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Pozměňovací návrh 24
Niels Busk

Návrh nařízení
–

Znění navržené Komisí Návrh na zamítnutí

Zamítá návrh Komise.

Or. da

Odůvodnění

Právním základem návrhu je článek 95, jehož cílem je odstranit překážky obchodování ve 
Společenství. Tento návrh neodstraňuje žádné překážky obchodování, ale naopak zavádí 
překážku pro obchodování v podobě zákazu obchodování s produkty z tuleňů. Dalším právním 
základem návrhu je článek 133, který se týká společné obchodní politiky. Lze předpokládat, že 
bude v rozporu s pravidly WTO, a proto by měl být také zamítnut. V neposlední řadě je zde 
možné riziko, že návrh má škodlivý vliv na dobré životní podmínky zvířat, a to je třetí důvod, 
proč by měl být návrh Komise zamítnut.

Pozměňovací návrh 25
Jens Holm

Návrh nařízení
Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský parlament vyzval Komisi, aby 
navrhla úplný zákaz dovozu produktů 
z tuleňů podle bodu 70 svého usnesení ze 
dne 12. října 2006 o akčním plánu 
Společenství v oblasti dobrých životních 
podmínek a ochrany zvířat 2006–20101,
1 Úř. věst. C 308E, 16.12.2006, s. 170.

Or. en
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh odkazuje na usnesení Evropského parlamentu o akčním plánu 
Společenství v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvířat 2006–2010, které vyzývá 
Komisi, aby navrhla úplný zákaz dovozu produktů z tuleňů.

Pozměňovací návrh 26
Jens Holm

Návrh nařízení
Bod odůvodnění -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dne 26. září 2006 přijal Evropský 
parlament písemné prohlášení o zákazu 
produktů z tuleňů v Evropské unii1,
1 Přijaté texty, P6_TA(2006)0369.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odkazuje na  písemné prohlášení o zákazu produktů z tuleňů v Evropské 
unii, které podnítilo navrhovaný zákaz obchodování s produkty z tuleňů.

Pozměňovací návrh 27
Jens Holm

Návrh nařízení
Bod odůvodnění -1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Parlamentní shromáždění Rady Evropy 
v doporučení 1776 ze dne 17. listopadu 
2006 vyzvalo své členské státy, aby kromě 
jiného:
a) zakázaly veškeré způsoby lovu, které 
jsou kruté a které nezaručují okamžitou 
smrt zvířat bez strádání, a zakázaly 
omračování zvířat nástroji jako jsou 
speciální cepíny (hakapiky), obušky 
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a střelné zbraně; a
b) podporovaly iniciativy zaměřené na 
zákaz dovozu a obchodování s produkty 
pocházejícími z tuleňů,

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odkazuje na doporučení Rady Evropy, které žádalo své členy, aby 
podpořili iniciativy zaměřené na zákaz obchodování s produkty z tuleňů, a částečně podnítilo 
navrhované nařízení.

Pozměňovací návrh 28
Jens Holm

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Tuleni jsou zvířata, jež mohou pocítit 
bolest, rozrušení či jiný druh strádání.

(1) Tuleni jsou cítící zvířata, jež mohou 
pocítit bolest, rozrušení, strach či jiný druh 
strádání.

Or. en

Odůvodnění

Je to explicitní odkaz na všeobecně známý pojem, který opisuje zvířata jako tvory pociťující 
bolest, stres a jiné emoce.

Pozměňovací návrh 29
Jens Holm

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Lov tuleňů vedl k tomu, že zástupci 
veřejnosti, vlády i Evropský parlament 
citliví na otázky dobrých životních 

(3) Lov tuleňů vedl k tomu, že zástupci 
veřejnosti, vlády i Evropský parlament 
citliví na otázky dobrých životních 
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podmínek zvířat vyjádřili značné obavy, 
jelikož existují náznaky, že tuleni nemusí 
být zabíjeni a stahováni z kůže způsobem, 
který jim nepůsobí zbytečnou bolest, 
rozrušení či jiný druh strádání. Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin shledal ve 
svém vědeckém stanovisku o aspektech 
dobrých životních podmínek zvířat při 
zabíjení tuleňů a jejich stahování z kůže, 
že je možné zabíjet tuleně rychle 
a efektivně, aniž by jim to způsobovalo 
zbytečnou bolest či utrpení, a to i když
v praxi nedochází vždy k humánnímu 
a efektivními zabíjení.

podmínek zvířat vyjádřili značné obavy, 
jelikož tuleni zabíjení a stahovaní 
z kůže při komerčním lovu trpí bolestí, 
rozrušením či jinak strádají.

