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ĪSS PAMATOJUMS

1. Vispārīga informācija

Roņveidīgo medības

Roņveidīgie galvenokārt mīt polāro, daļēji polāro un mēreno apgabalu piekrastēs. Pašlaik 
medī vismaz 15 no 33 roņveidīgo sugām. Medījamo dzīvnieku skaits sasniedz apmēram 
15 līdz 16 miljonus.

Katru gadu plaša mēroga medībās komerciālā nolūkā nogalina apmēram 900 000  roņveidīgo 
(šajā skaitā nav iekļauta nejaušā, neveiksmīgā un nereģistrētā dzīvnieku nogalināšana), 60 % 
no tiem nogalina Kanādā, Grenlandē un Namībijā. Arī Norvēģija un Krievija ir galvenās 
valstis, kas nodarbojas ar plaša mēroga roņveidīgo medībām komerciālos nolūkos. Kopienā ar 
roņveidīgo medībām nelielā apjomā nodarbojas Zviedrija, Somija un Apvienotā Karaliste 
(Skotija) galvenokārt zivju krājumu pārvaldības un kaitēkļu apkarošanas nolūkā.

Ar izstrādājumiem, kas iegūti no roņveidīgajiem, tirgojas gan Kopienā, gan arī ārpus tās.

Sabiedrībā pieaugošās bažas

Roņveidīgie ir jutīgi zīdītāji, kas spēj izjust bailes, sāpes, mokas un citādas ciešanas. Bieži 
atzīst, ka roņveidīgo medībās pielietotie paņēmieni ir necilvēciski un nežēlīgi. Tieši no 
dzīvnieku labturības viedokļa roņveidīgo medības pēdējos gados ir izraisījušas ievērojamas 
bažas sabiedrībā.

1) Dažādas sabiedriskās domas aptaujas vairākās ES dalībvalstīs pierāda, ka lielākajai daļai 
ES pilsoņu ir noraidoša nostāja pret plaša mēroga roņveidīgo medībām komerciālos nolūkos 
un pret šo medību paņēmieniem, turklāt vairākums atbalsta tirdzniecības ar izstrādājumiem, 
kas iegūti no roņveidīgajiem, pilnīgu aizliegumu. Arī starptautiskajā mērogā, pat tādās 
roņveidīgo medību valstīs kā Kanādā, ir vērojama nozīmīga pretestība pret roņveidīgo 
medībām komerciālos nolūkos.

2) Dažas ES dalībvalstis, reaģējot uz savu pilsoņu bažām par dzīvnieku labturību, jau ir 
pieņēmušas tiesību aktus, kas aizliedz tirdzniecību ar izstrādājumiem, kas iegūti no 
roņveidīgajiem; līdzīgus tiesību aktus izstrādā arī citās valstīs. Starptautiskajā mērogā vēl 
citas valstis ir veikušas līdzīgus pasākumus, kuri arī galvenokārt pamatojas uz sabiedriskās 
morāles un ētikas apsvērumiem attiecībā uz dzīvnieku labturību. Piemēram, ASV šo 
aizliegumu iekļāva 1972. gadā pieņemtajā Jūras zīdītājdzīvnieku aizsardzības likumā.

3) Rakstiskajā deklarācijā 38/2006 (ar 425 parakstiem), kuru pieņēma 2006. gada 
26. septembrī, Eiropas Parlaments aicināja aizliegt visu no Grenlandes roņiem un 
zilmugurainajiem roņiem iegūto izstrādājumu importu, eksportu un tirdzniecību, vienlaikus 
nodrošinot, ka šī regula neietekmē inuītu tradicionālās roņveidīgo medības.

4) Pabeigusi ietekmes novērtējumu, Eiropas Komisija 2008. gada 23. jūlijā publicēja 
priekšlikumu regulai. Pamatojoties uz Līguma 95. un 133. pantu, regulas projekts paredz 
tirdzniecības aizliegumu, neattiecinot to uz inuītu kopienām. Tomēr tas paredz arī būtiskas 
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atkāpes, lai atļautu tirdzniecību ar tādiem izstrādājumiem, kas iegūti, nesagādājot 
roņveidīgajiem nenovēršamas sāpes vai mokas.

