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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Системата за уреждане на спорове на СТО е централен елемент за гарантирането на 

сигурност и предсказуемост в многостранната търговска система и нейните решения 

(Решение на Апелативния орган на СТО по делото за тюлените (DS 400/401)) трябва да 

се спазват. 

Докладчикът е на мнение, че решението на СТО може да бъде приспособено, като 

същевременно се спази компромисът, постигнат между Парламента и Съвета през 

2009 г. с Регламент № 1007/2009, в който има две изключения по отношение на 

забраната за тюленови продукти; едното по отношение на инуитите и правото на 

самоопределение на коренното население и използването на ресурсите, с които 

разполага (освобождаване за коренните общности (КО)), а другото по отношение на 

управлението на морските ресурси (УМР) в Балтийско море.  

Докладчикът съответно предлага повторното въвеждане на освобождаването за 

управлението на морските ресурси (УМР). С освобождаването за УМР, което 

понастоящем е в сила, не се прави достатъчно разграничение между лова с търговски 

цели и търговията на едро с оглед на поставената цел, а именно защитата на 

обществения морал (член ХХ, буква а) от Общото споразумение за митата и 

търговията). Поради това освобождаването за УМР може да бъде формулирано по 

такъв начин, че да се избегне практиката на изхвърляне на трупове в резултат от 

нормалното управление на дребномащабния риболов. Това би било ново 2-ро 

освобождаване, приложимо само при строго определени условия, които ще се 

основават също така на традицията на занаятчийското и ръчното производство, често 

на местни специалитети. Като цяло това ще насърчава защитата на естественото 

биологично разнообразие и биоикономическата устойчивост на региона на Балтийско 

море.  

Освен това, в допълнение към даването на възможност да се спази решението на СТО, 

коригираният регламент на ЕС ще осигури по-добро изясняване на една от другите 

цели на регламента, т.е. управление на морските ресурси в съответствие с Общото 

споразумение за митата и търговията ХХg, която цел е свързана с опазването на 

подлежащи на изчерпване природни ресурси. 

Що се отнася до изключението за инуитските общности, СТО постанови, че е 

правомерно, но някои от неговите елементи, формулировка и прилагане се доближават 

до произволна и неоправдана дискриминация. Съответно предложението на Комисията 

се занимава с тези недостатъци като определя ограничение за пускането на пазара на 

тюленови продукти и като засилва целта на регламента за хуманно отношение към 

животните в предложения нов член с освобождаването за коренните общности. 

Докладчикът има само няколко предложения за промени в предложението на 

Комисията относно освобождаването за коренните общности. Въпреки това 

докладчикът подчертава, че освобождаването по отношение на инуитите през 2009 г. е 

създадено, за да се гарантира, че забраната няма неблагоприятни отрицателни 

последици по отношение на инуитските общности. Докладчикът изразява съжаление, 

че Комисията не е направила оценка на въздействието, така че вземането на решения да 
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може да се осъществи на подходяща и информирана база. Данни от Гренландия сочат, 

че забраната в действителност е оказала голямо отрицателно въздействие върху 

общностите, въпреки освобождаването съгласно Регламент № 1007/2009, и 

следователно е в противоречие с целта на Европейския парламент и на Съвета. 

За докладчика основният аргумент за търговията с тюленови продукти при тези 

условия е устойчивостта, както по отношение на биологичното разнообразие и 

биоикономиката, така и устойчивост на коренните общности, засегнати от забраната.  

Популацията на тюлени в Гренландия е голяма. Ловуването е разрешено единствено 

при 3 вида (гренландски, качулати и пръстенчати тюлени), като ловът е разрешен само 

за лицензирани ловци. Тюлените в Гренландия биват застрелвани с пушки, освен ако не 

е твърде тъмно за провеждане на отговорен лов с пушки, в който случай те се улавят с 

мрежи. Забранено е да се ловуват малки тюлени и кърмещи женски тюлени. 

Ловът на тюлени традиционно се е осъществявал в Гренландия, където ресурсите са 

оскъдни. Месото от тюлен се използва за консумация за хора и кучета за шейни, 

кожите се използват за облекло и в някои отдалечени райони тюлените могат да бъдат 

най-жизненоважния ресурс. Съответно тюлените са от съществено значение от 

културна и социо-икономическа гледна точка. Приблизително 7 000 гренландци (12% 

от населението) имат разрешително за лов на тюлени, като от тях 2000 са на пълно 

работно време и 5000 имат разрешително за провеждане на лов през свободното време. 