Or. en

Odůvodnění

Otázka nezní, zda lze tuleně usmrcovat humánně teoreticky, ale zda je lze trvale usmrcovat 
humánně v prostředí, v němž k lovu tuleňů dochází. Prohlášení se vypouští, aby se zabránilo 
nedorozumění.

Pozměňovací návrh 30
Mojca Drčar Murko

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V zájmu odstranění současné 
fragmentace vnitřního trhu vyvstává 
potřeba upravit harmonizovaná pravidla, 
a tím zohlednit úvahy o dobrých životních 
podmínkách zvířat. Zákaz uvádění 
produkty z tuleňů na trh je vhodný 
k tomuto účelu.

(6) V zájmu odstranění současné 
fragmentace vnitřního trhu, splnění 
požadavků evropských občanů 
v souvislosti s dobrými životními 
podmínkami zvířat a zohlednění 
problematiky ochrany přírody vyvstává 
potřeba upravit harmonizovaná pravidla 
založená na těchto hlediscích. Zákaz 
uvádění produktů z tuleňů na trh je vhodný 
k dosažení těchto cílů.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem nařízení je také splnit požadavky v souvislosti s dobrými životními podmínkami zvířat 
a obecněji s otázkami týkajícími se ochrany přírody. Je důležité tyto úvahy zdůraznit, 
především aby se splnila některá ustanovení v souvislosti s WTO.

Pozměňovací návrh 31
Jens Holm

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Různé zákazy stanovené v tomto 
nařízení by měly odpovídat obavám 
o dobré životní podmínky zvířat 
vyjádřeným zástupci veřejnosti, pokud jde 
o případné uvádění na trh Společenství, 
včetně dalších dovozů z třetích zemí, 
produktů z tuleňů získaných z tuleňů, kteří 
možná nebyli zabiti a stáhnuti z kůže 
způsobem, který jim nepůsobí 
zbytečnou bolest, rozrušení či jiný druh 
strádání.

(10) Různé zákazy stanovené v tomto 
nařízení by měly odpovídat obavám 
o dobré životní podmínky zvířat 
vyjádřeným zástupci veřejnosti, pokud jde 
o případné uvádění na trh Společenství, 
včetně dalších dovozů z třetích zemí, 
produktů z tuleňů získaných z tuleňů, kteří 
možná nebyli zabiti a stáhnuti z kůže 
způsobem, který jim nepůsobí bolest, 
rozrušení či jiný druh strádání.

Or. en

Odůvodnění

Nevyhnutelné strádání může být velmi značné, jelikož tento pojem není měřitelný.

Pozměňovací návrh 32
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Různé zákazy stanovené v tomto 
nařízení by měly odpovídat obavám 
o dobré životní podmínky zvířat 
vyjádřeným zástupci veřejnosti, pokud jde 

(10) Různé zákazy stanovené v tomto 
nařízení by měly odpovídat obavám 
o dobré životní podmínky zvířat 
vyjádřeným zástupci veřejnosti, pokud jde 
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o případné uvádění na trh Společenství, 
včetně dalších dovozů z třetích zemí, 
produktů z tuleňů získaných z tuleňů, kteří 
možná nebyli zabiti a stáhnuti z kůže 
způsobem, který jim nepůsobí 
zbytečnou bolest, rozrušení či jiný druh 
strádání.

o případné uvádění na trh Společenství, 
včetně dalších dovozů z třetích zemí, 
produktů z tuleňů získaných z tuleňů, kteří 
možná nebyli zabiti a stáhnuti z kůže 
způsobem, který jim nepůsobí bolest, 
rozrušení či jiný druh strádání.