2. Atzinuma sagatavotājas nostāja

Pilnīgs aizliegums

Roņveidīgo medības notiek nomaļos, plašos un grūti sasniedzamos apgabalos ārkārtīgi bargos 
klimatiskajos apstākļos un uz nedroša ledus. Katru gadu neatkarīgie novērotāji apliecina, ka 
šie īpašie apstākļi rada nopietnus šķēršļus tā sauktās trīspakāpju medību procedūras veikšanai 
(apdullināšana, pārbaude, atasiņošana). To apstiprina Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 
atzinums. Turklāt šo apstākļu dēļ, kuros nav iespējams veikt pārbaudes, atbildīgās iestādes 
faktiski nevar nodrošināt efektīvu uzraudzību un piemērot likumu. Apstāklis, ka šīm pašām 
iestādēm jāizsniedz sertifikāti un marķējumi, varētu radīt vairākas praktiskas problēmas un 
varētu neizdoties izpildīt Eiropas pilsoņu un Eiropas Parlamenta ierosinātās prasības. Tāpēc 
atzinuma sagatavotāja uzskata, ka Komisijas priekšlikums ir neizpildāms un pierāda, ka 
Eiropas sabiedriskās morāles principus var pietiekami aizstāvēt tikai saskaņā ar Parlamenta 
2006. gada prasību, pilnībā aizliedzot tirdzniecību ar izstrādājumiem, kas iegūti no 
roņveidīgajiem, izņemot ierobežotu apjomu inuītu kopienās. Turklāt tikai aizsardzība valstu 
tiesību aktu augstākajā līmenī nodrošinās ierosinātās saskaņošanas likumību.

Trīs mērķi

Atzinuma sagatavotāja ir cieši pārliecināta, ka tirdzniecības ar izstrādājumiem, kas iegūti no 
roņveidīgajiem, pilnīgo aizliegumu, izņemot ierobežotu apjomu inuītu kopienās, var pamatot, 
balstoties uz turpmāk minētajiem trim mērķiem:

1) sabiedriskā morāle: vienīgā atbilde uz Eiropas pilsoņu plaši paustajām bažām ir pilnīgs 
aizliegums;

2) dzīvnieku labturība: ierosināto pasākumu mērķis ir pārtraukt tādu medību paņēmienu 
izmantošanu, kas uzskatāmi par nežēlīgiem;

3) ietekme uz vidi: roņveidīgo skaita samazināšanās un zināmu sugu iespējamās izmiršanas 
novēršana. Pašreizējā komerciālo medību kopējā pieļaujamā norma (KPN) ir noteikta virs 
pastāvīgā limita. Taču KPN nav iekļauta nejaušā, neveiksmīgā un nereģistrētā dzīvnieku 
nogalināšana. Turklāt pašreizējās klimata pārmaiņas un globālā sasilšana var izraisīt 
roņveidīgo mazuļu mirstības tempa pieaugumu.

Konkrēti priekšlikumi

Tādēļ atzinuma sagatavotāja ierosina Komisijas priekšlikumā svītrot atkāpes un pieprasa 
pilnībā aizliegt tirdzniecību ar izstrādājumiem, kas iegūti no roņveidīgajiem. Turklāt viņa 
ierosina ierobežot izņēmuma noteikumus attiecībā uz inuītiem. Šādi izņēmuma noteikumi ir 
starptautiski atzīti, piemēram, Starptautiskajā Vaļu medību komisijā, ASV Jūras 
zīdītājdzīvnieku aizsardzības likumā un 27 ES dalībvalstu dažādos tiesību aktos. Šā 
priekšlikuma saskaņošana ar ASV spēkā esošajiem tiesību aktiem varētu veicināt saskaņotu 
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starptautisku rīcību pret komerciālajām roņveidīgo medībām.

Attiecībā uz iespējamo PTO ekspertīzi atzinuma sagatavotāja uzskata, ka aizliegumu var 
pamatot ar Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX panta a) 
apakšpunktu (sabiedriskās morāles principu aizstāvība), jo Eiropas sabiedrība plašā mērogā ir 
uzskatāmi paudusi savas bažas par morāli un tās ir fiksētas dokumentāli; un nav pieejami 
dzīvotspējīgi tirdzniecību mazāk ierobežojoši pasākumi, ar kuriem varētu atbilstīgi reaģēt uz 
šīm bažām. Aizliegums, ko vienlīdzīgi piemēro visām ES dalībvalstīm un trešajām personām, 
nav diskriminējošs. Pašlaik šajā jomā nav spēkā esošas PTO judikatūras. Tomēr tas ir vājš 
arguments, lai pilnīga tirdzniecības aizlieguma vietā pieņemtu neīstenojamus pasākumus.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šajā regulā paredzētie dažādie 
aizliegumi ir atbilde uz sabiedrības locekļu 
paustajām bažām par dzīvnieku labturību 
saistībā ar iespējamu tādu izstrādājumu 
laišanu tirgū Kopienā (tostarp importējot 
no trešām valstīm), kas iegūti no 
roņveidīgajiem, kuri, iespējams, ir 
nogalināti un nodīrāti, sagādājot tiem 
novēršamas sāpes, mokas un citādas 
ciešanas.

