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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Mechanismus WTO pro řešení sporů je ústředním prvkem zajištění bezpečnosti a 
předvídatelnosti mnohostranného obchodního systému a jeho rozhodnutí (rozhodnutí 
odvolacího orgánu WTO ve věci týkající se tuleňů (DS 400/401)) je nutno dodržovat.

Váš zpravodaj zastává názor, že rozhodnutí WTO lze vyhovět a současně přitom respektovat 
kompromis, k němuž došly Parlament a Rada v roce 2009 v nařízení č. 1007/2009, v němž se 
vyskytovaly dvě výjimky ze zákazu produktů z tuleňů; jedna se týkala práva Inuitů a 
původního obyvatelstva na sebeurčení a využívání svých zdrojů (výjimka týkající se 
původních společenství), druhá se týkala řízení mořských zdrojů v Baltském moři. 

Váš zpravodaj proto navrhuje znovu zavést výjimku týkající se řízení mořských zdrojů. Nyní 
platná výjimka týkající se řízení mořských zdrojů nedostatečně rozlišuje mezi lovem pro 
komerční účely a rozsáhlým obchodem s ohledem na uvedený cíl, tedy ochranu veřejné 
mravnosti (čl. XX písm. a) dohody GATT). Proto lze výjimku týkající se řízení mořských 
zdrojů formulovat tak, aby se předešlo praxi prosté likvidace mrtvých zvířat v důsledku 
běžného řízení drobného rybolovu. Jednalo by se o novou druhou výjimku, použitelnou jen za 
velmi konkrétních podmínek, která by vycházela i z tradice řemeslné a ruční výroby, často 
zaměřené na místní speciality. Celkově by tato úprava podpořila ochranu přírodní biologické 
rozmanitosti a bioekonomické udržitelnosti v oblasti Baltského moře. 
Kromě toho že umožní dodržování rozhodnutí WTO, zajistí upravené nařízení EU lepší 
vysvětlení jednoho z dalších cílů nařízení, tj. řízení mořských zdrojů v souladu s čl. XX písm. 
g) dohody GATT, které se týká zachování vyčerpatelných přírodních zdrojů.

Pokud jde o výjimku týkající se Inuitů, WTO rozhodla, že je legitimní, ale že některé z jejích 
prvků, formulací a uplatnění představují svévolnou a neodůvodněnou diskriminaci. Návrh 
Komise tyto nedostatky řeší stanovením limitu pro uvádění produktů z tuleňů na trh a 
posílením cíle nařízení v oblasti dobrých životních podmínek zvířat v navrhovaném novém 
článku s výjimkou týkající se původních společenství.

Váš zpravodaj má jen několik námětů ke změnám v návrhu Komise ve věci výjimky týkající 
se původních společenství. Zdůrazňuje však, že výjimka týkající se Inuitů z roku 2009 měla 
zajistit, aby zákaz neměl nepříznivý negativní účinek na inuitská společenství. Váš zpravodaj 
vyjadřuje politování nad tím, že Komise neprovedla posouzení dopadů, aby mohlo 
rozhodování probíhat na řádném a informovaném základě. Údaje z Grónska naznačují, že 
zákaz měl na společenství skutečně zásadní negativní vliv, a to i přes výjimku stanovenou v 
nařízení č. 1007/2009, tudíž v rozporu s úmyslem Evropského parlamentu a Rady.

Pro vašeho zpravodaje je hlavním argumentem pro obchod s produkty z tuleňů za těchto 
podmínek udržitelnost z hlediska biologické rozmanitosti a bioekonomiky i z hlediska 
udržitelnosti původních společenství postižených zákazem. 

