirbtus kailius, įskaitant 
kailius, susiūtus į stačiakampius, kryžius ir 
pan. formas, taip pat gaminys iš ruonių 
kailio, išskyrus produktus, pagamintus iš 
ruonių, kuriuos sumedžioja inuitų 
bendruomenės, kuriais prekiaujama 
inuitų bendruomenėms tarpusavyje 
vykdant nekomercinius mainus 
kultūriniais, švietimo ir (arba) apeigų 
tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitus produktų iš ruonių apibrėžimą, išimtis bus taikoma produktų iš inuitų sumedžiotų 
ruonių įvežimui į ES, išvežimui iš jos ir prekybai joje.
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Pakeitimas 44
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. „importas“ – prekių įvežimas į Bendrijos 
muitų teritoriją, išskyrus importą, kai:

4. „importas“ – prekių įvežimas į Bendrijos 
muitų teritoriją, išskyrus importą, kai:

i) prekės gabenamos nereguliariai;
ii) gabenamos vien tik prekės keliautojų 
arba jų šeimos asmeninėms reikmėms;

gabenamos vien tik prekės keliautojų arba 
jų šeimos asmeninėms reikmėms; šių 
prekių pobūdis ir kiekis neturėtų turėti 
požymių, rodančių, kad jos gali būti 
importuojamos komerciniais tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime paaiškinama, kad asmeninėms reikmėms įvežamų prekių keikis ir jų pobūdis 
turi būti nekomerciniai. Tai reikalinga siekiant užtikrinti, kad teisės aktuose neatsirastų 
spragų, sudarančių galimybę prekybai asmeninėms reikmėms neribojant produktų kiekio ir 
pobūdžio.

Pakeitimas 45
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. „pragyvenimo tikslai“ – inuitų 
bendruomenių įprastas ir tradicinis 
produktų iš ruonių naudojimas 
tiesioginiams asmeniniams arba šeimos 
poreikiams, kaip antai maisto, pastogės, 
kuro, drabužių, įrankių, tenkinti; rankų 
darbo gaminiai iš ruonių, kurie sugauti 
tiesioginiams asmeniniams arba šeimos 
poreikiams tenkinti, nevalgomų šalutinių 
produktų gamyba ir vidaus pardavimas; ir 
mainai ruoniais arba jų dalimis, jei mainų 
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mastas ribotas ir jie vykdomi 
nekomerciniais tikslais arba dalijamasi, 
kad būtų patenkinti asmeniniai arba 
šeimos poreikiai.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas papildo 11 pakeitimą. Prekyba rankų darbo gaminiais turėtų būti leidžiama tik 
šalies viduje.

Pakeitimas 46
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalis netaikoma iš ruonių pagamintiems 
produktams iš tų šalių, kuriose esama 
nuolatinių ruonių populiacijų, su sąlyga, 
kad:

 medžioklė vykdoma laikantis 
nacionalinio valdymo plano;

 medžioklė yra selektyvi ir vykdoma ją 
kontroliuojant ir nedideliu mastu;

 medžioklė nekelia pavojaus geros 
apsaugos būklės išlaikymui;

 produktais iš ruonių prekiaujama tik 
vietos rinkoje.

Or. en

Pagrindimas

A number of countries have a very small-scaled, strictly controlled seal hunt. The hunt is part 
of the overall seal management with the aim to prevent damages to fisheries. Alone in Sweden 
the seals cause damages for 6 000 000 € per year to fisheries. The seal hunt itself and the 
small scale trade in seal products create incentives for the local people along the coast to 
consider the seal as a valuable game species and not only as a pest species. If the trade was 
banned there is a risk that the seal would again be considered only as a pest species and 
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being killed with less effective methods. Further, the costs of the proposed system with 
certificates and labels would not be proportionate to the extent of the seal hunt in some 
countries. It is reasonable to distinguish between large scale hunting of sales, and the small 
scale hunting which takes place in Sweden where only about 100 animals are hunted 
annually.

Pakeitimas 47
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kas penkerius metus valstybės narės 
Komisijai pateikia ataskaitą, kurioje 
bendrais bruožais nurodo veiksmus, kurių 
ėmėsi šiam reglamentui vykdyti.

1. Per dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos, o vėliau kas trejus
metus valstybės narės Komisijai pateikia 
ataskaitą, kurioje bendrais bruožais nurodo 
veiksmus, kurių ėmėsi šiam reglamentui 
vykdyti.

2. Remdamasi 1 dalyje nurodytomis 
ataskaitomis, Komisija apie šio reglamento 
taikymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
atsiskaito per dvylika mėnesių nuo minėto 
penkerių metų ataskaitų pateikimo 
laikotarpio pabaigos.

2. Remdamasi 1 dalyje nurodytomis 
ataskaitomis, Komisija apie šio reglamento 
taikymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
atsiskaito per dvylika mėnesių nuo minėto 
kiekvieno ataskaitų pateikimo laikotarpio 
pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Dvejų metų laikotarpis labiau paskatins valstybes nares imtis veiksmų siekiant vykdyti šį 
reglamentą ir sudaro galimybę nustatyti įgyvendinimo problemas ir skubiai jas spręsti.

Pakeitimas 48
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 ir 4 straipsniai taikomi 6 mėnesiai nuo 
reglamento įsigaliojimo dienos, o jeigu 

3 straipsnis taikomas nuo [6 mėnesiai nuo 
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3 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 5 dalyje, 
6 straipsnio 2 dalyje ir 7 straipsnio 
2 dalyje nurodytos įgyvendinimo 
priemonės tą dieną dar nėra 
įsigaliojusios, jie taikomi kitą dieną po tų 
įgyvendinimo priemonių įsigaliojimo. 

reglamento įsigaliojimo dienos].

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies logiškai išplaukia panaikinus 4 straipsnį ir t. t. Žodžiai „jeigu įgyvendinimo 
priemonės“ ir iki galo yra problemiški, nes jais norima pasakyti, kad draudimas įsigaliotų tik 
tuomet, kai Komisija įgyvendintų priemones, susijusias su nuostatomis, leidžiančiomis 
nukrypti produktų iš inuitų sumedžiotų ruonių atveju pagal 3 straipsnio 3 dalį. Išbraukus 
Komisijai atsiranda paskata taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas.
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