(10) Šajā regulā paredzētie dažādie 
aizliegumi ir atbilde uz sabiedrības locekļu 
paustajām bažām par dzīvnieku labturību 
un to iespējamo saglabāšanu saistībā ar 
tādu izstrādājumu laišanu tirgū Kopienā 
(tostarp importējot no trešām valstīm), kas 
iegūti no roņveidīgajiem, kuri, iespējams, 
ir nogalināti un nodīrāti, sagādājot tiem 
novēršamas sāpes, mokas un citādas 
ciešanas.

Or. en

Pamatojums

Eiropas pilsoņu paustais satraukums par dzīvnieku labturību un to iespējamo saglabāšanu 
liecina par Eiropas sabiedrības morālo atbildību. Regulā ir jāpiemin gan dzīvnieku labturība, 
gan to saglabāšana, jo šie apsvērumi ir šīs regulas pieņemšanas svarīgākie iemesli.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Tomēr vajadzētu paredzēt iespēju 
noteikt atkāpes no vispārējā aizlieguma 
laist tirgū un importēt Kopienā vai 
eksportēt no tās izstrādājumus, kas iegūti 
no roņveidīgajiem, ciktāl tiek ievēroti 
atbilstoši nosacījumi, kuru pamatā ir 
dzīvnieku labturības apsvērumi. Tālab 
jāparedz kritēriji, kuru ievērošanai būtu
jānodrošina, ka roņveidīgie tiek 
nogalināti un dīrāti, neradot novēršamas 
sāpes, mokas un citādas ciešanas. 
Jebkuru šādu atkāpi jāpiešķir Kopienas 
līmenī tā, lai visā Kopienā tiktu piemēroti 
vienoti nosacījumi attiecībā uz 
tirdzniecību, kas īpaši atļauta saskaņā ar 
šīm atkāpēm, un lai iekšējais tirgus 
turpinātu darboties bez sarežģījumiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šā apsvēruma svītrošana ir loģiska, jo no regulas ir svītroti noteikumi par atkāpēm no 
regulas prasībām. Salīdzināt ar 4. panta un turpmāko pantu pamatojumu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) No roņveidīgajiem iegūtus 
izstrādājumus drīkst laist tirgū, importēt, 
vest tranzītā vai eksportēt tikai tad, ja tie 
atbilst nosacījumiem, kas šajā sakarā 
paredzēti šajā regulā. Tomēr, ja no 
roņveidīgajiem iegūtus izstrādājumus laiž 
tirgū, importē vai eksportē atbilstoši 
atkāpei, kas piešķirta saskaņā ar šo 

svītrots



PA\752923LV.doc 7/22 PE415.284v01-00

LV

regulu, šiem izstrādājumiem ir jāatbilst 
arī attiecīgo Kopienas tiesību aktu 
noteikumiem, tostarp attiecīgi 
noteikumiem par dzīvnieku veselību un 
pārtikas un dzīvnieku barības 
nekaitīgumu. Šī regula nedrīkst ietekmēt 
saistības saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2002. gada 3. oktobra 
Regulu (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka 
veselības aizsardzības noteikumus 
attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktiem, kuri nav paredzēti 
cilvēku uzturam¹, kas skar no 
roņveidīgajiem iegūtu izstrādājumu 
iznīcināšanu sabiedrības un dzīvnieku 
veselības apsvērumu dēļ.
1 OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie 
grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 
523/2008 (2008. gada 11. jūnijs) (OV L 153, 
12.6.2008., 23. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Šā apsvēruma svītrošana ir loģiska, jo no regulas ir svītroti noteikumi par atkāpēm no 
regulas prasībām. Salīdzināt ar 4. panta un turpmāko pantu pamatojumu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Nedrīkst ciest to inuītu kopienu 
ekonomiskās un sociālās pamatintereses, 
kuras tradicionāli nodarbojas ar roņveidīgo 
medībām iztikas nodrošināšanai. Medības 
ir inuītu sabiedrības locekļu neatņemama 
kultūras un identitātes sastāvdaļa. Medības 
ir ienākumu avots un palīdz nodrošināt 
mednieka iztiku. Tādējādi šajā regulā 
paredzētie aizliegumi nedrīkstētu attiekties 
uz izstrādājumiem, kuri iegūti no tādiem 
roņveidīgajiem, ko inuītu kopienas 
tradicionāli medī un kas palīdz tiem 

