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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Mechanizmus WTO na urovnávanie sporov je základným prvkom bezpečnosti 

a predvídateľnosti viacstranného obchodného systému a jeho rozhodnutia (rozhodnutie 

odvolacieho orgánu WTO v prípade tuleňov (DS 400/401)) sa musia rešpektovať. 

Spravodajca zastáva názor, že rozhodnutiu WTO je možné vyhovieť a pritom je možné 

súčasne dodržať kompromis dosiahnutý v Parlamente a Rade v roku 2009 v podobe 

nariadenia č. 1007/2009, kde sú určené dve výnimky zo zákazu vzťahujúceho sa na lov 

tuleňov. Prvá sa týka práva Inuitov a pôvodných obyvateľov na sebaurčenie a využívanie 

svojich zdrojov (výnimka pre pôvodné obyvateľstvo) a druhá sa týka hospodárenia 

s morskými zdrojmi v Baltskom mori.  

Spravodajca preto navrhuje opätovné zavedenie výnimky týkajúcej sa hospodárenia 

s morskými zdrojmi. V rámci v súčasnosti platnej výnimky týkajúcej sa hospodárenia 

s morskými zdrojmi sa nepodarilo dostatočne odlíšiť komerčný lov a rozsiahly obchod 

vzhľadom na určený cieľ, t. j. ochranu verejnej morálky (článok XX písm. a) Všeobecnej 

dohody o clách a obchode – GATT). Preto je možné formulovať výnimku týkajúcu sa 

hospodárenia s morskými zdrojmi s cieľom zabrániť praktikám jednoduchého odhadzovania 

mŕtvych tiel zvierat, ktoré pochádzajú z bežného riadenia maloobjemového rybolovu. Išlo by 

o novú druhú výnimku platnú len za istých veľmi špecifických podmienok, ktorá by 

vychádzala aj z tradície remeselnej a ručnej výroby, ktoré často predstavujú miestne špecifiká. 

Celkovo by sa tak podporila ochrana prirodzenej biodiverzity a biohospodárska udržateľnosť 

regiónu Baltského mora.  

Upravené nariadenie EÚ by umožnilo dodržať rozhodnutie WTO a tiež by sa ním lepšie 

objasnil jeden z ďalších cieľov nariadenia, t. j. hospodárenie s morskými zdrojmi v súlade 

s článkom XX písm. g) dohody GATT, ktorý sa týka ochrany vyčerpateľných prírodných 

zdrojov. 

Čo sa týka výnimky pre Inuitov, WTO rozhodlo, že je legitímna, ale niektoré z jej častí, jej 

vypracovanie a uplatňovanie viedli k svojvoľnej a neodôvodnenej diskriminácii. Komisia vo 

svojom návrhu rieši tieto nedostatky tým, že stanovuje limit pre uvádzanie výrobkov 

z tuleňov na trh a že v nariadení posilňuje cieľ ochrany dobrých životných podmienok zvierat 

formou navrhovaného nového článku o výnimke pre pôvodné obyvateľstvo. 

Spravodajca predkladá len niekoľko návrhov na zmeny v návrhu Komisie týkajúce sa 

výnimky pre pôvodné obyvateľstvo. Spravodajca však zdôrazňuje, že zámerom výnimky pre 

Inuitov v roku 2009 bolo zaistiť, aby zákaz nemal nepriaznivý negatívny vplyv na komunity 

Inuitov. Spravodajca vyjadruje poľutovanie, že Komisia nevykonala posúdenie vplyvu, aby sa 

rozhodovanie uskutočnilo na základe riadnych informácií. Údaje z Grónska naznačujú, že 

zákaz má skutočne celkový negatívny vplyv na komunity, a to aj napriek výnimke v nariadení 

č. 1007/2009, čo je v rozpore so zámerom Európskeho parlamentu a Rady. 

Hlavným argumentom spravodajcu v prospech obchodovania s výrobkami z tuleňov za týchto 

podmienok je udržateľnosť z hľadiska biodiverzity a biohospodárstva, ako aj udržateľnosť 

pôvodných komunít, ktoré zákaz postihuje.  
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Populácia tuleňov je v Grónsku veľká. Povolený je len lov troch druhov (tuleň grónsky, tuleň 

krúžkovaný a tuleň mechúrnatý) a lov môžu vykonávať len lovci s povolením. Tulene 

v Grónsku sa strieľajú puškou, pokiaľ nie je príliš tma na zodpovedný lov puškou. V prípade 

tmy sa potom chytajú do sietí. Je zakázané loviť dojčiace samice tuleňa a mláďatá. 

