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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Súvislosti

Lov tuleňov

Tulene žijú prevažne pozdĺž pobreží v oblastiach s polárnym, subpolárnym a miernym 
podnebím. Existuje 33 druhov plutvonožcov, z ktorých sa v súčasnosti loví najmenej 15.
Populácie lovených zvierat predstavujú približne 15 – 16 miliónov.

Každý rok je v rámci komerčného lovu vo veľkom rozsahu zabitých asi 900 000 tuleňov (údaj 
nezahŕňa zasiahnuté a stratené zvieratá alebo neohlásené prípady usmrtenia), z toho 60 % 
v Kanade, Grónsku a Namíbii. Nórsko a Rusko sú ďalšie hlavné krajiny, ktoré vykonávajú 
komerčný lov tuleňov vo veľkom rozsahu. V rámci Spoločenstva sa Švédsko, Fínsko 
a Spojené kráľovstvo (Škótsko) zúčastňujú na love tuleňov v malom rozsahu, najmä 
z dôvodov riadenia populácií rýb a kontroly škodcov.

S výrobkami získanými z tuleňov sa obchoduje v Spoločenstve aj mimo neho.

Rastúce obavy verejnosti

Tulene sú vnímavé cicavce, ktoré môžu pociťovať bolesť, úzkosť, strach a iné formy utrpenia. 
Metódy používané na lov tuleňov sa často považujú za neľudské a kruté. Práve aspekty 
dobrých životných podmienok zvierat týkajúce sa lovu tuleňov vzbudili v uplynulých rokoch 
značné obavy verejnosti:

(1) Z viacerých prieskumov verejnej mienky v rôznych členských štátoch EÚ vyplýva, že 
prevažná väčšina občanov EÚ je proti komerčnému lovu tuleňov vo veľkom rozsahu a jeho 
metódam a navyše jasná väčšina podporuje úplný zákaz obchodovania s výrobkami z tuleňov. 
Takisto na medzinárodnej úrovni, dokonca i v krajinách, v ktorých sa tulene lovia, ako je 
Kanada, je významná opozícia voči komerčnému lovu tuleňov.

(2) S cieľom reagovať na obavy občanov v súvislosti s dobrými životnými podmienkami 
zvierat už niektoré členské štáty EÚ prijali právne predpisy na zákaz obchodovania 
s výrobkami z tuleňov, zatiaľ čo ostatné štáty sú v štádiu prípravy právnych predpisov 
zameraných na ten istý cieľ. Na medzinárodnej úrovni prijali ďalšie krajiny podobné 
opatrenia, ktoré takisto v značnej miere vychádzajú z verejnej morálky a etických aspektov 
spojených s dobrými životnými prostriedkami zvierat. Napríklad USA zahrnuli zákaz do 
svojho zákona o ochrane morských cicavcov z roku 1972.

(3) 26. septembra 2006 prijal Európsky parlament písomné vyhlásenie 38/2006 (s podpismi 
425 poslancov), v ktorom vyzval na zákaz dovozu, vývozu a predaja všetkých výrobkov 
vyrobených z tuleňa grónskeho a tuleňa mechúrnatého a zároveň na zabezpečenie toho, že 
toto nariadenie nebude mať vplyv na tradičný lov tuleňov Inuitmi.

(4) 23. júla 2008 zverejnila Európska komisia návrh nariadenia potom, ako uskutočnila 
hodnotenie vplyvu. Na základe článkov 95 a 133 zmluvy sa návrhom nariadenia stanovuje 
zákaz obchodovania s výnimkou týkajúcou sa komunít Inuitov. Takisto sa ním však stanovujú 
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dôležité výnimky s cieľom umožniť obchodovanie s výrobkami z tuleňov, ktoré možno získať 
bez toho, aby boli zvieratá vystavené zbytočnej bolesti alebo úzkosti.