(13) Nedrīkst ciest to inuītu kopienu 
ekonomiskās un sociālās pamatintereses, 
kuras tradicionāli nodarbojas ar roņveidīgo 
medībām. Medības ir inuītu sabiedrības 
locekļu neatņemama kultūras un identitātes 
sastāvdaļa. Medības ir ienākumu avots un 
palīdz nodrošināt mednieka iztiku. 
Tādējādi šajā regulā paredzētie aizliegumi 
nedrīkstētu attiekties uz izstrādājumiem, 
kuri iegūti no tādiem roņveidīgajiem, ko 
inuītu kopienas tradicionāli medī iztikas 
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nodrošināt iztiku. nodrošināšanai.

Or. en

Pamatojums

Formulējums “iztikas nodrošināšanai” ir precīzāks nekā Komisijas ierosinātais teksts un 
atbilst arī formulējumam ASV Jūras zīdītājdzīvnieku aizsardzības likumā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Jāparedz atbilstošas prasības, lai 
nodrošinātu, ka atkāpes no tirdzniecības 
aizliegumiem saskaņā ar šo regulu var 
pareizi īstenot. Tālab jāparedz noteikumi 
attiecībā uz sertificēšanas shēmām, kā arī 
marķēšanu un etiķetēšanu. Ar 
sertificēšanas shēmām būtu jānodrošina, 
ka no roņveidīgajiem iegūti izstrādājumi 
tiek sertificēti kā tādi, kas iegūti no 
roņveidīgajiem, kuri nogalināti un 
nodīrāti saskaņā ar attiecīgajām 
prasībām, kas tiek reāli piemērotas un 
kuru mērķis ir nodrošināt, ka roņveidīgos 
nogalina un dīrā, nesagādājot 
novēršamas sāpes, mokas un citādas 
ciešanas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šā apsvēruma svītrošana ir loģiska, jo no regulas ir svītroti noteikumi par atkāpēm no 
regulas prasībām. Salīdzināt ar 4. panta un turpmāko pantu pamatojumu.



PA\752923LV.doc 9/22 PE415.284v01-00

LV

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Konkrētāk, Komisijai vajadzīgas 
pilnvaras pieņemt visus vajadzīgos
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ir 
izveidotas procedūras, lai varētu efektīvi 
iesniegt un apstrādāt pieprasījumus 
atkāpēm no šajā regulā paredzētajiem 
tirdzniecības aizliegumiem, un lai
nodrošinātu, ka tiek pareizi īstenoti šīs 
regulas noteikumi par sertificēšanas 
shēmām, marķēšanu un etiķetēšanu. Tā 
kā šie pasākumi ir vispārīgi un to mērķis ir 
grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, 
cita starpā papildinot to ar jauniem 
nebūtiskiem elementiem, šādi pasākumi 
jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 
1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru. Komisijai 
arī jābūt pilnvarām lemt par atkāpēm no 
šajā regulā paredzētajiem tirdzniecības 
aizliegumiem, šo atkāpju apturēšanu vai 
atcelšanu. Tā kā šos pasākumus pieņem, 
lai nodrošinātu šajā regulā paredzētās 
shēmas vadību, piemērojot to katram 
gadījumam atsevišķi, pasākumi jāpieņem 
saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 4. 
pantā paredzēto vadības procedūru.

(16) Konkrētāk, Komisijai ir jāpiešķir
pilnvaras pieņemt visus nepieciešamos
pasākumus, lai izveidotu procedūras, ar 
kurām pareizi īsteno šajā regulā noteiktās 
prasības par pierādījumiem attiecībā uz 
izcelsmes apliecinājumu izstrādājumiem, 
ko inuīti ieguvuši no roņveidīgajiem. Tā 
kā šie pasākumi ir vispārīgi un to mērķis ir 
grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, 
cita starpā papildinot to ar jauniem 
nebūtiskiem elementiem, šādi pasākumi 
jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru. 