Lov tuleňov sa tradične uskutočňuje v Grónsku, kde sú zdroje obmedzené. Mäso z tuleňa sa 

používa ako potrava pre ľudí aj ťažné psy, koža sa používa na odevy a v niektorých odľahlých 

oblastiach ide o najdôležitejší zdroj. Tulene sú teda rozhodujúce z kultúrneho aj sociálno-

ekonomického hľadiska. Približne 7 000 Grónčanov (12 % obyvateľstva) má povolenie na lov 

tuleňov, z nich 2 000 má povolenia na riadny lov a 5 000 má povolenie na príležitostný lov. 

Priemerný ročný úlovok tuleňa grónskeho, tuleňa krúžkovaného a tuleňa mechúrnatého 

v rokoch 2009 – 2010 bol 23 tuleňov na lovca. Od roku 2009 môžu kožu tuleňa predávať len 

lovci s povolením na riadny lov, a to garbiarni Great Greenland vo vlastníctve štátu. Vývoz 

do EÚ dramaticky poklesol od roku 2005, keď garbiareň Great Greenland mala obrat 

9 miliónov EUR, len na 2 milióny EUR v roku 2013. Prebytok zásob koží garbiarne Great 

Greenland bol 135 000 kusov.  

Naznačuje to, že výnimka pre pôvodné obyvateľstvo neslúži svojmu účelu vymedzenému 

v nariadení č. 1007/2009. Spravodajca preto doplnil doložku o predložení správy, aby 

Komisia prešetrila následky nariadenia EÚ a zvážila možné opatrenia na ich riešenie.  

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby 

ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1007/20092 bolo prijaté s 

cieľom odstrániť prekážky fungovania 

vnútorného trhu v dôsledku rozdielnych 

vnútroštátnych opatrení upravujúcich 

obchodovanie s výrobkami z tuleňov. Tieto 

opatrenia boli prijaté v reakcii na etické 

obavy verejnosti týkajúce sa dodržiavania 

dobrých životných podmienok zvierat pri 

usmrcovaní tuleňov a možného výskytu 

výrobkov na trhu, získaných zo zvierat 

usmrtených spôsobom, ktorý spôsobuje 

neúmernú bolesť, úzkosť, strach a iné 

formy utrpenia. Tieto obavy boli podložené 

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1007/20092 bolo prijaté s 

cieľom odstrániť prekážky fungovania 

vnútorného trhu v dôsledku rozdielnych 

vnútroštátnych opatrení upravujúcich 

obchodovanie s výrobkami z tuleňov. Tieto 

opatrenia boli prijaté v reakcii na etické 

obavy verejnosti týkajúce sa dodržiavania 

dobrých životných podmienok zvierat pri 

usmrcovaní tuleňov a možného výskytu 

výrobkov na trhu, ktoré boli získané zo 

zvierat usmrtených spôsobom, ktorý 

spôsobuje neúmernú bolesť, úzkosť, strach 

a iné formy utrpenia. V záujme dosiahnutia 
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vedeckými dôkazmi, ktoré preukazujú, že 

skutočne humánny spôsob usmrcovania 

nemožno dôsledne a účinne uplatňovať a 

presadzovať v osobitných podmienkach, v 

ktorých sa lov tuleňov realizuje. V záujme 

dosiahnutia tohto cieľa sa nariadením (ES) 

č. 1007/2009 ako všeobecné pravidlo 

zaviedol zákaz uvádzania výrobkov z 

tuleňov na trh. 

tohto cieľa sa nariadením (ES) 

č. 1007/2009 ako všeobecné pravidlo 

zaviedol zákaz uvádzania výrobkov z 

tuleňov na trh.  

____________ _______________ 

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1007/2009 zo 16. septembra 

2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov 

(Ú. v. EÚ L 286, 31.10.2009, s. 36). 