2. Stanovisko spravodajkyne

Úplný zákaz

Lov tuleňov sa vykonáva vo vzdialených, rozľahlých a ťažko prístupných oblastiach, za 
extrémnych poveternostných podmienok a na nestabilnom ľade. Každoročne sú nezávislí 
pozorovatelia svedkami toho, že tieto špecifické podmienky sú závažnou prekážkou 
dodržiavania tzv. trojstupňového postupu (omráčenie, kontrola, vykrvovanie). Stanovisko 
Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín to potvrdzuje. Navyše v dôsledku tých istých 
neoveriteľných podmienok je efektívne monitorovanie a presadzovanie zo strany 
zodpovedných orgánov prakticky nemožné. Skutočnosť, že tie isté orgány by mali poskytnúť 
osvedčenia a označenia, by spôsobila množstvo praktických problémov a neumožnila by 
splniť požiadavky kladené zo strany európskych občanov a Európskeho parlamentu.  
Spravodajkyňa preto považuje návrh Komisie za nevynútiteľný a argumentuje tým, že 
morálku európskej verejnosti možno dostatočne chrániť len úplným zákazom obchodovania 
s výrobkami z tuleňov s obmedzenou výnimkou pre komunity Inuitov v súlade so žiadosťou 
Parlamentu z roku 2006. Okrem toho len najvyššia úroveň ochrany existujúcich 
vnútroštátnych právnych predpisov zabezpečí legitímnosť navrhovanej harmonizácie.

Trojnásobný cieľ

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko vyjadruje pevné presvedčenie, že úplný 
zákaz obchodovania s výrobkami z tuleňov s obmedzenou výnimkou pre komunity Inuitov 
možno zdôvodniť na základe tohto trojnásobného cieľa:

(1) Verejná morálka: len úplný zákaz je reakciou na všeobecne prejavované obavy 
európskych občanov;

(2) Dobré životné podmienky zvierat: cieľom navrhovaných opatrení je ukončenie 
používania metód lovu, ktoré sa považujú za kruté;

(3) Environmentálne záujmy: predchádzanie poklesu populácie tuleňov a prípadnému 
vyhynutiu určitých druhov. Celkový povolený úlovok v rámci súčasného komerčného lovu je 
nastavený nad trvalo udržateľnú úroveň. Pritom celkový povolený úlovok nezahŕňa 
zasiahnuté a stratené zvieratá a prípady neohláseného usmrtenia. Navyše nová hrozba 
v podobe klimatickej zmeny a globálneho otepľovania môže viesť k narastajúcej úmrtnosti 
mláďat.

Konkrétne návrhy

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko teda navrhuje vypustiť výnimky z návrhu 
Komisie a požiadať o úplný zákaz obchodovania s výrobkami z tuleňov. Okrem toho navrhuje 
sprísniť výnimku pre Inuitov. Tento druh výnimky je medzinárodne akceptovaný napríklad 
v rámci Medzinárodnej veľrybárskej komisie, zákona USA o morských cicavcoch a rôznych 
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vnútroštátnych právnych predpisov v 27 krajinách EÚ. Uvedením návrhu do súladu s 
existujúcimi právnymi predpismi v USA by mohol prispieť ku koherentnému 
medzinárodnému režimu proti komerčnému lovu tuleňov.

Pokiaľ ide o prípadný panel WTO, spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko vyjadruje 
presvedčenie, že zákaz možno odôvodniť podľa článku XX písm. a) Všeobecnej dohody 
o clách a obchode (GATT) (ochrana verejnej morálky), keďže morálne obavy európskej 
verejnosti sa prejavili a boli zdokumentované v širokom rozsahu a keďže nie je k dispozícii 
žiadne realizovateľné opatrenie, ktoré by v menšej miere obmedzovalo obchodovanie a 
primeraným spôsobom riešilo tieto obavy. Zákaz rovnako uplatňovaný na všetky členské štáty 
EÚ a tretie strany je nediskriminačný. V súčasnosti nie je v tejto oblasti k dispozícii žiadna 
jurisprudencia WTO. To je však slabý argument pre prijatie nevynútiteľných opatrení 
namiesto stanovenia úplného zákazu obchodovania.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Rozličné zákazy, ktoré stanovuje toto 
nariadenie, by mali zodpovedať obavám 
o dobré životné podmienky zvierat 
vyjadrovaným verejnosťou v súvislosti 
s uvádzaním na trh Spoločenstva, vrátane 
ďalšieho dovozu z tretích krajín, výrobkov 
z tuleňov získaných z tuleňov, ktoré neboli 
usmrtené a stiahnuté z kože bez toho, aby 
sa im spôsobila zbytočná bolesť, strach 
a iné formy utrpenia.