Средният улов на година през периода 2009 – 2010 г. на гренландски, качулати и 

пръстенчати тюлени е 23 тюлена годишно на ловец. От 2009 г. насам само ловци на 

пълно работно време могат да продават тюленови кожи на държавния кожарски завод 

Great Greenland („Грейт Гринланд“). Износът за ЕС е спаднал драстично от 2005 г., 

когато кожарският завод Great Greenland е имал оборот от 9 милиона евро, на 2 

милиона евро през 2013 г. Great Greenland е имал излишък от 135 000 кожи на склад.  

Това предполага, че освобождаването за коренните общности не работи съобразно с 

предназначението си, предвидено в Регламент № 1007/2009. Поради тази причина 

докладчикът прибавя клауза за докладване, така че Комисията да проучи последиците 

от регламента на ЕС и да обмисли евентуални мерки за тяхното преодоляване.  

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по вътрешния пазар 

и защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Регламент (ЕО) № 1007/2009 на (1) Регламент (ЕО) № 1007/2009 на 
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Европейския парламент и на Съвета2 

беше приет с цел премахване на 

пречките пред функционирането на 

вътрешния пазар, дължащи се на 

различията в националните мерки за 

регулиране на търговията с тюленови 

продукти. Тези мерки бяха приети в 

отговор на загрижеността на 

обществеността за аспектите на 

хуманното отношение към животните 

при убиването и одирането на тюлени 

и възможното наличие на пазара на 

продукти, получени от животни, убити 

и одрани по начин, който причинява 

болка, стрес, страх и други форми на 

страдание. В полза на тези опасения 

говорят и научните факти, които 

сочат, че при специфичните условия, 

в които се извършва ловът на 

тюлени, не е възможно 

последователно и ефективно да се 

прилага и да се изисква да се прилага 

действително хуманен метод на 

убиване на тези животни. За да се 

постигне тази цел, с Регламент (ЕО) 

№ 1007/2009 като общо правило беше 

въведена забрана за пускане на 

тюленови продукти на пазара. 

Европейския парламент и на Съвета2 

беше приет с цел премахване на 

пречките пред функционирането на 

вътрешния пазар, дължащи се на 

различията в националните мерки за 

регулиране на търговията с тюленови 

продукти. Тези мерки бяха приети в 

отговор на загрижеността на 

обществеността за аспектите на 

хуманното отношение към животните 

при убиването на тюлени и възможното 

наличие на пазара на продукти, 

получени от животни, убити по начин, 

който причинява болка, стрес, страх и 

други форми на страдание. За да се 

постигне тази цел, с Регламент (ЕО) 

№ 1007/2009 като общо правило беше 

въведена забрана за пускане на 

тюленови продукти на пазара.  

____________ _______________ 

2 Регламент (ЕО) № 1007/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 септември 2009 г. относно 

търговията с тюленови продукти 

(ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 36). 

2 Регламент (ЕО) № 1007/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 септември 2009 г. относно 

търговията с тюленови продукти 

(ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 36). 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) В същото време ловът на тюлени е 

неразделна част от културата и 

идентичността на инуитите и на други 

(2) В същото време ловът на тюлени е 

неразделна част от културата, 

социоикономиката и идентичността на 
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коренни общности и допринася 

значително за тяхното препитание. 

Поради тези причини ловът на тюлени, 

традиционно извършван от инуитските 

и от други коренни общности, не 

поражда у обществеността такива 

възражения от морален характер, 

каквито поражда ловът, извършван 

предимно с търговска цел. Освен това 

широко се признава, че в 

съответствие с Декларацията на 

ООН за правата на коренното 

население основните и социалните 

интереси на инуитските и на други 

коренни общности не трябва да бъдат 

засегнати по неблагоприятен начин. 

Поради това Регламент (ЕО) 

№ 1007/2009 разрешава под формата на 

изключение пускането на пазара на 

тюленови продукти, които са получени 

от лов, традиционно извършван от 

инуитските и от други коренни 

общности, и които допринасят за 

тяхното препитание.  

инуитите и на други коренни общности, 

допринася значително за тяхното 

препитание и се счита за устойчив. 