Or. en

Odůvodnění

Vynechání slova “zbytečná” je odůvodněno tím, že podle všech důkazů občané ES vyjadřují 
znepokojení nad strádáním způsobeným lovem tuleňů, nejenom nad strádáním, kterému se lze 
vyhnout. Nevyhnutelné strádání může být velmi značné, jelikož tento pojem není měřitelný.

Pozměňovací návrh 33
Jens Holm

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je vhodné zavést možnost odchylek
od obecného zákazu uvádět na trh 
a dovážet do Společenství a vyvážet z něj 
produkty z tuleňů, pokud jsou splněny 
odpovídající podmínky založené na 
úvahách o dobré životní podmínky zvířat.
Za tímto účelem by se měla stanovit 
kritéria prokazování souladu, která by 
měla zajistit, že tuleni jsou zabíjeni 
a stahováni z kůže způsobem, který jim 
nepůsobí zbytečnou bolest, rozrušení či 
jiný druh strádání. Jakákoliv takováto 
odchylka by měla být udělena na úrovni 
Společenství, aby v rámci Společenství 
platily jednotné podmínky ve vztahu 
k obchodování, které je výslovně povoleno 
podle těchto odchylek, a zachovalo se tak 
hladké fungování vnitřního trhu.

(11) Je vhodné zavést omezenou odchylku 
od obecného zákazu uvádět na trh 
a dovážet do Společenství a vyvážet z něj 
produkty z tuleňů pro produkty z tuleňů, 
které pocházejí z lovů pořádaných 
inuitskými komunitami.

Or. en
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Odůvodnění

Zákaz obchodování s produkty z tuleňů, který obsahuje výjimku pro tzv. humánní usmrcování, 
je nerealizovatelný, jelikož komerční lovy tuleňů se uskutečňují ve vzdálených oblastech 
a provádějí je tisíce jednotlivců na velkých nedostupných územích, co znemožňuje účinnou 
kontrolu lovu tuleňů.

Pozměňovací návrh 34
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Neměly by být negativně dotčeny 
zásadní hospodářské a sociální zájmy 
komunit Inuitů, jež se tradičně zabývají 
lovem tuleňů coby prostředkem k zajištění 
jejich živobytí. Lov je integrální součástí 
kultury a identity členů inuitské 
společnosti. Je zdrojem příjmů a přispívá 
k živobytí lovce. Toto nařízení by se proto 
nemělo vztahovat na produkty z tuleňů 
získávané při těchto tradičních lovech 
tuleňů pořádaných inuitskými komunitami, 
které přispívají k jejich živobytí.

(13) Tímto nařízením nebudou negativně 
dotčeny zásadní hospodářské a sociální 
zájmy komunit Inuitů, jež se zabývají 
lovem tuleňů coby prostředkem k zajištění
jejich živobytí, protože tento lov zahrnuje 
pouze osobní a rodinou spotřebu (a proto 
se nejedná o obchod ve Společenství). 
Toto nařízení by se proto nemělo vztahovat 
na produkty z tuleňů získávané při lovech 
tuleňů pořádaných inuitskými komunitami 
za účelem zajištění potravy, které se 
dostávají na trh EU pouze pro účely 
kulturní výměny, např. vzdělávání nebo 
obřadů.

Or. en

Odůvodnění

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



PE416.618v01-00 10/19 AM\758044CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 35
Jens Holm

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Měly být stanoveny odpovídající 
požadavky, aby se zajistilo, že odchylky od 
zákazu obchodování lze řádně vymáhat 
podle tohoto nařízení. Za tímto účelem by 
se měla vytvořit ustanovení o režimech 
osvědčování a označování. Režimy 
osvědčování by měly zajistit, že produkty 
z tuleňů jsou osvědčené jako pocházející 
z tuleňů, jež byli zabiti a stáhnuti z kůže 
v souladu s odpovídajícími požadavky, jež 
jsou účinně vynucovány a jejichž cílem je 
zajistit, aby byli tuleni zabíjeni a stahováni 
z kůže způsobem, který jim nepůsobí 
zbytečnou bolest, rozrušení či jiný druh 
strádání.