(10) Rozličné zákazy, ktoré stanovuje toto 
nariadenie, by mali zodpovedať obavám 
o dobré životné podmienky zvierat a ich 
možné zachovanie vyjadrovaným 
verejnosťou v súvislosti s uvádzaním na trh 
Spoločenstva vrátane ďalšieho dovozu 
z tretích krajín, výrobkov z tuleňov 
získaných z tuleňov, ktoré neboli usmrtené 
a stiahnuté z kože bez toho, aby sa im 
spôsobila zbytočná bolesť, strach a iné 
formy utrpenia.

Or. en

Odôvodnenie

Obavy európskych občanov týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat a ich možného 
zachovania odzrkadľujú európsku verejnú morálku. Keďže sú dôležitým základným motívom 
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tohto nariadenia, mali by sa obe spomenúť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Je však vhodné zabezpečiť možnosť 
udeľovania výnimiek zo všeobecného 
zákazu uvádzania výrobkov z tuleňov na 
trh a ich dovozu do Spoločenstva a vývozu 
zo Spoločenstva, pokiaľ budú splnené 
príslušné podmienky založené na 
otázkach životných podmienok zvierat. V 
tejto súvislosti by sa mali stanoviť kritéria 
dodržiavania predpisov, ktoré by mali 
zabezpečiť usmrcovanie tuleňov a 
sťahovanie ich kože bez spôsobovania 
zbytočnej bolesti, úzkosti a iných foriem 
utrpenia. Každá takáto výnimka by sa 
mala udeliť na úrovni Spoločenstva tak, 
aby sa v celom Spoločenstve uplatňovali 
jednotné podmienky vzhľadom na 
obchodovanie špecificky povolené na 
základe týchto výnimiek a aby sa 
zachovalo hladké fungovanie vnútorného 
trhu.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie tohto odôvodnenia je logickým dôsledkom vypustenia možných výnimiek z tohto 
nariadenia. Porovnaj odôvodnenie k článku 4 a nasledujúce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Výrobky z tuleňov by sa mali uvádzať 
na trh, dovážať, byť predmetom tranzitu 

vypúšťa sa
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a vyvážať len vtedy, ak spĺňajú podmienky 
stanovené v tejto súvislosti týmto 
nariadením. Ak sa však výrobky z tuleňov 
uvádzajú na trh, dovážajú alebo vyvážajú 
v súlade s výnimkou udelenou na základe 
tohto nariadenia, musia zodpovedať aj 
príslušným právnym predpisom 
Spoločenstva, vrátane ustanovení o zdraví 
zvierat a prípadne aj ustanovení 
o bezpečnosti potravín a krmiva. Toto 
nariadenie by nemalo mať vplyv na 
záväzky vyplývajúce z nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa 
stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa 
živočíšnych vedľajších produktov 
neurčených pre ľudskú spotrebu1

v súvislosti s likvidáciou výrobkov z 
tuleňov z dôvodov zdravia verejnosti 
a zvierat.
Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1. Nariadenie 
naposledy zmenené a doplnené nariadením 
Komisie (ES) č. 523/2008 z 11. júna 2008 (Ú. v. 
EÚ L 153, 12.6.2008, s. 23).

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie tohto odôvodnenia je logickým dôsledkom vypustenia možných výnimiek z tohto 
nariadenia. Porovnaj odôvodnenie k článku 4 a nasledujúce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Nemali by sa nepriaznivo ovplyvniť 
základné hospodárske a sociálne záujmy 
komunít Inuitov, ktoré sa tradične 
zaoberajú lovom tuleňov ako prostriedkom 
zabezpečenia svojej obživy. Lov je 
integrálnou súčasťou kultúry a identity 
členov Inuitskej spoločnosti. Je zdrojom 
príjmov a obživy lovca. Výrobky z tuleňov 

(13) Nemali by sa nepriaznivo ovplyvniť 
základné hospodárske a sociálne záujmy 
komunít Inuitov, ktoré sa tradične 
zaoberajú lovom tuleňov ako prostriedkom 
zabezpečenia svojej obživy. Lov je 
integrálnou súčasťou kultúry a identity 
členov inuitskej spoločnosti. Je zdrojom 
príjmov a obživy lovca. Výrobky z tuleňov 
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pochádzajúce z lovov tradične 
vykonávaných komunitami Inuitov na
účely obživy by teda nemali podliehať 
zákazom ustanoveným týmto nariadením.

pochádzajúce z lovov tradične 
vykonávaných komunitami Inuitov na 
účely zabezpečenia životných potrieb by 
teda nemali podliehať zákazom 
ustanoveným týmto nariadením.