Поради тези причини ловът на тюлени, 

традиционно извършван от инуитските 

и от други коренни общности, не 

поражда у обществеността такива 

възражения от морален характер, 

каквито поражда ловът, извършван 

предимно с търговска цел. Освен това 

широко се признава, че основните 

икономически и социални интереси на 

инуитските и на други коренни 

общности не трябва да бъдат засегнати 

по неблагоприятен начин, в 

съответствие с Декларацията на 

ООН за правата на коренното 

население и други относими 

международни инструменти, по-

специално Конвенция С169 относно 

коренното население и племенното 

население в независими държави, 

приета от Международната 

организация на труда през 1989 г. , 

според която инуитските и другите 

коренни общности имат право на 

самоопределяне и по силата на това 

право, имат правото свободно да 

продължават своето икономическо, 

социално и културно развитие. 

Поради това Регламент (ЕО) 

№ 1007/2009 разрешава под формата на 

изключение пускането на пазара на 

тюленови продукти, които са получени 

от лов, извършван традиционно и по 

устойчив начин от инуитските и от 

други коренни общности, и които 

допринасят за тяхното препитание. 

Комисията следва да проучи какви 

подходящи мерки могат да бъдат 

въведени, за да се противодейства на 

потенциални отрицателни последици 

за инуитските общности, до които е 

довела забраната на тюленовите 

продукти, както и как да се 

информира широката общественост 

относно европейските коренни 
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общности.  

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 2 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) Регламент (ЕО) № 1007/2009  

следва да осигурява баланс между 

хуманното отношение към 

животните и зачитането на 

културата и традициите на 

инуитските и на другите коренни 

общности;  

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) При лова, извършван от 

инуитските и от други коренни 

общности, както и при другите 

начини на лов на тюлени, не е 

възможно последователно и 

ефективно да се прилага 

действително хуманен метод на 

убиване на тези животни. При все 

това обаче с оглед на целта на 

Регламент (ЕО) № 1007/2009 е 

целесъобразно пускането на пазара на 

Съюза на продукти, които са получени 

от лов, извършван от инуитските и от 

други коренни общности, да се обвърже 

с условието този лов във възможно 

най-голяма степен да се извършва по 

начин, който намалява болката, 

стреса, страха или други форми на 

страдание у животните, като 

същевременно се вземат предвид 

традиционният начин на живот и 

(3) Предвид целта на Регламент (ЕО) 

№ 1007/2009 е целесъобразно пускането 

на пазара на Съюза на продукти, които 

са получени  от лов, извършван от 

инуитските и от други коренни 

общности, да се обвърже с условието 

този лов да се извършва по устойчив 

начин, като същевременно се вземат 

предвид традиционният начин на живот 

и нуждите, свързани с препитанието на 

инуитските и на други коренни 

общности. Съответно Комисията 

следва да вземе мерки да информира 

обществеността относно целта на 

Регламент (ЕО) № 1007/2009 и 

относно освобождаването, което той 

предвижда по отношение на 

продуктите, които са получени от 

лов, извършван от коренните 

общности, като по този начин 

възстанови доверието на 
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нуждите, свързани с препитанието на 

инуитските и на други коренни 

общности. Изключението, предоставено 

по отношение на тюленови продукти, 

които са получени от лов, извършван от 

инуитските и от други коренни 

общности, следва да се ограничи до лов, 

който допринася за препитанието на 

тези общности и следователно не се 

извършва предимно с търговска цел. За 

да се предотврати злоупотребата с 

това изключение при продукти, които са 

получени от лов, извършван предимно с 

търговска цел, Комисията следва да има 

възможност при необходимост да 

ограничава количеството тюленови 

продукти, пуснати на пазара по силата 

на това изключение. 

потребителите. Изключението, 

предоставено по отношение на 

тюленови продукти, които са получени 

от лов, извършван от инуитските и от 

други коренни общности, следва да се 

ограничи до лов, който допринася за 

препитанието на тези общности и 

следователно не се извършва предимно 

с търговска цел. Съответно, за да се 

предотврати използването на това 

изключение при продукти, които са 

получени от лов, извършван предимно с 

търговска цел, на Комисията следва да 

се делегира правомощието да приема 

актове в съответствие с член 290 от 

Договора във връзка с ограничаването 

на количеството тюленови продукти, 

пуснати на пазара по силата на това 

изключение, и във връзка с налагането 

на забрана, ако е необходимо, за 

пускане на пазара по силата на това 

изключение на тюленови продукти, 

които са получени от определен лов.  