(14) Měly být stanoveny odpovídající 
požadavky, aby se zajistilo, že odchylku od 
zákazu obchodování pro inuitské produkty 
z tuleňů lze řádně vymáhat podle tohoto 
nařízení. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh potvrzuje, že požadavky zajišťující výjimku jsou odůvodněny pouze 
v případě produktů z tuleňů, které pocházejí z lovů pořádaných Inuity.

Pozměňovací návrh 36
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Komise by zejména měla mít 
pravomoc přijmout veškerá nutná 
opatření k zajištění toho, že jsou zavedeny 
postupy umožňující podávat a vyřizovat 
účinným způsobem žádosti o odchylky od 
zákazu obchodování uvedeného v tomto 
nařízení, jakož i toho, že jsou řádně 

vypouští se
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provedena ustanovení tohoto nařízení 
týkající se režimů osvědčování 
a označování. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o opatření obecného významu 
a jejich předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení mimo 
jiné jeho doplněním o nové, jiné než 
podstatné prvky, musí být přijata 
regulativním postupem s kontrolou podle 
článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES. 
Komise by rovněž měla mít pravomoc 
rozhodovat o odchylkách od zákazů 
obchodování podle tohoto nařízení, 
o jejich pozastavení či zrušení. Jelikož 
jsou tato opatření přijímána k zajištění 
režimu stanoveného tímto nařízením 
a použijí se v jednotlivých případech, musí 
být přijata v souladu s řídícím postupem 
podle článku 4 rozhodnutí 1999/468/ES.

Or. en

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění se stane bezpředmětným, pokud se přijmou pozměňovací návrhy 
navrhovatelky.

Pozměňovací návrh 37
Jens Holm

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Komise by zejména měla mít 
pravomoc přijmout veškerá nutná 
opatření k zajištění toho, že jsou zavedeny 
postupy umožňující podávat a vyřizovat 
účinným způsobem žádosti o odchylky od 
zákazu obchodování uvedeného v tomto 
nařízení, jakož i toho, že jsou řádně 
provedena ustanovení tohoto nařízení 
týkající se režimů osvědčování 
a označování. Vzhledem k tomu, že se 

vypouští se
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jedná o opatření obecného významu 
a jejich předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení mimo 
jiné jeho doplněním o nové, jiné než 
podstatné prvky, musí být přijata 
regulativním postupem s kontrolou podle 
článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES. 
Komise by rovněž měla mít pravomoc 
rozhodovat o odchylkách od zákazů 
obchodování podle tohoto nařízení, 
o jejich pozastavení či zrušení. Jelikož 
jsou tato opatření přijímána k zajištění 
režimu stanoveného tímto nařízením 
a použijí se v jednotlivých případech, musí 
být přijata v souladu s řídícím postupem 
podle článku 4 rozhodnutí 1999/468/ES.

Or. en

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění se po zrušení bodů odůvodnění 11 a 12 stane bezpředmětným.

Pozměňovací návrh 38
Mojca Drčar Murko

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví harmonizovaná 
pravidla týkající se uvádění produktů 
z tuleňů na trh Evropského společenství 
a jejich dovoz na tento trh, tranzit přes 
tento trh nebo vývoz z tohoto trhu.

Toto nařízení stanoví harmonizovaná 
pravidla týkající se uvádění produktů 
z tuleňů na trh Evropského společenství 
a jejich dovoz na tento trh, tranzit přes 
tento trh nebo vývoz z tohoto trhu, 
a splňuje požadavky na dobré životní 
podmínky zvířat při zohlednění 
problematiky ochrany přírody.

Or. en

Odůvodnění

Záměrem nařízení je také plnění požadavků na dobré životní podmínky zvířat, které vyjadřují 
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členské státy a veřejnost v EU, a zohlednění problematiky ochrany přírody. Tyto cíle by měly 
být výslovně uvedeny.