Or. en

Odôvodnenie

Formulácia „na účely zabezpečenia životných potrieb“ je presnejšia než formulácia uvedená 
v návrhu a takisto je v súlade s formuláciou zákona USA o ochrane morských cicavcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Mali by sa stanoviť primerané 
požiadavky na zabezpečenie toho, aby sa 
výnimky zo zákazov obchodovania mohli 
správne vykonávať na základe tohto 
nariadenia. Preto by sa mali vytvoriť 
ustanovenia súvisiace s certifikačnými 
systémami, ako aj s označovaním 
a značkovaním. Certifikačné systémy by 
mali zabezpečiť, aby boli výrobky z 
tuleňov certifikované ako pochádzajúce 
z tuleňov, ktoré boli usmrtené a stiahnuté 
z kože v súlade s príslušnými 
požiadavkami, ktoré sa účinne vykonávajú 
a ktorých cieľom je zabezpečiť, aby sa 
tulene usmrcovali a sťahovali z kože bez 
spôsobovania zbytočnej bolesti, strachu 
a akýchkoľvek iných foriem utrpenia.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie tohto odôvodnenia je logickým dôsledkom vypustenia možných výnimiek z tohto 
nariadenia. Porovnaj odôvodnenie k článku 4 a nasledujúce.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Komisia by mala byť predovšetkým 
poverená prijatím všetkých opatrení 
potrebných na zabezpečenie toho, aby boli 
k dispozícii postupy umožňujúce podávať 
a efektívnym spôsobom vybavovať žiadosti 
o výnimky zo zákazov obchodovania 
stanovených v tomto nariadení, ako aj na 
zabezpečenie správnej implementácie
ustanovení tohto nariadenia v súvislosti 
s certifikačnými systémami, 
s označovaním a značkovaním. Keďže 
tieto opatrenia majú všeobecný rozsah 
pôsobnosti a sú určené na zmenu 
a doplnenie nepodstatných prvkov tohto 
nariadenia jeho doplnením, okrem iného aj 
jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, 
musia sa prijať v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou stanoveným v článku 
5a rozhodnutia 1999/468/ES. Komisia by 
mala byť poverená rozhodovaním 
o výnimkách zo zákazov obchodovania na 
základe tohto nariadenia, ako aj o ich 
pozastavení alebo zrušení. Keďže sa tieto 
opatrenia prijímajú s cieľom zabezpečiť 
riadenie systému stanoveného v tomto 
nariadení a jeho uplatňovanie 
v individuálnych prípadoch, musia sa 
prijať v súlade s riadiacim postupom 
stanoveným v článku 4 rozhodnutia 
1999/468/ES.

(16) Komisia by mala byť predovšetkým 
poverená prijatím všetkých opatrení 
potrebných na zabezpečenie toho, aby boli 
k dispozícii postupy na zabezpečenie 
správneho vykonávania ustanovení tohto 
nariadenia v súvislosti s požiadavkami na 
dôkazy týkajúcimi sa dokazovania pôvodu 
inuitských výrobkov z tuleňov. Keďže tieto 
opatrenia majú všeobecný rozsah 
pôsobnosti a sú určené na zmenu 
a doplnenie nepodstatných prvkov tohto 
nariadenia jeho doplnením, okrem iného aj 
jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, 
musia sa prijať v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou stanoveným v článku 
5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Formulácia „požiadavky na dôkazy týkajúce sa dokazovania pôvodu inuitských výrobkov 
z tuleňov“ sa uvádza do súladu s článkom 3 ods. 3. Navyše vypustenia sú logickým dôsledkom 
vypustenia možných výnimiek z tohto nariadenia. Porovnaj odôvodnenie k článku 4 
a nasledujúce.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V tomto nariadení sa ustanovujú 
zosúladené pravidlá týkajúce sa uvádzania 
výrobkov z tuleňov na trh Európskeho 
spoločenstva a ich dovozu na tento trh, 
tranzitu cez tento trh a vývozu z tohto trhu.

