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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Bendrosios aplinkybės 

Ruonių medžioklė 

Ruoniai daugiausia gyvena poliarinių, subpoliarinių ir vidutinių geografinių regionų 
pakrantėse. Yra 33 irklakojų rūšys, iš kurių ne mažiau kaip 15 yra medžiojamos. Medžiojamą 
populiaciją sudaro maždaug 15–16 mln. gyvūnų.

Kasmet plataus masto komercinėje medžioklėje nužudoma apie 900 000 ruonių (šis skaičius 
nėra tikslus, nes į jį neįtraukti užmušti ir nerasti ruoniai ar nedeklaruoti nužudyti ruoniai), iš 
kurių 60 % sumedžiojama Kanadoje, Grenlandijoje ir Namibijoje. Norvegijoje ir Rusijoje taip 
pat dažniausiai vykdoma didelio masto komercinė ruonių medžioklė. Europos bendrijoje 
nedidelio masto ruonių medžioklė vykdoma Švedijoje, Suomijoje ir Jungtinėje Karalystėje 
(Škotijoje), dažniausiai žuvų atsargų valdymo tikslais ir kontroliuojant kenkėjus. 

Iš ruonių pagamintais produktais prekiaujama Europos bendrijoje ir už jos ribų.

Didėjantis visuomenės susirūpinimas

Ruoniai yra juslūs žinduoliai, kurie patiria skausmą, kančią, baimę ir kitus panašius pojūčius. 
Ruonių medžioklei naudojami būdai dažnai pripažįstami nehumaniškais ir žiauriais. Būtent su 
gyvūnų gerove susiję ruonių medžioklės aspektai per pastaruosius metus sukėlė didelį 
visuomenės susirūpinimą.

1) Įvairios nuomonių apklausos skirtingose ES valstybėse narėse rodo, kad didžioji dauguma 
ES piliečių prieštarauja didelio masto komercinei ruonių medžioklei ir jos būdams, be to, 
akivaizdi piliečių dauguma pritaria tam, kad būtų visiškai uždrausta prekyba iš ruonių 
pagamintais produktais. Taip pat tarptautiniu lygiu, net tokiose šalyse kaip Kanada, kurioje 
medžiojami ruoniai, pastebimas didelis pasipriešinimas komercinei ruonių medžioklei.

2) Atsižvelgdamos į savo piliečių susirūpinimą dėl gyvūnų gerovės, kelios ES valstybės 
narės jau priėmė teisės aktus, kuriais uždraudžia prekybą produktais iš ruonių, o kitos 
valstybės narės rengia teisės aktus, kuriais siekiama to paties tikslo. Kitos šalys ėmėsi panašių 
veiksmų tarptautiniu lygiu, kurie taip pat yra didžia dalimi pagrįsti visuomenės moraliniais ir 
etiniais sumetimais, susijusiais su gyvūnų gerove. Pvz., JAV tokį draudimą įtraukė į savo 
1972 m. Jūros žinduolių apsaugos įstatymą (angl. Marine Mammal Protection Act).  

3) 2006 m. rugsėjo 26 d. priimta 38/2006 deklaracija (ją pasirašė 425 asmenys) Europos 
Parlamentas paprašė uždrausti visų produktų iš grenlandinių ir pūsliasnukių ruonių importą, 
eksportą ir pardavimą kartu užtikrinant, kad šis reglamentavimas nedarytų įtakos tradicinei 
inuitų vykdomai ruonių medžioklei. 

4) Atlikusi poveikio vertinimą, Europos Komisija 2008 m. liepos 23 d. paskelbė savo 
pasiūlymą dėl reglamento. Remiantis EB sutarties 95 ir 133 straipsniais reglamento projekte 
numatoma uždrausti prekybą, darant išimtį inuitų bendruomenėms. Tačiau jame taip pat 
nustatomos plačios leidžiančios nukrypti nuostatos, leidžiančios prekybą produktais iš ruonių, 
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kurie gaunami nesukeliant gyvūnams skausmo ar kančios, kurių galima išvengti.