Or. en

Pamatojums

Teksta formulējums“prasības par  pierādījumiem attiecībā uz uz izcelsmes apliecinājumu 
izstrādājumiem, ko inuīti ieguvuši no roņveidīgajiem” veidots saskaņā ar 3. panta 3. punktu. 
Turklāt svītrojums ir izdarīts atbilstīgi iespējamo atkāpju svītrošanai no šīs regulas. 
Salīdzināt ar 4. panta un turpmāko pantu pamatojumu.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu tiek noteikti saskaņoti 
noteikumi par no roņveidīgajiem iegūtu 
izstrādājumu laišanu Kopienas tirgū, 
importu Kopienā, tranzītu caur to vai 
eksportu no Kopienas.

Ar šo regulu tiek noteikti saskaņoti 
noteikumi, ar kuriem aizliedz no 
roņveidīgajiem iegūtu izstrādājumu laišanu 
Kopienas tirgū, importu Kopienā, tranzītu 
caur to vai eksportu no Kopienas.

Or. en

Pamatojums

Papildinot tekstu ar vārdiem “ar kuriem aizliedz”, to saskaņo ar atzinuma sagatavotāja 
ierosinātajām priekšlikuma izmaiņām, proti, ar atkāpju svītrošanu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. „roņveidīgais” ir I pielikumā uzskaitīto 
roņveidīgo sugu īpatnis;

1. “roņveidīgie” ir visu roņveidīgo sugu 
īpatņi (roņi, ausroņi, valzirgi);

Or. en

Pamatojums

Šī regula ir jāattiecina uz visiem roņveidīgajiem. Tāpēc definējums ir mainīts, jo I pielikumu 
ir ierosināts svītrot.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
2. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. „atkāpes pieprasītāji” ir tās valstis, 
tostarp dalībvalstis, kas pieprasa atkāpi 
saskaņā ar šīs regulas 5. pantu, kuru 
teritorijā vai jurisdikcijā tiek nogalināti 
un dīrāti roņveidīgie, no kuriem iegūst 
izstrādājumus, kā arī tās valstis, kuru 
jurisdikcijā ietilpst personas, kas nogalina 
un dīrā roņveidīgos, ja nogalināšana un 
dīrāšana notiek citas valsts teritorijā. 
Pieņemot 5. panta 5. punktā minētos 
īstenošanas pasākumus, Komisija, 
ievērojot šīs regulas mērķus, lems vai un 
kādos apstākļos ir iekļaujamas struktūras, 
kas nav valstis.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šā punkta svītrošana ir loģiska, jo no regulas ir svītroti noteikumi par atkāpēm no regulas 
prasībām. Salīdzināt ar 4. panta un turpmāko pantu pamatojumu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a “tradicionālas medības” ir roņveidīgo 
medības, ko nekomerciālā nolūkā parasti 
veic inuīti. 

Or. en

Pamatojums

Šis jaunais definējums precizē 3. panta 2. punktā noteikto izņēmumu, ko attiecina uz inuītu 
kopienām.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
2. pants – 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b “iztikas nodrošināšana” ir no 
roņveidīgajiem iegūtu izstrādājumu 
ierasts un tradicionāla lietošana 
personiskam vai ģimenes patēriņam 
inuītu kopienās, izmantojot tos pārtikā, 
pajumtes nodrošināšanā, kā kurināmo, 
apģērbu un darbarīkus; pārtikā 
nelietojamo no roņveidīgajiem iegūto 
izstrādājumu blakusproduktu 
izmantošana personiskajam vai ģimenes 
patēriņam, lai izgatavotu un pārdotu 
mājamatniecības izstrādājumus; 
roņveidīgo vai to daļu izmantošana par 
apmaiņas priekšmetiem, ja šādu apmaiņu 
veic ierobežotā apjomā un nekomerciālā 
nolūkā, vai arī daloties ar roņveidīgajiem 
vai to daļām nolūkā izmantot tās 
personiskajam vai ģimenes patēriņam.