V tomto nariadení sa ustanovujú 
zosúladené pravidlá týkajúce sa zákazu
uvádzania výrobkov z tuleňov na trh 
Európskeho spoločenstva a ich dovozu na 
tento trh, tranzitu cez tento trh a vývozu z 
tohto trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Pridaním slova „zákazu“ sa predmet návrhu uvádza do súladu so zmenami návrhu 
predloženými spravodajcom, ako je vypustenie výnimiek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. „tuleň“ znamená exempláre 
plutvonožcov patriace medzi druhy 
uvedené v prílohe I;

1. „tuleň“ znamená všetky exempláre 
plutvonožcov (Phocidae, Otariidae a
Odobenidae, resp. čeľaď tuleňovité, 
uškatcovité a mrožovité);

Or. en

Odôvodnenie

Toto nariadenie by sa malo týkať všetkých tuleňov. Z tohto dôvodu sa vymedzenie pojmu 
upravuje v súlade s navrhovaným vypustením prílohy I.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. „žiadateľ o výnimku“ znamená 
krajinu, vrátane členského štátu, 
žiadajúcu o výnimku podľa článku 5 
tohto nariadenia, na území ktorej alebo 
na základe súdnej právomoci ktorej boli 
tulene, z ktorých pochádzajú výrobky z 
tuleňov, usmrtené a stiahnuté z kože, ako 
aj krajinu, do súdnej právomoci ktorej 
spadajú osoby, ktoré usmrtili tulene alebo 
stiahli ich kožu, pričom k samotnému 
usmrteniu a stiahnutiu kože došlo na 
území inej krajiny. Pri prijímaní 
implementujúcich opatrení uvedených v 
článku 5 ods. 5 Komisia rozhodne v 
súlade s cieľmi tohto nariadenia, či a za 
akých podmienok by sa mali zahrnúť iné 
právne subjekty okrem krajín.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie tohto odseku je logickým dôsledkom vypustenia možných výnimiek z nariadenia. 
Porovnaj odôvodnenie k článku 4 a nasledujúce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. „tradične vykonávaný lov“ znamená 
nekomerčný lov tuleňov tradične 
vykonávaný komunitami Inuitov.

Or. en
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Odôvodnenie

Toto nové vymedzenie pojmu objasňuje výnimku pre komunity Inuitov stanovenú v článku 3 
ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 7b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7b. „zabezpečenie životných potrieb“ 
znamená obvyklé a tradičné spôsoby, 
ktorými komunity Inuitov využívajú 
výrobky z tuleňov pre priamu osobnú 
spotrebu alebo pre potreby rodín ako 
potravu, prístrešie, palivo, odev, nástroje, 
na zhotovenie a predaj ručne vyrobených 
predmetov z nekonzumovateľných 
vedľajších produktov získaných z tuleňov 
pre osobnú spotrebu alebo pre potreby 
rodín a na výmenu tuleňov alebo ich častí, 
ak má výmena obmedzený a nekomerčný 
charakter alebo na spoločné užívanie pre 
osobnú spotrebu alebo pre potreby rodín.

Or. en

Odôvodnenie

Toto nové vymedzenie pojmu objasňuje výnimku pre komunity Inuitov stanovenú v článku 3 
ods. 2 a je v súlade so zákonom USA o ochrane morských cicavcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Odsek 1 sa neuplatňuje na výrobky z 
tuleňov pochádzajúcich z lovu tradične 
vykonávaného komunitami Inuitov na 
účely obživy.

2. Odsek 1 sa neuplatňuje na výrobky z 
tuleňov pochádzajúcich z lovu tradične 
vykonávaného komunitami Inuitov na 
účely zabezpečenia životných potrieb.
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Or. en