2. Nuomonės referentės nuomonė 

Visiškas draudimas 

Ruoniai medžiojami atokiuose, didelio ploto ir sunkiai pasiekiamuose regionuose, 
ekstremaliomis oro sąlygomis ir ant nestabilaus ledo. Kasmet nepriklausomi stebėtojai 
patvirtina, kad šios specifinės sąlygos tampa didele kliūtimi siekiant laikytis vadinamosios 
trijų etapų darbo tvarkos (apsvaiginimas, patikrinimas, kraujo nuleidimas). Tai patvirtina ir 
Europos maisto saugos tarnybos nuomonė. Be to, dėl tų pačių sudėtingų sąlygų atsakingos 
valdžios institucijos faktiškai neįstengia atlikti veiksmingos stebėsenos ir vykdyti teisės aktų. 
Faktas, kad tos pačios valdžios institucijos turėtų teikti sertifikatus ir ženklinti, sukeltų daug 
praktinių problemų ir nebūtų laikomasi reikalavimų, kurių prašo Europos piliečiai ir Europos 
Parlamentas. Todėl nuomonės referentė mano, kad Komisijos pasiūlymas yra neįvykdomas, ir 
teigia, kad Europos visuomenės moralė gali būti pakankamai apsaugota tik visiškai uždraudus 
prekybą produktais iš ruonių, suteikiant ribotas išimtis inuitų bendruomenėms, atsižvelgiant į 
2006 m. Europos Parlamento prašymą. Be to, tik galiojančiuose nacionaliniuose teisės 
aktuose nustatyta aukščiausio lygio apsauga užtikrins siūlomo suderinimo pagrįstumą.  

Trys tikslai

Nuomonės referentė yra tvirtai įsitikinusi, kad visiškas prekybos produktais iš ruonių 
draudimas, suteikiant ribotas išimtis inuitų bendruomenėms, gali būti pagrįstas atsižvelgiant į 
tris toliau nurodomus tikslus.

1) Visuomenės moralė: tik visiškas draudimas nuramins aiškiai išreikštą Europos piliečių 
susirūpinimą.

2) Gyvūnų gerovė: siūlomomis priemonėmis siekiama panaikinti žiauriais laikomus 
medžioklės būdus.

3) Susirūpinimas dėl aplinkos: neleidžiama sumažėti ruonių populiacijai ir užkertamas 
kelias galimam tam tikrų rūšių išnaikinimui. Nustatytas dabartinės komercinės medžioklės 
bendras leidžiamas sugauti kiekis (BLSK) viršija tausios medžioklės ribą. Šis BLSK nėra 
tikslus, nes į jį neįtraukti užmušti, nerasti ir nedeklaruoti nužudyti ruoniai. Be to, nauja 
klimato kaitos ir visuotinio atšilimo grėsmė gali prisidėti prie didėjančio ruonių jauniklių 
mirtingumo.

Konkretūs pasiūlymai 

Todėl nuomonės referentė siūlo iš Komisijos pasiūlymo išbraukti leidžiančias nukrypti 
nuostatas ir paprašyti visiškai uždrausti prekybą produktais iš ruonių. Be to, ji siūlo 
sugriežtinti inuitams taikomos išimties sąlygas. Tokio pobūdžio išimtis yra pripažįstama 
tarptautiniu lygiu, pvz., Tarptautinėje banginių medžioklės komisijoje, JAV jūros žinduolių
apsaugos įstatyme ir įvairiuose 27 ES valstybių narių nacionaliniuose teisės aktuose. 
Suderinant pasiūlymą su galiojančiais ES teisės aktais būtų prisidedama prie nuoseklių 
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tarptautinių nuostatų, prieštaraujančių komercinei ruonių medžioklei, kūrimo. 