Това делегиране следва да се 

упражнява само ако е необходимо, 

когато са представени съответни 

доказателства, и когато се счита за 

целесъобразно, след като са проведени 

консултации със съответните 

заинтересовани страни. 

  

 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 4 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) Член ІІІ, параграф 4 от Общото 

споразумение за митата и 

търговията предвижда, че продукти с 

произход от територията на всяка 

от договарящите страни, които са 

внесени на територията на друга 
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договаряща страна, биват третирани 

по не по-малко благоприятен начин 

от подобни продукти с национален 

произход. 

 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) С цел да се определят подробни 

правила относно пускането на пазара на 

тюленови продукти, на Комисията 

следва да се делегира правомощието да 

приема актове в съответствие с член 290 

от Договора. От особена важност е 

Комисията да провежда необходимите 

консултации, включително на експертно 

равнище. При подготвянето и 

съставянето на делегираните актове 

Комисията следва да осигури 

едновременното и своевременно 

предаване на съответните документи по 

подходящ начин на Европейския 

парламент и на Съвета. 

(5) С цел да се определят подробни 

правила относно пускането на пазара на 

тюленови продукти, на Комисията 

следва да се делегира правомощието да 

приема актове в съответствие с член 290 

от Договора. От особена важност е 

Комисията да извършва подходящите 

консултации, включително на експертно 

равнище, и с инуитите, и с другите 

заинтересовани коренни общности. 

При подготвянето и съставянето на 

делегираните актове Комисията следва 

да осигури едновременното и 

своевременно предаване на съответните 

документи по подходящ начин на 

Европейския парламент и на Съвета. 

 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 5 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) Комисията следва, преди да 

приложи настоящия регламент, да 

извърши оценка на въздействието, за 

да установи количествено и 

качествено социалните, 

икономическите и културните 

последици от преразглеждането, 

като гарантира, че всяко 
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преразглеждане съблюдава факта, че 

ловът на тюлени е част от 

културната идентичност на 

определени общности, като по този 

начин се гарантира, че не е 

застрашено препитанието на 

общностите, които живеят в 

близост до тюлените, и че се спазва 

биологичното и културното 

разнообразие на Съюза. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 1007/2009 

Член 3 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Пускането на пазара на тюленови 

продукти се разрешава само ако 

тюленовите продукти са получени от 

лов, извършван от инуити и други 

коренни общности, ако са изпълнени 

всички долупосочени условия: 

1. Пускането на пазара на тюленови 

продукти се разрешава само ако 

тюленовите продукти са получени от 

лов, извършван от инуити и други 

коренни общности, ако са изпълнени 

всички долупосочени условия: 

a) ловът е традиционно извършван от 

общността; 

a) ловът традиционно се извършва от 

общността; 

б) ловът допринася за препитанието на 

общността и не се извършва предимно с 

търговска цел; 

б) ловът допринася за препитанието на 

общността; 

в) ловът се извършва по начин, който 

във възможно най-голяма степен 

намалява болката, стреса, страха или 

други форми на страдание у 

животните, като същевременно се 

вземат предвид традиционният начин на 

живот и нуждите, свързани с 

препитанието общността.  

в) ловът се извършва от член на 

общността по начин, който е 

съобразен с хуманното отношение 

към животните и съответно във 

възможно най-голяма степен намалява 

прекомерната болка, стрес, страх или 

други форми на страдание на 

ловуваните животни, като 

същевременно се вземат предвид 

традиционният начин на живот и 

препитание на общността. 

Горепосочените условия се прилагат в 

момента на вноса или на мястото на 

внос на вносни продукти. 

Горепосочените условия се прилагат в 

момента на вноса или на мястото на 

внос на вносни продукти. 
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Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 1007/2009 

Член 3 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Пускането на пазара на тюленови 

продукти се разрешава също така, ако 

са изпълнени всички от следните 

условия: 

 а) лицето, което пуска на пазара 

тюленови продукти може да 

представи доказателства, че в 

противен случай тюленовите 

продукти биха били изхвърлени в 

морето и по този начин няма да е в 

съответствие с член 10 от 

Конвенцията за биологичното 

разнообразие; 

 б) тюленовите продукти са получени 

в резултат на лов, който е бил 

извършен по начин, който не 

причинява прекомерна болка, стрес, 

страх или други форми на страдание, 

и са спазени целите за хуманно 

отношение към животните, 

определени с националното 

законодателство; 

 в) тюленовите продукти са получени 

само в резултат на лов, извършван 

съгласно национални схеми за 

управление, насочени към опазване на 

изчерпаемите природни ресурси, с 

оглед на запазването на 

жизнеспособността на популациите 

от тюлени като част от тяхното 

естествено местообитание, 

включително контрола на 

заболявания, или ограничаването на 

последиците от междувидовата 

конкуренция със застрашени видове, 

които са зависими от същото 
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местообитание или ресурси;  

 г) тюленовите продукти са получени 

изключително в резултат на лов, 

извършван сред популации на тюлени 

с благоприятен природозащитен 

статус. 