Odôvodnenie

Formulácia „na účely zabezpečenia životných potrieb“ je presnejšia než formulácia uvedená 
v návrhu a takisto je v súlade s formuláciou zákona USA o ochrane morských cicavcov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 4 vypúšťa sa
Podmienky uvádzania na trh, dovozu, 

tranzitu a vývozu
1. Napriek ustanoveniam článku 3 ods. 1 
bude uvádzanie výrobkov z tuleňov na trh, 
ich dovoz do Spoločenstva, tranzit cez 
Spoločenstvo alebo vývoz zo Spoločenstva 
povolený, pokiaľ sa splnia tieto 
podmienky:
(a) výrobky z tuleňov sa získali z tuleňov 
usmrtených a stiahnutých z kože 
v krajine, v ktorej sa uplatňujú príslušné 
ustanovenia právnych predpisov alebo iné 
požiadavky účinne zabezpečujúce 
usmrcovanie tuleňov a sťahovanie ich 
kože bez spôsobenia zbytočnej bolesti, 
strachu a akejkoľvek inej formy utrpenia;
(b) príslušné orgány účinne presadzujú 
vykonávanie ustanovení právnych 
predpisov alebo iných požiadaviek 
stanovených v písmene a); 
(c) je zavedený primeraný systém, 
prostredníctvom ktorého sú výrobky z 
tuleňov, vrátane tuleních koží a iných 
surovín pochádzajúcich z tuleňov 
a používaných na výrobu výrobkov z 
tuleňov, certifikované ako pochádzajúce 
z tuleňov, na ktoré sa uplatňujú 
podmienky stanovené v písmenách a) 
a b); a
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(d) splnenie podmienok uvedených 
v písmenách a), b) a c) sa dokazuje:
(i) osvedčením; a
(ii) označením alebo značkou, ak 
osvedčenie nepostačuje na zabezpečenie 
správneho vykonávania tohto nariadenia,
v súlade s článkami 6 a 7.
2. Členské štáty nebránia uvádzaniu na 
trh, dovozu a vývozu tých výrobkov z 
tuleňov, ktoré sú v súlade s ustanoveniami 
tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5 vypúšťa sa
Výnimky

1. Žiadateľom o výnimku, ktorí 
k spokojnosti Komisie dokážu, že sú 
splnené podmienky stanovené v článku 4 
ods. 1, sa výnimka udelí.
2. Komisia posúdi, či sú splnené 
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podmienky stanovené v písmene a) článku 
4 ods. 1 na základe kritérií stanovených 
v prílohe II.
3. Výnimka udelená v súlade s odsekom 1 
sa pozastaví alebo zruší, ak sa prestane 
dodržiavať ktorákoľvek z podmienok 
uvedených v tomto odseku.
4. Komisia udeľuje výnimky a rozhoduje 
o ich pozastavení alebo zrušení v súlade 
s postupom uvedeným v článku 9 ods. 2.
5. Komisia prijme všetky opatrenia 
potrebné na implementáciu tohto článku, 
ako sú opatrenia súvisiace s predkladaním 
žiadostí Komisii, vrátane požiadaviek na 
dôkazy s cieľom získať výnimku. V rámci 
tejto činnosti Komisia zohľadní rôzne 
podmienky, ktoré sa môžu vyskytovať na 
rôznych územiach jednotlivých krajín.
Tie opatrenia, ktoré sú určené na zmenu 
a doplnenie nepodstatných prvkov tohto 
nariadenia jeho doplnením, sa prijímajú 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou stanoveným v článku 9 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Porovnaj odôvodnenie k článku 4. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 6 vypúšťa sa
Osvedčenia

1. Osvedčenia uvedené v článku 4 ods. 1 
písm. d) bode i) spĺňajú tieto minimálne 
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podmienky:
(a) uvádzajú všetky dôležité informácie 
potrebné na osvedčenie toho, že výrobok z 
tuleňa alebo výrobky z tuleňa, ktorých sa 
týkajú, sú v súlade s podmienkami 
stanovenými v článku 4 ods. 1 písm. c); a
(b) sú schválené nezávislým orgánom 
alebo orgánom verejnej moci 
osvedčujúcim presnosť informácií 
uvedených v osvedčení.
2. Komisia prijíma všetky opatrenia 
potrebné na implementáciu tohto článku. 
Môže predovšetkým špecifikovať 
informácie, ktoré sa majú uvádzať, 
a požiadavky na dôkazy, ktoré sa majú 
predložiť na preukázanie toho, že je 
splnená podmienka stanovená v písmene 
b) odseku 1.
Tie opatrenia, ktoré sú určené na zmenu 
a doplnenie nepodstatných prvkov tohto 
nariadenia jeho doplnením, sa prijímajú 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou stanoveným v článku 9 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Porovnaj odôvodnenie k článkom 4 a 5. Ako sa stanovuje v článku 3 ods. 3, Komisia prijme 
všetky opatrenia potrebné na uplatňovanie výnimky pre komunity Inuitov vrátane požiadaviek 
na dôkazy súvisiacich s dokazovaním pôvodu inuitských výrobkov z tuleňov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7 vypúšťa sa
Označenia a značky