Dėl galimo PPO ekspertų grupės sprendimo nuomonės referentė mano, kad draudimą galima 
pagrįsti GATT XX straipsnio a punktu (visuomenės moralės apsauga), nes Europos 
visuomenė aiškiai išreiškia susirūpinimą dėl moralės, kuris yra užfiksuotas dokumentuose, ir 
nėra mažiau prekybą ribojančios įgyvendinamos priemonės, kuria būtų adekvačiai 
reaguojama į tą susirūpinimą. Visoms ES valstybėms narėms ir trečiosioms šalims vienodai 
taikomas draudimas nėra diskriminuojantis. Šiandien šiose srityje nėra PPO teismų praktikos. 
Tačiau šio argumento nepakanka siekiant priimti neįgyvendinamas priemones, o ne pasirinkti 
visišką prekybos draudimą. 

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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 ir jų 
išsaugojimo galimybių 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.

Or. en

Pagrindimas

Europos piliečių susirūpinimas gyvūnų gerovės ir jų išsaugojimo galimybių problemomis –
tai Europos visuomenės moralės apraiška. Kadangi šie argumentai – svarbi esminė 
priežastis, dėl kurios siūlomas šis reglamentas, reikia paminėti juos abu.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šios konstatuojamosios dalies išbraukimas – logiška pasekmė to, kad išbraukiamos galimos 
nuostatos, pagal kurias leidžiama nukrypti nuo šio reglamento nuostatų. Žr. 4 ir kitų 
straipsnių pagrindimus.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Produktai iš ruonių turėtų būti 
pateikti rinkai, importuoti arba 
eksportuoti tik tuomet, jei jie atitinka 
sąlygas, kurios tam numatytos šiuo 
reglamentu. Tačiau jei produktai iš 

Išbraukta.
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ruonių pateikiami rinkai, importuojami 
arba eksportuojami laikantis pagal šį 
reglamentą nustatytos leidžiančios 
nukrypti nuostatos, jie taip pat turės 
atitikti su tuo susijusius Bendrijos teisės 
aktus, įskaitant tam tikrais atvejais 
gyvūnų sveikatos ir maisto bei pašarų 
saugos nuostatas. Šis reglamentas 
neturėtų paveikti įsipareigojimų pagal 
2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, 
nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės 
kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms1, susijusių su 
produktų iš ruonių šalinimu dėl 
visuomenės ir gyvūnų sveikatos 
priežasčių.
1 OL L 273, 2002 10 10, p. 1. Reglamentas su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. 
birželio 11 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 
523/2008 (OL L 153, 2008 6 12, p. 23).

Or. en

Pagrindimas

Šios konstatuojamosios dalies išbraukimas – logiška pasekmė to, kad išbraukiamos galimos 
nuostatos, pagal kurias leidžiama nukrypti nuo šio reglamento nuostatų. Žr. 4 ir kitų 
straipsnių pagrindimus.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
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 

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.
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bendruomenės pragyvenimo tikslais, 
neturėtų būti taikomi šiame reglamente 
nustatyti draudimai.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šios konstatuojamosios dalies išbraukimas – logiška pasekmė to, kad išbraukiamos galimos 
nuostatos, pagal kurias leidžiama nukrypti nuo šio reglamento nuostatų. Žr. 4 ir kitų 
straipsnių pagrindimus.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
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 
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.

(16) Visų pirma Komisija turėtų turėti 
įgaliojimus priimti visas priemones, 
reikalingas siekiant užtikrinti, kad būtų 
nustatyta tvarka, pagal kurią užtikrinamas 
tinkamas šio reglamento nuostatų dėl
įrodomųjų reikalavimų, susijusių su 
inuitų iš ruonių pagamintų produktų 
kilmės įrodymu, įgyvendinimas. 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.

Or. en

Pagrindimas

Įrašius žodžius „įrodomųjų reikalavimų, susijusių su inuitų iš ruonių pagamintų produktų 
kilmės įrodymu“ būtų suderinama su 3 straipsnio 3 pastraipos tekstu. Be to, teksto dalių 
išbraukimas – logiška pasekmė to, kad išbraukiamos galimos nuostatos, pagal kurias 
leidžiama nukrypti nuo šio reglamento nuostatų. Žr. 4 ir kitų straipsnių pagrindimus.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
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 pateikimo
Europos bendrijos rinkai, vežimo tranzitu 
per Europos bendriją, importo į ją ir
eksporto iš jos draudimu.