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1007/2009 zo 16. septembra 

2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov 

(Ú. v. EÚ L 286, 31.10.2009, s. 36). 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Lov tuleňov zároveň predstavuje 

integrálnu súčasť kultúry a identity 

komunít Inuitov a ostatných komunít 

pôvodného obyvateľstva a významne 

prispieva k ich obžive. Z týchto dôvodov 

lov tuleňov tradične vykonávaný 

komunitami Inuitov alebo inými 

komunitami pôvodného obyvateľstva 

nevyvoláva rovnaké etické obavy 

verejnosti, ako lov hlavne na obchodné 

účely. Okrem toho sa všeobecne uznáva, že 

v súlade s Deklaráciou OSN o právach 

pôvodného obyvateľstva a inými 

relevantnými medzinárodnými nástrojmi 

by nemali byť základné a sociálne záujmy 

komunít Inuitov a iných komunít 

pôvodného obyvateľstva vystavené 

negatívnym vplyvom. Z týchto dôvodov sa 

nariadením (ES) č. 1007/2009 výnimočne 

povoľuje uvádzať na trh také výrobky 

z tuleňov, ktoré pochádzajú z lovu tradične 

vykonávaného komunitami Inuitov a inými 

komunitami pôvodného obyvateľstva na 

(2) Lov tuleňov zároveň predstavuje 

integrálnu súčasť kultúry, sociálno-

ekonomického života a identity komunít 

Inuitov a ostatných komunít pôvodného 

obyvateľstva, významne prispieva k ich 

obžive a považuje sa za udržateľný. Z 

týchto dôvodov lov tuleňov tradične 

vykonávaný komunitami Inuitov a inými 

komunitami pôvodného obyvateľstva 

nevyvoláva rovnaké etické obavy 

verejnosti, ako lov hlavne na obchodné 

účely. Okrem toho sa všeobecne uznáva, že 

v súlade s Deklaráciou OSN o právach 

pôvodného obyvateľstva a inými 

relevantnými medzinárodnými nástrojmi, 

najmä Dohovorom C169 o pôvodnom a 

kmeňovom obyvateľstve v nezávislých 

krajinách, ktorý prijala Medzinárodná 

organizácie práce v roku 1989 a podľa 

ktorého majú komunity Inuitov a iné 

komunity pôvodného obyvateľstva právo 

na sebaurčenie a na základe tohto práva, 

právo slobodne uskutočňovať svoj 
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účely obživy.  hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj, 

by základné hospodárske a sociálne 

záujmy komunít Inuitov a iných komunít 

pôvodného obyvateľstva nemali byť 

negatívne ovplyvnené. Z týchto dôvodov 

sa nariadením (ES) č. 1007/2009 

výnimočne povoľuje uvádzať na trh 

výrobky z tuleňov, ktoré pochádzajú z lovu 

tradične a udržateľne vykonávaného 

komunitami Inuitov a inými komunitami 

pôvodného obyvateľstva na účely obživy. 

Komisia by mala preskúmať, aké vhodné 

opatrenia možno zaviesť s cieľom 

zabrániť potenciálnym nepriaznivým 

vplyvom, ktoré má zákaz výrobkov z 

tuleňa na komunity Inuitov, a ako 

informovať širokú verejnosť o 

európskych komunitách pôvodného 

obyvateľstva.  

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2a) Nariadenie (ES) č. 1007/2009 by 

malo zabezpečovať rovnováhu medzi 

dobrými životnými podmienkami zvierat 

a rešpektovaním kultúry a tradícií 

komunít Inuitov a iných komunít 

pôvodného obyvateľstva.  

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) V prípade lovu vykonávaného 

komunitami Inuitov a inými komunitami 

pôvodného obyvateľstva, ako aj u iných 

typov lovu tuleňov, nemožno účinne 

(3) Vzhľadom na cieľ nariadenia (ES) 

č. 1007/2009 je vhodné podmieniť 

uvádzanie produktov pochádzajúcich z 

lovu realizovaného komunitami Inuitov a 



 

