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EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0069/2011, внесена от Rhys William Toogood, с британско
гражданство, относно забрана на търговия с тюленови продукти

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията желае отмяна или изменение на Регламент (ЕО) № 1007/2009 
относно търговията с тюленови продукти, посочвайки, че при приемането му от
Европейския парламент не е било обърнато достатъчно внимание на Правилника за 
дейността на Европейския парламент, по-специално на член 36 и 38а. Той също така 
посочва, че регламентът противоречи на правилата на СТО и че ловът на тюлени и 
съответно убиването им от ловци, е по-хуманно от убиването им чрез стандартните 
методи в кланиците.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 април 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 6 септември 2011 г.

Съветът на министрите и Европейският парламент приеха законодателство на ЕС1, с 
което се забранява пускането на пазара на ЕС на тюленови продукти, които не 
произхождат от лов, извършен от коренно население (включително инуитското), с малки 
изключения. То беше публикувано на 31 октомври 2009 г. и влезе в сила на 20 ноември 
2009 г. Самата забрана влезе в сила 9 месеца след влизането в сила на законодателството 

                                               
1 Регламент (EО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с тюленови 
продукти (OВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 16).
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(т.е. на 20 август 2010  г.) и впоследствие Комисията

прие законодателство за прилагането й 1, което също влезе в сила  на 10 август 2010 г. 
Тези мерки за прилагането са необходими за уточняване на конкретните изисквания, при 
които е възможно пускането на пазара на някои тюленови продукти, като:

- тюленови продукти от лов, традиционно осъществяван от коренното население 
(включително инуитското), който допринася за неговото препитание;

- епизодичен внос на тюленови продукти за лична употреба на пътници за 
нетърговски цели; и

- стоки, получени от странични продукти от лов, извършван с цел устойчиво 
управление на морските ресурси, като пускането на пазара е с нетърговски цели.

Следва да се отбележи, че законодателството се отнася за всички тюленови продукти, без 
значение дали са добити в ЕС или в трети страни.

Като се позовава на научното становище2, издадено от Европейския орган за безопасност 
на храните (ЕОБХ) относно аспектите, свързани с хуманното отношение към животните 
по повод убиването и одирането на тюлени, следва да се отбележи, че, ЕБОХ е посочил:

„По отношение на методите на убиване, беше направено заключението, че много 
тюлени могат да бъдат, и биват убивани, бързо и ефективно, без да им бъде 
причинявана болка, страдание, страх и други форми на страдание, които е възможно 
да бъдат избегнати посредством употребата на различни методи за разрушаване на 
сензорните функции на мозъка. Въпреки това са налице солидни доказателства, че на 
практика убиването не винаги става по ефективен начин, но е трудно да се прецени 
до каква степен това е така отчасти поради липса на обективни данни и отчасти 
поради разлики в тълкуването на наличните данни.“

отбелязва се също така, че:

„На практика по отношение на хуманното отношение към животните, 
ефективността на използваните методи за убиване на тюлени варира според 
съответните методи, уменията на извършващите тази дейност и условията на 
средата.“

В допълнение към научното становище, изготвено от ЕОБХ, бяха анализирани и 
различните регулаторни рамки и управленски практики за убиване на тюлени в отделните 
страни, в които се среща видът3. Оценката показа, че системите за управление на лова на 

                                               
1 Регламент (ЕС) № 737/2010 от 10 август 2010 година за определяне на подробни правила за прилагането 
на Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с тюленови 
продукти, OВ L 216, 17.8.2010, стр. 1.
2  „Аспекти, свързани с хуманното отношение към животните при убиването и одирането на тюлени –
научно становище на научната група по здравето на животните и хуманното отношение към тях, 6 
декември 2007 г. (вж. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/610.htm )
3 Проучване, финансирано от Комисията, относно потенциалното въздействие на забраната на продукти, 
получени от тюлени, извършено от консултантската компания COWI,  април 2008 г. (вж.:
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/seals/pdf/seals_report.pdf )
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тюлени са различни в различните страни, в които се среща вида.

Комисията не споделя правния анализ на вносителя на петицията относно 
несъответствието с изискваният на СТО. Освен това Комисията би желала да изтъкне, че 
по искане на Канада и Норвегия е била създадена експертна група на СТО. Комисията 
вече е съобщила, че активно ще защитава мярката (вж: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/november/tradoc_145265.pdf)