Or. en

Pagrindimas

Įrašius žodį „draudimu“ pakeitimo dalykas derėtų su pranešėjo pateiktais pasiūlymo 
pakeitimais, t. y. išbraukti nuostatas, pagal kurias leidžiama nukrypti.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. „ruonis“ – visų rūšių irklakojis (lot. 
Phocidae, Otariidae ir Odobenidae);

Or. en

Pagrindimas

Šio reglamento nuostatos turi būti taikomos visų rūšių ruoniams. Taigi apibrėžtis keičiama, 
kad derėtų su pasiūlymu išbraukti I priedą.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. „pareiškėjai, prašantys leisti taikyti 
leidžiančią nukrypti nuostatą“ – valstybė, 
įskaitant valstybes nares, prašanti leisti 
taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą pagal 
šio reglamento 5 straipsnį, kurios 
teritorijoje arba jurisdikcijoje ruoniai, iš 
kurių gaminami produktai, nužudyti ir 
nuluptas jų kailis, taip pat valstybė, kurios 
jurisdikcija galioja asmenims, žudantiems 
ruonius ir lupantiems jų kailį, kai ruoniai 
žudomi ir jų kailis lupamas kitos valstybės 
teritorijoje. Priimdama 5 straipsnio 5 
dalyje nurodytas įgyvendinimo priemones 
Komisija, laikydamasi šio reglamento 
tikslų, nuspręs, kokiomis sąlygomis tai 
gali būti taikoma kitiems vienetams negu 
valstybės.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šios dalies išbraukimas – logiška pasekmė to, kad išbraukiamos galimos nuostatos, pagal 
kurias leidžiama nukrypti nuo šio reglamento nuostatų. Žr. 4 ir kitų straipsnių pagrindimus.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. „pagal tradicijas vykdoma medžioklė“ 
– tai nekomercinė ruonių medžioklė, 
kuria tradiciškai užsiima inuitų 
bendruomenės. 

Or. en
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Pagrindimas

Ši nauja apibrėžtis paaiškina inuitų bendruomenėms taikomą išimtį, kuri nustatoma pagal 3 
straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Ši nauja apibrėžtis paaiškina inuitų bendruomenėms taikomą išimtį, kuri nustatoma pagal 3 
straipsnio 2 dalį, ir dera su JAV Jūrų žinduolių apsaugos akto nuostatomis.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis netaikoma produktams iš ruonių, 
gautų iš medžioklės, kuria tradiciškai 
užsiima inuitų bendruomenės ir kuri 

2. 1 dalis netaikoma produktams iš ruonių, 
gautų iš medžioklės, kuria tradiciškai 
užsiima inuitų bendruomenės pragyvenimo 
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padeda jiems pragyventi. tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Žodžiai „pragyvenimo tikslais“ tiksliau negu pasiūlyme įrašyti žodžiai nusako esmę, be to 
tokie patys kaip siūlomi žodžiai naudojami JAV Jūrų žinduolių apsaugos akte. 

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnis Išbraukta.
Pateikimo rinkai, importo, tranzito ir 

eksporto sąlygos
1. Nepaisant 3 straipsnio 1 dalies, 
produktus iš ruonių teikti rinkai 
Bendrijoje ir importuoti į ją, vežti tranzitu 
per ją arba eksportuoti iš jos leidžiama, 
kai atitinkamos šios sąlygos:
(a) jie pagaminti iš ruonių, kurie nužudyti 
ir kurių kailis nuluptas šalyje (arba 
asmenų), kurioje (kuriems) taikomos 
tinkamos teisės aktų nuostatos arba kiti 
reikalavimai, kuriais veiksmingai 
užtikrinama, kad ruoniai žudomi ir jų 
kailis lupamas nesukeliant skausmo, 
kančios arba kitų kentėjimo formų, kurių 
galima išvengti;
(b) a punkte nurodytų teisės aktų nuostatų 
ir kitų reikalavimų vykdymą veiksmingai 
užtikrina atsakingos institucijos; 
(c) taikoma tinkama sistema, pagal kurią 
produktai iš ruonių, įskaitant ruonių 
kailius ir kitas iš ruonių gautas žaliavas, 
naudojamas produktams gaminti, 
sertifikuojami kaip pagaminti iš ruonių, 
kuriems taikomos a ir b punktuose 
nustatytos sąlygos;
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(d) tai, kad tenkinamos a, b ir c punktuose 
nustatytos sąlygos, įrodo:
(i) sertifikatas;
(ii) etiketė arba ženklas, kai sertifikato 
nepakanka, kad būtų užtikrintas tinkamas 
šio reglamento vykdymas,
remiantis 6 ir 7 straipsniais.
2. Valstybės narės netrukdo teikti rinkai 
produktus iš ruonių, kurie atitinka šio 
reglamento nuostatas, taip pat juos 
importuoti ir eksportuoti.