AD\1060617SK.doc 7/14 PE552.091v02-00 

 SK 

a trvalo uplatňovať skutočne humánny 

spôsob usmrcovania. Napriek tomu je 

však vhodné vzhľadom na cieľ nariadenia 

(ES) č. 1007/2009 podmieniť uvádzanie 

produktov pochádzajúcich z lovu 

realizovaného komunitami Inuitov a inými 

komunitami pôvodného obyvateľstva na 

trh Únie tým, že tento lov sa v najväčšej 

možnej miere bude vykonávať spôsobom, 

ktorý znižuje bolesť, úzkosť, strach alebo 

iné formy utrpenia lovených zvierat, no 

zároveň so zreteľom na tradičný spôsob 

života a existenčné potreby komunít 

Inuitov a iných komunít pôvodného 

obyvateľstva. Výnimka udelená pre 

výrobky z tuleňov pochádzajúcich 

z tradičných lovov vykonávaných 

komunitami Inuitov a inými komunitami 

pôvodného obyvateľstva by sa mala 

vzťahovať len na lov, ktorý prispieva k 

existenčným potrebám týchto komunít, a 

nie je preto vykonávaný hlavne na 

obchodné účely. Aby sa zabránilo 

zneužitiu výnimky na výrobky z tuleňov 

pochádzajúcich z lovu, ktorý sa 

uskutočňuje hlavne na obchodné účely, 

Komisia by mala mať možnosť v rámci 

tejto výnimky obmedziť, ak je to potrebné, 

množstvo uvedených výrobkov z tuleňov 

na trh. 

inými komunitami pôvodného 

obyvateľstva na trh Únie tým, že tento lov 

sa vykonáva udržateľným spôsobom, no 

zároveň so zreteľom na tradičný spôsob 

života a potreby obživy komunít Inuitov 

a iných komunít pôvodného obyvateľstva. 

Komisia by preto mala prijať opatrenia na 

informovanie verejnosti o cieli nariadenia 

(ES) č. 1007/2009 a výnimke týkajúcej sa 

výrobkov pochádzajúcich z lovov 

vykonávaných komunitami pôvodného 

obyvateľstva, čím sa obnoví dôvera 

spotrebiteľov. Výnimka udelená pre 

výrobky z tuleňov pochádzajúce 

z tradičných lovov vykonávaných 

komunitami Inuitov a inými komunitami 

pôvodného obyvateľstva by sa mala 

vzťahovať len na lov, ktorý prispieva k 

potrebám obživy týchto komunít, a nie je 

preto vykonávaný hlavne na obchodné 

účely. S cieľom zabrániť zneužitiu 

uvedenej výnimky na výrobky z tuleňov 

pochádzajúce z lovu, ktorý sa uskutočňuje 

hlavne na obchodné účely, by sa mala na 

Komisiu delegovať právomoc prijímať 

akty v súlade s článkom 290 zmluvy, 

pokiaľ ide o obmedzenie množstva 
výrobkov z tuleňov uvádzaných na trh v 

rámci uvedenej výnimky a o prípadný 

zákaz uvádzania výrobkov z tuleňov 

pochádzajúcich z určitého lovu na trh v 

rámci uvedenej výnimky. Uvedené 

delegovanie by sa malo vykonávať len 

v prípade potreby, keď sú predložené 

relevantné dôkazy a považuje sa to za 

vhodné po konzultácii s relevantnými 

zainteresovanými stranami. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) Článok III ods. 4 Všeobecnej dohody 

o clách a obchode z roku 1994 stanovuje, 

že výrobkom z územia ktorejkoľvek 

zmluvnej strany dovezeným na územie 

ktorejkoľvek inej zmluvnej strany sa 

prizná zaobchádzanie, ktoré nie je menej 

priaznivé, než zaobchádzanie priznané 

podobným výrobkom domáceho pôvodu. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) S cieľom stanoviť podrobné pravidlá 

týkajúce sa uvádzania výrobkov z tuleňov 

na trh by sa na Komisiu mala delegovať 

právomoc prijímať akty v súlade s 

článkom 290 zmluvy. Je obzvlášť dôležité, 

aby Komisia počas svojich prípravných 

práv vykonávala primerané konzultácie 

vrátane odborných konzultácií. Pri 

príprave a vypracúvaní delegovaných 

aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa 

príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom 

čase a vhodným spôsobom postúpili 

Európskemu parlamentu a Rade. 