Or. en

Pamatojums

Šis jaunais definējums precizē 3. panta 2. punktā noteikto izņēmumu, ko attiecina uz inuītu 
kopienām, un tas atbilst ASV Likumam par jūras zīdītāju aizsardzību.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkts neattiecas uz 
izstrādājumiem, kas iegūti no 
roņveidīgajiem, kurus inuītu kopienas 
tradicionāli medī un kas palīdz tām 

2. Šā panta 1. punkts neattiecas uz 
izstrādājumiem, kas iegūti no 
roņveidīgajiem, kurus inuītu kopienas 
tradicionāli medī iztikas nodrošināšanai.
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nodrošināt iztiku.

Or. en

Pamatojums

Formulējums “iztikas nodrošināšanai” ir precīzāks nekā Komisijas ierosinātais teksts un 
atbilst arī formulējumam ASV Likumā par jūras zīdītāju aizsardzību. 

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pants svītrots
Nosacījumi laišanai tirgū, importam, 

tranzītam un eksportam
1. Atkāpjoties no 3. panta 1. punkta, laist 
tirgū un importēt Kopienā, vest tranzītā 
caur Kopienu vai eksportēt no tās no 
roņveidīgajiem iegūtus izstrādājumus ir 
atļauts, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
(a) šie izstrādājumi ir iegūti no 
roņveidīgajiem, kas nogalināti un nodīrāti 
valstī, vai ko nogalinājušas vai 
nodīrājušas personas, uz kurām attiecas 
piemēroti tiesību akti vai citas prasības, 
reāli nodrošinot, ka roņveidīgos nogalina 
un dīrā, nesagādājot novēršamas sāpes, 
mokas un citādas ciešanas;
(b) attiecīgās iestādes nodrošina 
a) apakšpunktā minēto tiesību aktu 
noteikumu vai citu prasību reālu izpildi; 
(c) pastāv piemērota shēma, saskaņā ar 
kuru no roņveidīgajiem iegūtus 
izstrādājumus, tostarp roņādas un citas 
no roņveidīgajiem iegūtas izejvielas, ko 
izmanto šādu izstrādājumu ražošanā, 
sertificē kā izstrādājumus, kas iegūti no 
roņveidīgajiem, uz kuriem attiecas a) un 
b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi; un
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(d) a), b) un c) apakšpunktā paredzēto 
nosacījumu izpilde ir pierādīta ar
(i) sertifikātu un
(ii) marķējumu vai etiķeti, ja ar sertifikātu 
nepietiek, lai nodrošinātu šīs regulas 
pareizu īstenošanu,
saskaņā ar 6. un 7. pantu.
2. Dalībvalstis nekavē tādu no 
roņveidīgajiem iegūtu izstrādājumu 
laišanu tirgū, importu un eksportu, kas 
atbilst šīs regulas noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants svītrots
Atkāpes

1. Atkāpi piešķir tiem atkāpes 
pieprasītājiem, kas Komisijai var 
pietiekami pierādīt, ka 4. panta 1. punktā 
paredzētie nosacījumi ir izpildīti.
2. Komisija izvērtē 4. panta 1. punkta 
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a) apakšpunktā paredzēto nosacījumu 
izpildi, pamatojoties uz II pielikumā 
noteiktajiem kritērijiem.
3. Saskaņā ar 1. punktu piešķirtās atkāpes 
aptur vai atceļ, ja vairs netiek pildīts kāds 
no minētā punkta nosacījumiem.
4. Komisija piešķir atkāpes un lemj par to 
apturēšanu vai atcelšanu saskaņā ar 
9. panta 2. punktā minēto procedūru.
5. Komisija pieņem visus vajadzīgos 
pasākumus šā panta īstenošanai, 
piemēram, pasākumus attiecībā ar 
Komisijai iesniedzamajiem pieteikumiem, 
tostarp prasībām par pierādījumiem, lai 
iegūtu atkāpi. To darot, Komisija ņem 
vērā atšķirīgos apstākļus, kas var būt 
dažādu valstu teritorijās.
Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 9. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Salīdzināt ar 4. panta pamatojumu. 