Pozměňovací návrh 39
Jens Holm

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví harmonizovaná 
pravidla týkající se uvádění produktů 
z tuleňů na trh Evropského společenství 
a jejich dovoz na tento trh, tranzit přes 
tento trh nebo vývoz z tohoto trhu.

Toto nařízení stanoví harmonizovaná 
pravidla týkající se zákazu uvádění 
produktů z tuleňů na trh Evropského 
společenství a jejich dovoz na tento trh, 
tranzit přes tento trh nebo vývoz z tohoto 
trhu, s výjimkou všech produktů z tuleňů, 
které pocházejí z lovů pořádaných 
inuitskými komunitami.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přiznává výjimku pro produkty z tuleňů, které pocházejí z lovů 
Inuitů, čímž umožňuje obchodování s nimi z důvodu dalšího zachování tradice a kultury. 

Pozměňovací návrh 40
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se uplatní takovým 
způsobem, aby všechny členské státy 
plnily Úmluvu OSN o biologické 
rozmanitosti.

Or. sv
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Odůvodnění

Úmluva o biologické rozmanitosti usiluje o zachování biologické rozmanitosti. Politika EU je 
navrhována tak, aby podporovala tento nezbytný cíl a ani toto nařízení by nemělo být 
výjimkou.

Pozměňovací návrh 41
Jens Holm

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „tuleněm“ jedinci ploutvonožců patřící 
k druhům uvedeným v příloze I;

1. „tuleněm“ jedinci ploutvonožců;

Or. en

Odůvodnění

Vynecháním některých druhů tuleňů z nařízení by mohly vzniknout komplikace a problémy 
s určováním druhů.

Pozměňovací návrh 42
Jens Holm

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „produkty z tuleňů“ veškeré produkty, 
zpracované nebo nezpracované, získané
nebo pocházející z tuleňů, včetně masa, 
oleje, tuků, kožešinových kůží surových 
a vyčiněných či vydělaných, včetně 
kožešinových kůží sestavených do plátů, 
křížů a podobných forem, jakož i výrobky 
z tuleních kožešinových kůží;

2. „produkty z tuleňů“ jakýkoli produkt, 
získaný nebo pocházející z tuleňů,
s výjimkou

produktů z tuleňů pocházejících z lovů 
pořádaných inuitskými komunitami.
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Or. en

Odůvodnění

Změnou definice produktů z tuleňů se výjimka pro Inuity bude vztahovat na dovoz, vývoz 
a obchod uvnitř EU.

Pozměňovací návrh 43
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „produkty z tuleňů“ veškeré produkty, 
zpracované nebo nezpracované, získané 
nebo pocházející z tuleňů, včetně masa, 
oleje, tuků, kožešinových kůží surových 
a vyčiněných či vydělaných, včetně 
kožešinových kůží sestavených do plátů, 
křížů a podobných forem, jakož i výrobky 
z tuleních kožešinových kůží;

2. „produkty z tuleňů“ veškeré produkty, 
zpracované nebo nezpracované, získané 
nebo pocházející z tuleňů, včetně masa, 
oleje, tuků, orgánů a kožešinových kůží 
surových a vyčiněných či vydělaných, 
včetně kožešinových kůží sestavených do 
plátů, křížů a podobných forem, jakož 
i výrobky z tuleních kožešinových kůží;
s výjimkou produktů z tuleňů 
pocházejících z lovů pořádaných 
inuitskými komunitami, s nimiž se 
obchoduje v rámci nekomerční výměny 
mezi inuitskými komunitami pro kulturní, 
vzdělávací a/nebo obřadní účely.

Or. en

Odůvodnění

Změnou definice produktů z tuleňů se výjimka pro Inuity bude vztahovat na dovoz, vývoz 
a obchod uvnitř EU.