1. Označenia a značky uvedené v článku 4 
ods. 1 písm. d) bode ii) sa k výrobku 
pripevnia zrozumiteľným, 
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nezmazateľným a viditeľným spôsobom.
2. Komisia prijme všetky opatrenia 
potrebné na implementáciu tohto článku, 
napríklad opatrenia špecifikujúce 
podmienky, ktoré má spĺňať označenie 
alebo značka, a spôsob, akým sú 
pripevnené. Tie opatrenia, ktoré sú určené 
na zmenu a doplnenie nepodstatných 
prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, 
sa prijímajú v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou stanoveným 
v článku 9 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Porovnaj odôvodnenie k článkom 4, 5 a 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8 vypúšťa sa
Zmeny a doplnenia príloh

Komisia môže prílohy meniť a dopĺňať. 
Tie opatrenia, ktoré sú určené na zmenu 
a doplnenie nepodstatných prvkov tohto 
nariadenia, sa prijímajú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
stanoveným v článku 9 ods. 3

Or. en

Odôvodnenie

V dôsledku navrhovaného vypustenia príloh je tento článok nadbytočný.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípade odkazu na tento odsek sa 
uplatňuje článok 4 a článok 7 
rozhodnutia 1999/468/ES, so
zohľadnením ustanovení jeho článku 8.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Jedine v článku 5 ods. 4 sa nachádza odkaz na článok 9 ods. 2. Keďže článok 5 ods. 4 sa 
vypúšťa, článok 9 ods. 2 je v tom prípade nadbytočný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zasielajú Komisii raz za 
päť rokov správu, v ktorej uvedú, aké 
opatrenia prijali pre vykonávanie tohto 
nariadenia.

1. Členské štáty zasielajú Komisii do troch 
rokov po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia a potom raz za päť rokov 
správu, v ktorej uvedú, aké opatrenia prijali 
pre vykonávanie tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Prijatie prvej správy až po 5 rokoch sa zdá byť príliš dlhá doba.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 11 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na základe správ uvedených v odseku 1 
Komisia predkladá Európskemu 
parlamentu a Rade správu o uplatňovaní 
tohto nariadenia v priebehu dvanástich 
mesiacov od konca príslušného 
päťročného obdobia určeného na 
podávanie správ členských štátov.

2. Na základe správ uvedených v odseku 1 
Komisia predkladá Európskemu 
parlamentu a Rade správu o uplatňovaní 
tohto nariadenia v priebehu dvanástich 
mesiacov od konca každého príslušného 
obdobia určeného na podávanie správ 
členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 12 - pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Články 3 a 4 sa uplatňujú v priebehu 6 
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
nariadenia, pokiaľ v tento deň nie sú 
v platnosti vykonávacie opatrenia uvedené 
v článku 3 ods. 3, článku 5 ods. 5, článku 
6 ods. 2 a článku 7 ods. 2, a v takom 
prípade sa uplatňujú odo dňa 
nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti 
týchto vykonávacích opatrení.

Článok 3 sa uplatňuje v priebehu 
6 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Tento článok sa mení a dopĺňa v súlade s vypustením možných výnimiek.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Príloha I

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA I vypúšťa sa
Druhy plutvonožcov uvedené v článku 2
1. Arctocephalus pusillus pusillus;
2. Callorhinus ursinus;
3. Cystophora cristata;
4. Erignathus barbatus;
5. Eumetopias jubatus;
6. Halichoerus grypus;
7. Histrophoca fasciata;
8. Odobenus rosmarus rosmarus;
9. Odobenus rosmarus divergens;
10. Pagophilus groenlandicus;
11. Phoca largha;
12. Phoca vitulina;
13. Phoca vitulina richardii;
14. Pusa caspica;
15. Pusa hispida;
16. Pusa sibirica;
17. Zalophus californianus.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 2 ods. 1 sa toto nariadenie 
uplatňuje na všetky druhy plutvonožcov. Príloha 1 je teda nadbytočná.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Príloha II