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants svītrots
Sertifikāti

1. Regulas 4. panta 1. punkta 
d) apakšpunkta i) daļā minētie sertifikāti 
atbilst šādiem obligātiem nosacījumiem:
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(a) sertifikātos ir norādīta visa attiecīgā 
informācija, kas nepieciešama, lai 
apliecinātu, ka no roņveidīgajiem iegūts 
izstrādājums vai izstrādājumi, uz ko 
attiecas šis sertifikāts, atbilst 4. panta 
1. punkta c) apakšpunktā paredzētajam 
nosacījumam; un 
(b) tos apstiprina neatkarīga struktūra vai 
publiska iestāde, apliecinot sertifikātā 
norādītās informācijas pareizību.
2. Komisija pieņem visus pasākumus, kas 
vajadzīgi šā panta īstenošanai. Komisija 
jo īpaši var noteikt, kāda informācija ir 
jānorāda un kādas prasības par 
pierādījumiem ir jāiesniedz, lai 
apliecinātu, ka 1. punkta b) apakšpunktā 
paredzētais nosacījums ir izpildīts.
Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 9. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Salīdzināt ar 4. un 5. panta pamatojumu. Regulas 3. panta 3. punktā ir noteikts, ka Komisija 
pieņems visus pasākumus, kas nepieciešami, lai īstenotu izņēmumu attiecībā uz inuītu 
kopienām, tostarp prasības par pierādījumiem attiecībā uz izcelsmes apliecinājumu 
izstrādājumiem, kurus inuīti ieguvuši no roņveidīgajiem.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots
Marķēšana un etiķetēšana

1. Regulas 4. panta 1. punkta 
d) apakšpunkta ii) daļā minēto 
marķējumu vai etiķeti piestiprina tā, lai 
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tas būtu saprotams, neizdzēšams un labi 
saskatāms.
2. Komisija pieņem visus pasākumus, kas 
vajadzīgi šā panta īstenošanai, piemēram, 
pasākumus, ar ko paredz nosacījumus, 
kuri jāievēro attiecībā uz marķēšanu un 
etiķetēšanu, kā arī apstākļus, kādos 
marķējums un etiķete jāpiestiprina. Šos 
pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 9. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Salīdzināt ar 4., 5. un 6. panta pamatojumu.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pants svītrots
Grozījumi pielikumos

Komisija var grozīt pielikumus. Šos 
pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 9. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Tā kā ir ierosināts svītrot pielikumus, šis pants kļūst nevajadzīgs.
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu, 
ņemot vērā tā 8. pantu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz 9. panta 2. punktu bija minēta tikai 5. panta 4. punktā. Tā kā 5. panta 4. punkts ir 
svītrots, 9. panta 2. punkts kļūst nevajadzīgs.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis ik pēc pieciem gadiem 
Komisijai nosūta ziņojumu, kurā izklāstīti 
pasākumi, kas veikti, lai īstenotu šo regulu.

1. Dalībvalstis trīs gadu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā un pēc tam ik pēc 
pieciem gadiem Komisijai nosūta 
ziņojumu, kurā izklāstīti pasākumi, kas 
veikti, lai īstenotu šo regulu.

Or. en

Pamatojums

Noteiktais piecu gadu periods, lai iesniegtu pirmo ziņojumu, ir pārāk ilgs.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
11. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamatojoties uz 1. punktā minētajiem 2. Pamatojoties uz 1. punktā minētajiem 



PA\752923LV.doc 19/22 PE415.284v01-00

LV

ziņojumiem, Komisija divpadsmit mēnešu 
laikā pēc attiecīgā piecu gadu pārskata 
perioda beigām ziņo Eiropas Parlamentam 
un Padomei par šīs regulas piemērošanu.

ziņojumiem, Komisija divpadsmit mēnešu 
laikā pēc katra attiecīgā pārskata perioda 
beigām ziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei par šīs regulas piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
12. pants - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 3. un 4. pants ir piemērojams 6 
mēnešus pēc regulas spēkā stāšanās dienas, 
izņemot, ja 3. panta 3. punktā, 5. panta 5. 
punktā, 6. panta 2. punktā un 7. panta 2. 
punktā minētie īstenošanas pasākumi šajā 
dienā nav spēkā, un minētajā gadījumā 3. 
un 4. pantu piemēro nākamajā dienā pēc 
šo īstenošanas pasākumu stāšanās spēkā.

Regulas 3. pantu piemēro 6 mēnešus pēc 
regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

Šajā pantā ir izdarīts grozījums, jo no regulas ir svītroti noteikumi par iespējamām atkāpēm.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

I PIELIKUMS svītrots
2. pantā minētās roņveidīgo sugas
1. Arctocephalus pusillus pusillus;
2. Callorhinus ursinus;
3. Cystophora cristata;
4. Erignathus barbatus;
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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

Pamatojums

Saskaņā ar 2. panta 1. grozījumu šo regulu piemēro visām roņu dzimtas sugām. Tāpēc 
I pielikums kļūst nevajadzīgs. 