PE416.618v01-00 16/19 AM\758044CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 44
Jens Holm

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „dovozem“ vstup zboží na celní území 
Společenství s výjimkou dovozů, které:

4. „dovozem“ vstup zboží na celní území 
Společenství s výjimkou dovozů, které:

(i) jsou prováděny příležitostně,
(ii) jsou tvořeny výhradně zbožím určeným 
k osobnímu užívání cestujícím nebo členy 
jeho rodiny;

jsou tvořeny výhradně zbožím určeným 
k osobnímu užívání cestujícím nebo členy 
jeho rodiny; přičemž povaha a množství 
tohoto zboží by však neměly naznačovat, 
že je zboží dováženo pro komerční účely.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh objasňuje, že dovozy pro osobní užívání musí mít nekomerční 
povahu i množství. To je nezbytné k tomu, aby se nevytvořil prostor, který by umožnil 
obchodování pro osobní užívání bez omezení, pokud jde o množství či povahu produktů.

Pozměňovací návrh 45
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. „z existenčních důvodů“ obvyklé 
a tradiční využívání výrobků z tuleňů 
inuitskými komunitami pro osobní nebo 
rodinnou spotřebu jako potrava, přístřeší, 
palivo, oblečení, nástroje; výroba nebo 
domácí prodej ručně vyráběných výrobků 
z nejedlých vedlejších produktů z tuleňů 
pro osobní nebo rodinnou spotřebu; pro 
výměnu tuleňů nebo jejich částí, pokud se 
jedná o výměnu, která má omezený 
a nekomerční charakter, nebo pro sdílení 
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za účelem rodinné spotřeby.

Or. en

Odůvodnění

Dodatek k pozměňovacímu návrhu 11, který navrhovatelka zde předkládá. Prodej ručně 
vyráběných výrobků by měl být omezen na zemi původu.

Pozměňovací návrh 46
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 - pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odstavec 1 se neuplatňuje na produkty 
z tuleňů pocházející ze států s trvalou 
populací tuleňů pod podmínkou, že
– lov je pořádán v souladu s vnitrostátním 
plánem řízení;
– lov je selektivní a pořádán kontrolovaně 
a v malém rozsahu;
– lov neohrožuje zachování příznivého 
stavu;
– obchodování s produkty z tuleňů se 
uskutečňuje pouze na místním trhu.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 47
Jens Holm

Návrh nařízení
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát jednou za pět let předloží 
Komisi zprávu shrnující činnosti 
podniknuté při prosazování tohoto nařízení.

1. Členský stát během dvou let ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost a poté 
každé tři roky předloží Komisi zprávu 
shrnující činnosti podniknuté při 
prosazování tohoto nařízení.

2. Na základě zpráv uvedených v odstavci 
1 předloží Komise Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení 
během 12 měsíců od ukončení příslušného 
pětiletého období pro předkládání zpráv.

2. Na základě zpráv uvedených v odstavci 
1 předloží Komise Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení 
během 12 měsíců od ukončení každého
příslušného období pro předkládání zpráv.

Or. en

Odůvodnění

Dvouletý rámec bude členské státy více motivovat k přijímání opatření při prosazování 
nařízení a umožní rychlé zjištění a řešení problémů v souvislosti s prováděním.

Pozměňovací návrh 48
Jens Holm

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Články 3 a 4 se použijí po uplynutí 6 
měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení 
v platnost, nevstoupí-li však prováděcí 
opatření uvedená v čl. 3 odst. 3, čl. 5 odst. 
5, čl. 6 odst. 2 a čl. 7 odst. 2 do té doby 
v platnost, použijí se tyto články prvního 
dne po vstupu v platnost těchto 

Článek 3 se použije od data, které nastane
[6 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení 
v platnost].
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prováděcích opatření. 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je částečně důsledkem zrušení článku 4 atd. Znění „nevstoupí-li 
prováděcí opatření“ je problematické, protože naznačuje, že zákaz by nabyl účinnost pouze 
v případě, že Komise uvede v platnost prováděcí opatření na výjimku pro Inuity podle článku 
3 odst. 3. Zrušení poskytuje Komisi podnět pro uplatnění výjimky.
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