(5) S cieľom stanoviť podrobné pravidlá 

týkajúce sa uvádzania výrobkov z tuleňov 

na trh by sa mala na Komisiu delegovať 

právomoc prijímať akty v súlade s 

článkom 290 zmluvy. Je osobitne dôležité, 

aby Komisia uskutočnila príslušné 

konzultácie, a to aj na úrovni expertov a 

s komunitami Inuitov a inými dotknutými 

komunitami pôvodného obyvateľstva. Pri 

príprave a vypracúvaní delegovaných 

aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa 

príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom 

čase a vhodným spôsobom postúpili 

Európskemu parlamentu a Rade. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5a) Komisia by mala pred vykonávaním 

tohto nariadenia vykonať posúdenie 

vplyvu s cieľom kvantifikovať a posúdiť 
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sociálne, hospodárske a kultúrne vplyvy 

revízie, pričom zabezpečí, aby akákoľvek 

revízia rešpektovala skutočnosť, že lov 

tuleňov je súčasťou kultúrnej identity 

určitých komunít, čím zaistí, že živobytie 

komunít žijúcich v blízkosti tuleňov 

nebude ohrozené a že sa bude rešpektovať 

biologická a kultúrna rozmanitosť Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 1 

Nariadenie (ES) č. 1007/2009 

Článok 3 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Uvádzanie výrobkov z tuleňov na trh sa 

povoľuje len v prípade, že výrobky 

z tuleňov pochádzajú z lovu tradične 

vykonávaného komunitami Inuitov a inými 

komunitami pôvodného obyvateľstva za 

predpokladu, že budú splnené všetky tieto 

podmienky: 

1. Uvádzanie výrobkov z tuleňov na trh sa 

povoľuje len v prípade, že výrobky 

z tuleňov pochádzajú z lovu vykonávaného 

komunitami Inuitov a inými komunitami 

pôvodného obyvateľstva za predpokladu, 

že sú splnené všetky tieto podmienky: 

a) lov bol tradične vykonávaný komunitou; a) lov bol tradične vykonávaný komunitou; 

b) lov prispieva k obžive komunity a 

nevykonáva sa hlavne z obchodných 

dôvodov; 

b) lov prispieva k obžive komunity; 

c) lov sa vykonáva spôsobom, ktorý v 

najväčšej možnej miere znižuje bolesť, 

úzkosť, strach alebo iné formy utrpenia 

lovených zvierat, berúc do úvahy tradičný 

spôsob života a existenčné potreby 

komunity.  

c) lov vykonáva člen komunity spôsobom, 

ktorý berie ohľad na dobré životné 

podmienky zvierat a tým pokiaľ možno 
znižuje nadmernú bolesť, úzkosť, strach 

alebo iné formy utrpenia lovených zvierat 

pri zohľadnení tradičného spôsobu života 

a obživy komunity. 

Uvedené podmienky sa uplatňujú v čase 

alebo na mieste dovozu dovážaných 

výrobkov. 

Uvedené podmienky sa uplatňujú v čase 

alebo na mieste dovozu dovážaných 

výrobkov. 
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Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 1 

Nariadenie (ES) č. 1007/2009 

Článok 3 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Uvádzanie výrobkov z tuleňov na trh 

sa povoľuje aj za predpokladu splnenia 

všetkých týchto podmienok: 

 a) osoba uvádzajúca výrobky z tuleňov na 

trh je schopná preukázať, že výrobky z 

tuleňov by inak boli vyhodené do mora, 

čím by bol porušený článok 10 Dohovoru 

o biologickej diverzite; 

 b) výrobky z tuleňov pochádzajú z lovu 

uskutočneného spôsobom, ktorý 

nespôsobuje nadmernú bolesť, úzkosť, 

strach ani iné formy utrpenia, a boli 

dodržané ciele v oblasti dobrých životných 

podmienok zvierat stanovené vo 

vnútroštátnych právnych predpisoch; 

 c) výrobky z tuleňov pochádzajú len z lovu 

v rámci vnútroštátnych systémov riadenia 

ochrany vyčerpateľných prírodných 

zdrojov s cieľom zachovať 

životaschopnosť populácií tuleňov ako 

súčasť ich prirodzeného životného 

prostredia vrátane kontroly chorôb alebo 

obmedziť vplyv medzidruhovej 

konkurencie s ohrozenými druhmi 

závislými od toho istého prostredia alebo 

zdrojov;  

 d) výrobky z tuleňov pochádzajú výlučne z 

lovu, ktorý sa uskutočňuje v populáciách 

tuleňov s priaznivým stavom ochrany. 