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II PIELIKUMS svītrots
Tiesību aktu noteikumu un citu spēkā 
esošu prasību, kas minētas 5. panta 

2. punktā, piemērotības novērtēšanas 
kritēriji

1. Dzīvnieku labturības principi
Dzīvnieku labturības principi ir paredzēti 
attiecīgajos tiesību aktos vai citās 
prasībās. 
2. Medību rīki
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Ir noteikti roņveidīgo nogalināšanā 
izmantoto ieroču parametri. Tiesību aktos 
vai citās prasībās ir nepārprotami 
noteikts, kādus ieročus ir atļauts izmantot 
mazuļu apdullināšanai un/vai 
nogalināšanai un kādus ieročus atļauts 
izmantot pieaugušu roņveidīgo 
apdullināšanai un/vai nogalināšanai.
3. Pārliecināšanās par nesamaņu un nāvi, 
izmantojot atbilstošas uzraudzības 
metodes
Prasības par atbilstošu uzraudzības 
metožu izmantošanu ir konkrēti 
izklāstītas, un tādējādi medniekam ir 
pienākums pārliecināties, ka roņveidīgais 
dzīvnieks ir neatgriezeniski zaudējis 
samaņu, pirms to atasiņo un pirms tiek 
nogalināts nākamais roņveidīgais.
4. Apdullinātu dzīvnieku atasiņošana
Visi dzīvnieki jāatasiņo tūlīt pēc 
pienācīgas apdullināšanas, t.i., pirms tiek 
apdullināts cits roņveidīgais dzīvnieks.
5. Medību apstākļi 
Ir paredzētas prasības, lai nodrošinātu, ka 
roņveidīgais un/vai mednieks atrodas 
pietiekoši stabilā pozīcijā un mērķi var 
pienācīgi saskatīt. Ir reglamentēti arī citi 
attiecīgajām medībām būtiski faktori.
6. Mednieku apmācība 
Ir jānosaka, kādā līmenī ir mednieka 
prasmes un zināšanas par roņveidīgo 
dzīvnieku bioloģiju, medību metodēm un 
trīspakāpju procedūru, tostarp jānosaka 
medību līdzekļu praktiskās prasmes, 
piemēram, ir vajadzīgi šaušanas testi. 
Trīspakāpju procedūra ir metode, kas 
ietver efektīvu sišanu/šaušanu, efektīvu 
uzraudzību (izmantojot mirkšķināšanas 
refleksu vai galvaskausa iztaustīšanu, lai 
pārliecinātos, ka dzīvnieks ir 
neatgriezeniski zaudējis samaņu vai 
beigts) un efektīvu atasiņošanu, lai 
nodrošinātu, ka roņveidīgais dzīvnieks ir 
nogalināts, nesagādājot novēršamas 
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sāpes, mokas un ciešanas.
7. Neatkarīga uzraudzība 
Ir paredzēta medību uzraudzības un 
novērošanas sistēma, nodrošinot regulāru 
medību pārraudzību un inspektoru 
neatkarību.
8. Trešo personu uzraudzības iespējas 
Ir iespējama trešās personas veikta 
medību uzraudzība ar minimāliem 
administratīviem vai loģistikas šķēršļiem.
9. Ziņošanas prasības 
Gan medniekiem, gan inspektoriem ir 
noteiktas skaidras ziņošanas prasības, kas 
aptver to, kur un kad dzīvnieki tiek 
nogalināti un kādi ieroči un munīcija tiek 
izmantota. Jāziņo arī par vairākiem 
attiecīgiem vides aizsardzības faktoriem.
10. Sankcijas un prasību ievērošana 
Tiek vākta un sistematizēta statistikas 
informācija par medībām, spēkā esošo 
prasību neievērošanas gadījumiem un 
saistītajiem izpildes nodrošināšanas 
pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Tā kā ir svītrots noteikums par iespējamām atkāpēm, vairs nav nepieciešamības noteikt 
kritērijus, lai novērtētu tiesību aktu noteikumu un citu prasību piemērotību.

Salīdzināt ar 4. panta un turpmāko pantu pamatojumu.
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