 Горепосочените условия се прилагат в 

момента на вноса или на мястото на 

внос на вносни продукти. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 1007/2009 

Член 3 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Прилагането на параграфи 1 и 2 не 

следва да препятства постигането на 

целта на настоящия регламент. 

3. Прилагането на параграфи 1, 1а и 2 не 

следва да препятства постигането на 

целта на настоящия регламент. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 1007/2009 

Член 3 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Ако броят на уловените тюлени, 

количеството тюленови продукти, 

пуснати на пазара съгласно 

параграф 1, или други обстоятелства 

са такива, че да създават 

предположение, че ловът се извършва 

предимно с търговска цел, на 
Комисията се предоставя правомощието 

да приема делегирани актове в 

съответствие с член 4, за да ограничи 

количеството на получените от този 

лов продукти, които могат да бъдат 

5. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема, след 

консултации със съответните 

заинтересовани страни, делегирани 

актове в съответствие с член 4а, за да 

ограничи или забрани пускането на 

пазара на продукти, които са получени 

от лов, който доказано е извършен 

предимно с търговски цели, или извън 

необходимото за целите на 

изключенията, предвидени в параграф 

1. За целите на това доказване 

Комисията представя съответните 



 

AD\1060617BG.doc 13/16 PE552.091v02-00 

 BG 

пуснати на пазара.  доказателства по отношение на 

количеството тюленови продукти, 

което е пуснато на пазара съгласно 

параграф 1, като например брой на 

уловените тюлени, или по отношение 

на други обстоятелства.  

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 3 a (нова) 

Регламент (ЕО) № 1007/2009 

Член 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) Добавя се следният член: 

 „Член 5а 

 Обществена информация 

 Комисията и държавите членки 

вземат подходящи мерки, за да 

информират компетентните органи, 

включително митническите 

служители в държавите членки, 

както и обществеността, че 

тюленовите продукти, които са 

пуснати на пазара и са получени от 

лов, извършен от инуитски или други 

коренни общности в съответствие с   

член 3, параграф 1, спазват  

приложимите правни норми.“ 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 3 б (нова) 

Регламент (ЕО) № 1007/2009 

Член 7 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3б) В член 7 се добавя следният 

параграф: 

  „2а. Освен това Комисията следва да 
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извърши оценка на въздействието на 

настоящия регламент върху 

икономическото, социалното и 

културното развитие на инуитските 

общности в засегнатите региони, 

както и оценка на последиците от 

настоящия регламент върху 

крайбрежните общности, в които 

ловът на тюлени е част от 

управлението на морските ресурси. До 

...* Комисията предоставя на 

Европейския парламент, на Съвета, 

на Европейския икономически и 

социален комитет и на Комитета на 

регионите доклад за тази оценка. 

Докладът включва възможни начини 

за смекчаване на отрицателните 

последици от настоящия регламент 

върху инуитските общности. 

 ________________ 

 * ОВ: моля въведете дата: 2 години 

след влизането в сила на настоящия 

регламент за изменение.“ 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 3 в (нова) 

Регламент (ЕО) № 1007/2009 

Член 7 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3в) Добавя се следният член: 

 „Член 7а 

 Преглед 

 На настоящия регламент следва да 

бъде направен преглед 4 години след 

неговото влизане в сила, ако това бъде 

счетено за целесъобразно въз основа 

на оценката на въздействието, 

посочена в член 7, параграф 2а.  

Прегледът се основава на оценка на 

въздействието на 

социоикономическите и културните 
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последици на настоящия регламент 

върху развитието и идентичността 

на инуитите и други коренни 

общности. Прегледът също така 

разглежда последиците от 

настоящия регламент за 

крайбрежните общности, където 

ловът на тюлени е част от 

управлението на морските ресурси.“  
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