 Uvedené podmienky sa uplatňujú v čase 

alebo na mieste dovozu dovážaných 

výrobkov. 
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Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 1 

Nariadenie (ES) č. 1007/2009 

Článok 3 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Uplatňovanie odsekov 1 a 2 nesmie 

ohroziť dosiahnutie cieľa tohto nariadenia. 

3. Uplatňovanie odsekov 1, 1a a 2 nesmie 

ohroziť dosiahnutie cieľa tohto nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 1 

Nariadenie (ES) č. 1007/2009 

Článok 3 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Ak počet tuleňov, množstvo výrobkov z 

tuleňov uvádzaných na trh podľa odseku 

1 alebo iné okolnosti naznačujú, že lov sa 

vykonáva hlavne na komerčné účely, 
Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 4 s 

cieľom obmedziť množstvo výrobkov 

pochádzajúcich z tohto lovu, ktoré sa 

môžu uviesť na trh.  

5. Komisia je splnomocnená prijímať po 

konzultácii s príslušnými 

zainteresovanými stranami delegované 

akty v súlade s článkom 4a, ktorými 

obmedzí alebo zakáže uvádzanie na trh 

v prípade výrobkov pochádzajúcich z lovu, 

ktorý sa dokázateľne vykonal hlavne na 

komerčné účely alebo nad rámec lovu 

nevyhnutného na účely výnimiek 

stanovených v odseku 1. Na účely 

takéhoto dôkazu Komisia predloží 

príslušné dôkazy, pokiaľ ide o množstvo 

výrobkov z tuleňov uvádzané na trh podľa 

odseku 1, ako je napríklad počet 

ulovených tuleňov, alebo pokiaľ ide o iné 

okolnosti.  

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 3 a (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1007/2009 

Článok 5 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3a) Vkladá sa tento článok: 

 „Článok 5a 

 Informácie pre verejnosť 

 Komisia a členské štáty prijmú primerané 

opatrenia na informovanie príslušných 

orgánov vrátane colných úradníkov v 

členských štátoch a verejnosti o tom, že 

výrobky z tuleňov uvádzané na trh, ktoré 

pochádzajú z lovu vykonávaného 

komunitami Inuitov a inými komunitami 

pôvodného obyvateľstva v súlade 

s článkom 3 ods. 1, spĺňajú uplatniteľné 

právne predpisy.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 3b (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1007/2009 

Článok 7 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3b) V článku 7 sa dopĺňa tento odsek: 

  „2a. Komisia okrem toho posúdi vplyv 

tohto nariadenia na hospodársky, sociálny 

a kultúrny rozvoj komunít Inuitov 

v dotknutých regiónoch, ako aj vplyv tohto 

nariadenia na pobrežné komunity, 

v ktorých je lov tuleňov súčasťou 

hospodárenia s morskými zdrojmi. 

Komisia do ...* predloží Európskemu 

parlamentu, Rade, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru a 

Výboru regiónov správu o uvedenom 

vplyve. Správa obsahuje možné spôsoby 

zmiernenia negatívneho vplyvu tohto 

nariadenia na komunity Inuitov. 

 ________________ 

 * Ú. v.: vložte, prosím, dátum: dva roky od 

nadobudnutia účinnosti tohto 
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(pozmeňujúceho) nariadenia.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 3 c (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1007/2009 

Článok 7 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3c) Vkladá sa tento článok: 

 „Článok 7a 

 Preskúmanie 

 Ak sa to pokladá za vhodné na základe 

posúdenia vplyvu uvedeného v článku 7 

ods. 2a, toto nariadenie sa preskúma 4 

roky po nadobudnutí účinnosti. 

Preskúmanie vychádza z posúdenia 

vplyvu sociálno-ekonomických 

a kultúrnych účinkov tohto nariadenia na 

rozvoj a identitu komunít Inuitov a iných 

komunít pôvodného obyvateľstva. 

Preskúmanie sa zaoberá aj účinkami 

tohto nariadenia na pobrežné komunity, 

v ktorých je lov tuleňov súčasťou 

hospodárenia s morskými zdrojmi.“  
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