Or. en

Pagrindimas

Seal hunts occur in remote, widespread and poorly accessible areas, under extreme weather 
conditions and on unstable ice. Each year independent observers witness that these specific 
conditions form a severe obstacle to comply with the so-called three-step procedure 
(stunning, checking, bleeding). The EFSA opinion confirms this. Moreover, the same 
unverifiable conditions make effective monitoring and enforcement by the responsible 
authorities virtually impossible. The fact that those same authorities should provide 
certificates and labels would raise a lot of practical problems and would fail to meet the 
requirements asked for by European citizens and the European Parliament. The rapporteur 
therefore considers the Commission's proposal unenforceable and argues that the European 
public moral can only be sufficiently protected by a full ban on trade in seal products with a 
limited exemption for Inuit communities, in line with the Parliament's request of 2006. 
Therfore, the provisions for derogations are deleted.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis Išbraukta.
Leidžiančios nukrypti nuostatos

1. Pareiškėjams, prašantiems leisti taikyti 
leidžiančią nukrypti nuostatą, kurie 
Komisijai įrodo, kad tenkinamos 
4 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos, 
leidžiama taikyti leidžiančią nukrypti 
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nuostatą.
2. Komisija įvertina, ar tenkinamos 
4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos 
sąlygos, remdamasi II priede išdėstytais 
kriterijais.
3. Leidžiančių nukrypti nuostatų, kurias 
leidžiama taikyti pagal 1 dalį, galiojimas 
laikinai sustabdomas arba jos 
atšaukiamos, kai bet kuri iš toje dalyje 
nurodytų sąlygų nebeatitinkama.
4. Komisija leidžia taikyti leidžiančias 
nukrypti nuostatas ir sprendžia dėl jų 
galiojimo sustabdymo arba atšaukimo 
vadovaudamasi 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta procedūra.
5. Komisija priima visas priemones, 
būtinas šiam straipsniui įgyvendinti, pvz., 
priemones dėl paraiškų, kurias reikia 
pateikti Komisijai, įskaitant įrodomuosius 
reikalavimus, norint gauti leidimą taikyti 
leidžiančią nukrypti nuostatą. Komisija 
jas priima atsižvelgdama į tai, kad 
skirtingų valstybių teritorijose gali būti 
skirtingos sąlygos.
Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas jį 
papildant, priimamos pagal 9 straipsnio 3 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 4 ir kitų straipsnių pagrindimus. 