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA II vypúšťa sa
Kritériá posudzovania primeranosti 

ustanovení právnych predpisov a iných 
požiadaviek uvedených v článku 5 ods. 2 

1. ZÁSADY DODRŽIAVANIA 
DOBRÝCH ŽIVOTNÝCH PODMIENOK 
ZVIERAT:
Zásady dodržiavania dobrých životných 
podmienok zvierat sú špecifikované 
v uplatniteľných právnych predpisoch 
alebo v iných požiadavkách. 
2. LOVECKÉ NÁSTROJE:
Sú špecifikované charakteristiky zbraní 
používaných na usmrcovanie tuleňov. 
V právnych predpisoch alebo iných 
požiadavkách je výslovne stanovené, aké 
zbrane sa môžu používať pri omračovaní 
a/alebo usmrcovaní mláďat a aké sa môžu 
používať pri omračovaní a/alebo 
usmrcovaní dospelých tuleňov.
3. OVEROVANIE STRATY CITLIVOSTI 
A SMRTI VHODNÝMI 
MONITOROVACÍMI METÓDAMI:
Zvlášť sa stanovujú požiadavky na 
používanie vhodných monitorovacích 
metód, podľa ktorých musí lovec overiť, 
že je tuleň nezvratne v stave bezvedomia, 
predtým než ho vykrví a pokračuje k 
ďalšiemu tuleňovi.
4. VYKRVOVANIE OMRÁČENÝCH 
ZVIERAT:
Vykrvovanie sa požaduje u všetkých 
zvierat bezprostredne po úplnom 
omráčení, teda pred tým, ako sa 
pristupuje k omráčeniu ďalšieho tuleňa.
5. PODMIENKY LOVU:
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Stanovujú sa požiadavky na zabezpečenie 
toho, aby bol tuleň a/alebo lovec 
dostatočne stabilný a aby bol cieľ dobre 
viditeľný. Predmetom regulácie sú aj 
ďalšie faktory súvisiace s daným lovom.
6. ODBORNÁ PRÍPRAVA LOVCOV:
Požaduje sa definovaná úroveň znalostí 
a schopností lovca v oblasti biológie 
tuleňov, metód lovu a „trojstupňového“ 
postupu, pričom sa overuje praktické 
používanie loveckých nástrojov napríklad 
skúškami streľby. „Trojstupňový“ postup 
predstavuje metódu účinného 
zasahovania/strieľania, účinného 
overovania (pomocou žmurkacieho 
reflexu alebo prehmataním lebky, sa 
overí, že zviera je v úplnom bezvedomí 
alebo mŕtve), a účinným vypustením krvi, 
aby sa zabezpečilo usmrtenie tuleňa bez 
spôsobenia zbytočnej bolesti, strachu 
a utrpenia.
7. NEZÁVISLÉ MONITOROVANIE:
Stanovuje sa systém monitorovania 
a pozorovania lovu zaisťujúci pravidelný 
dohľad nad lovom a nezávislosť 
inšpektorov.
8. MOŽNOSŤ MONITOROVANIA 
TRETÍMI STRANAMI:
Je možné monitorovanie lovu treťou 
stranou s minimálnymi administratívnymi 
alebo logistickými prekážkami.
9. POŽIADAVKY NA PODÁVANIE 
SPRÁV:
Stanovujú sa jednoznačné požiadavky na 
podávanie správ lovcov aj inšpektorov, 
v ktorých sa uvádza, kde a kedy boli 
zvieratá usmrtené a aké zbrane a strelivo 
sa použili. V správach sa uvádza aj rad 
súvisiacich environmentálnych faktorov.
10. SANKCIE A SÚLAD S PRÁVNYMI 
PREDPISMI:
Zhromažďujú a systematicky sa 
spracovávajú štatistické informácie o love, 
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o prípadoch nesúladu s platnými 
požiadavkami a súvisiacich opatreniach 
na vynucovanie práva.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže ustanovenie týkajúce sa možných výnimiek sa vypúšťa, nie je potrebné stanoviť kritériá 
na posúdenie primeranosti legislatívnych ustanovení a ďalších požiadaviek.

Porovnaj odôvodnenie k článku 4 a nasledujúce.
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