Adlib Express Watermark



PE415.284v01-00 16/23 PA\752923LT.doc

LT

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
Sertifikatai

1. 4 straipsnio 1 dalies d punkto i 
papunktyje nurodyti sertifikatai atitinka 
bent šias sąlygas:
(a) juose nurodoma visa svarbi 
informacija, būtina patvirtinti, kad juose
nurodytas produktas ar produktai iš 
ruonio atitinka 4 straipsnio 1 dalies 
c punkte nustatytas sąlygas; taip pat 
(b) juos oficialiai patvirtina 
nepriklausoma įstaiga arba valstybinė 
institucija, patvirtinanti, kad juose 
nurodyta informacija yra tiksli.
2. Komisija priima visas priemones, 
būtinas šiam straipsniui įgyvendinti. Visų 
pirma ji gali patikslinti, kokią informaciją 
reikia nurodyti ir kokių įrodomųjų 
reikalavimų reikia laikytis, siekiant 
patvirtinti, kad atitinkama 1 dalies 
b punkte nustatyta sąlyga.
Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas jį 
papildant, priimamos pagal 9 straipsnio 3 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 4 ir 5 straipsnių pagrindimus. Kaip nurodyta 3 straipsnio 3 pastraipoje Komisija priima 
visas priemones, būtinas inuitų bendruomenėms taikomai išimčiai įgyvendinti, įskaitant 
reikalavimus, kuriais įrodoma, kad produktai iš ruonių yra iš inuitų sugautų ruonių.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Ženklinimas ir žymėjimas

1. 4 straipsnio 1 dalies d punkto
ii papunktyje nurodyta etiketė arba žymuo 
pridedamas aiškiai, nepanaikinamai ir 
matomai.
2. Komisija priima visas priemones, 
būtinas šiam straipsniui įgyvendinti, pvz., 
priemones, kuriomis patikslinamos 
sąlygos, kurias žymuo arba etiketė turi 
atitikti, ir aplinkybės, kuriomis jie turi 
būti pridedami. Šios priemonės, skirtos iš 
dalies pakeisti neesmines šio reglamento 
nuostatas jį papildant, priimamos pagal 9 
straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 4, 5 ir 6 straipsnių pagrindimus.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnis Išbraukta.
Priedų pakeitimai

Komisija gali iš dalies keisti priedus. Šios 
priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, 
priimamos pagal 9 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
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tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukus, kaip siūloma, priedus šis straipsnis nebereikalingas.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi 
Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnis ir 7 
straipsnis, atsižvelgiant į to sprendimo 8 
straipsnio nuostatas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tik 5 straipsnio 4 dalyje yra nuoroda į 9 straipsnio 2 dalį. Kadangi 5 straipsnio 4 dalis 
išbraukta, 9 straipsnio 2 dalis nebereikalinga.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Praėjus trejiems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, o vėliau kas 
penkerius metus valstybės narės Komisijai 
pateikia ataskaitą, kurioje bendrais 
bruožais nurodo veiksmus, kurių ėmėsi 
šiam reglamentui vykdyti.

Or. en
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Pagrindimas

Atrodo, kad laukti 5 metus, kol bus pateikta pirmoji ataskaita, yra per ilgai.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3 straipsnis taikomas 6 mėnesiai nuo 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis keičiamas, kad derėtų su tuo, kad išbraukiamos galimos nuostatos, pagal kurias 
leidžiama nukrypti nuo šio reglamento nuostatų.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I PRIEDAS Išbraukta.
2 straipsnyje nurodytos irklakojų rūšys
1. Arctocephalus pusillus pusillus;
2. Callorhinus ursinus;
3. Cystophora cristata;
4. Erignathus barbatus;
5. Eumetopias jubatus;
6. Halichoerus grypus;
7. Histrophoca fasciata;
8. Odobenus rosmarus rosmarus;
9. Odobenus rosmarus divergens;
10. Pagophilus groenlandicus;
11. Phoca largha;
12. Phoca vitulina;
13. Phoca vitulina richardii;
14. Pusa caspica;
15. Pusa hispida;
16. Pusa sibirica;
17. Zalophus californianus.

Or. en

Pagrindimas

Kad derėtų su 2 straipsnio 1 dalies pakeitimu, šio reglamento nuostatos turi būti taikomos 
visų rūšių irklakojams. Taigi I priedas nereikalingas. 
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
II PRIEDAS

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II PRIEDAS Išbraukta.
5 straipsnio 2 dalyje nurodyti galiojančių 
teisės aktų ir kitų reikalavimų tinkamumo 

vertinimo kriterijai
1. GYVŪNŲ GEROVĖS PRINCIPAI
Taikomuose teisės aktuose ar kituose 
reikalavimuose patikslinti gyvūnų gerovės 
principai. 
2. MEDŽIOKLĖS ĮRANKIAI
Tiksliai nurodyti ruoniams žudyti 
naudojamiems ginklams būdingi 
požymiai. Teisės aktuose ir kituose 
reikalavimuose aiškiai nurodyta, kokiais 
ginklais leidžiama svaiginti ir (arba) 
žudyti jauniklius ir kokiais – svaiginti ir 
(arba) žudyti subrendusius ruonius.
3. PATIKRINIMAS, KAD GYVŪNAS 
NEJAUTRUS ARBA NEGYVAS 
NAUDOJANT TINKAMUS 
STEBĖSENOS METODUS
Nustatyti konkretūs reikalavimai naudoti 
tinkamus stebėsenos metodus ir įpareigoti 
medžiotoją prieš nuleidžiant kraują ir 
prieš užsiimant kitu ruoniu patikrinti, ar 
ruonis yra be sąmonės ir negali jos 
atgauti.
4. KRAUJO NULEIDIMAS 
APSVAIGINTIEMS GYVŪNAMS
Nuleisti kraują visiems gyvūnams 
reikalaujama iš karto juos pakankamai 
apsvaiginus, t. y. prieš imant svaiginti kitą 
ruonį.
5. MEDŽIOKLĖS SĄLYGOS 
Tiksliai apibrėžti reikalavimai siekiant 
užtikrinti, kad ruonis ir (arba) 
medžiotojas būtų pakankamai nejudrus ir 
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kad taikinį būtų galima tinkamai įžiūrėti. 
Taip pat reglamentuoti kiti aptariamai 
medžioklei svarbūs veiksniai.
6. MEDŽIOTOJŲ RENGIMAS 
Nustatyta, kokių žinių ir gebėjimų, 
susijusių su ruonių biologija, medžioklės 
būdais ir vadinamąja trijų etapų darbo 
tvarka, turi turėti medžiotojas, be to, 
reikalaujama patikrinti praktinius 
medžioklės įrankių naudojimo įgūdžius, 
pvz., patikrinti šaudymo įgūdžius. Trijų 
etapų darbo tvarka – metodas, kai 
veiksmingai pataikoma (nušaunama), 
veiksmingai patikrinama (patikrinus 
mirksėjimo refleksą arba čiuopiant 
kaukolę, kad gyvūnas yra be sąmonės ir 
negali jos atgauti arba yra negyvas) ir 
veiksmingai nuleidžiamas kraujas siekiant 
užtikrinti, kad ruonis nužudomas 
nesukeliant skausmo ir kančios, kurių 
galima išvengti.
7. NEPRIKLAUSOMA STEBĖSENA 
Numatyta medžioklės kontrolės ir 
stebėsenos sistema, kuria užtikrinama 
reguliari medžioklės priežiūra ir 
inspektorių nepriklausomybė.
8. GALIMYBĖ STEBĖSENĄ VYKDYTI 
TREČIAJAI ŠALIAI 
Trečiajai šaliai įmanoma vykdyti 
medžioklės stebėseną, ir administracinės 
ar logistinės kliūtys jai vykdyti yra 
minimalios.
9. ATSKAITOMYBĖS REIKALAVIMAI 
Numatyti aiškūs tiek medžiotojams, tiek 
inspektoriams skirti atskaitomybės 
reikalavimai, kuriuose nustatyta, kur ir 
kada žudyti gyvūnus ir kokius ginklus ir 
amuniciją naudoti. Taip pat atsiskaitoma 
apie įvairius svarbius aplinkos veiksnius.
10. SANKCIJOS IR ATITIKTIS 
REIKALAVIMAMS 
Kaupiama ir sisteminama statistinė 
informacija apie medžioklę, taikomų 
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reikalavimų nesilaikymo atvejus ir su tuo 
susijusius priverstinio reikalavimų 
vykdymo užtikrinimo veiksmus.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi išbrauktos galimos nuostatos, pagal kurias leidžiama nukrypti nuo šio reglamento 
nuostatų, nebereikia numatyti teisės aktų ir kitų reikalavimų tinkamumo vertinimo kriterijų.

Žr. 4 ir kitų straipsnių pagrindimus.
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