Populace tuleňů v Grónsku je velká. Lov je povolen pouze u tří druhů (tuleňů grónských, 
kroužkovaných a čepcolů hřebenatých) a je dovolen jen lovcům, kteří mají povolení. Tuleni v 
Grónsku jsou stříleni z pušek, pokud není na bezpečnou střelbu z pušky příliš šero, v takovém 
případě jsou loveni do sítí. Je zakázáno lovit mláďata a kojící samice.
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Lov tuleňů se tradičně provozuje v Grónsku, kde je nedostatek zdrojů. Maso tuleňů se 
používá ke konzumaci, a to jak pro lidi, tak pro saňové psy, tulení kůže na oděvy a v 
některých odlehlých oblastech mohou být tuleni nejpotřebnějším zdrojem k životu. Tuleni 
jsou tudíž z kulturního a socioekonomického hlediska nepostradatelní. Povolení k lovu tuleňů 
má přibližně 7 000 Gróňanů (12 % obyvatel), z nichž 2 000 má povolení pro profesionální lov 
a 5 000 držitelů povolení jsou lovci rekreační. Průměrný počet ulovených tuleňů grónských, 
kroužkovaných a čepcolů hřebenatých za rok v období let 2009–2010 činil 23 kusů ročně na 
jednoho lovce. Od roku 2009 mohou do státní koželužny Great Greenland prodávat tulení 
kůže jen profesionální lovci. Vývoz do EU drasticky poklesl: od roku 2005, kdy měla 
koželužna Great Greenland obrat ve výši 9 milionů EUR, na 2 miliony EUR v roce 2013. 
Koželužna Great Greenland má skladové zásoby v počtu 135 000 kůží. 

To naznačuje, že výjimka týkající se původních společenství nefunguje podle svého účelu, 
který byl stanoven v nařízení č. 1007/2009. Zpravodaj proto doplnil ustanovení o předkládání 
zpráv, aby Komise prozkoumala důsledky právních předpisů EU a zvážila možná opatření s 
cílem tyto důsledky řešit. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1007/20092 bylo přijato 
s cílem odstranit překážky fungování 
vnitřního trhu způsobené rozdíly 
ve vnitrostátních opatřeních upravujících 
obchod s produkty z tuleňů. Tato opatření 
byla přijata v reakci na etické obavy 
veřejnosti ohledně dobrých životních 
podmínek zvířat při zabíjení tuleňů a z 
možné přítomnosti produktů na trhu, které 
byly získány ze zvířat usmrcených 
způsobem, který způsobuje nadměrnou 
bolest, rozrušení, strach či jiný druh 
strádání. Tyto obavy byly podpořeny 
vědeckými důkazy, které prokazují, že 
skutečně humánní způsob zabíjení nelze 

(1) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1007/20092 bylo přijato 
s cílem odstranit překážky fungování 
vnitřního trhu způsobené rozdíly 
ve vnitrostátních opatřeních upravujících 
obchod s produkty z tuleňů. Tato opatření 
byla přijata v reakci na etické obavy 
veřejnosti ohledně dobrých životních 
podmínek zvířat při zabíjení tuleňů a z 
možné přítomnosti produktů na trhu, které 
byly získány ze zvířat usmrcených 
způsobem, který způsobuje nadměrnou 
bolest, rozrušení, strach či jiný druh 
strádání. V zájmu dosažení tohoto cíle 
nařízení (ES) č. 1007/2009 zavedlo obecné 
pravidlo zákazu uvádění produktů z tuleňů 



PA\1055334CS.doc 5/11 PE552.091v01-00

CS

účinně a důsledně uplatňovat 
a prosazovat ve specifických podmínkách, 
za nichž se lov tuleňů provádí. V zájmu 
dosažení tohoto cíle nařízení (ES) 
č. 1007/2009 zavedlo obecné pravidlo 
zákazu uvádění produktů z tuleňů na trh.

na trh. 

____________ _______________
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1007/2009 ze dne 16. září 2009 o 
obchodování s produkty z tuleňů (Úř. věst. L 
286, 31.10.2009, s. 36).

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1007/2009 ze dne 16. září 2009 o 
obchodování s produkty z tuleňů (Úř. věst. L 
286, 31.10.2009, s. 36).

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Na druhé straně je lov tuleňů nedílnou 
součástí kultury a identity inuitských 
a jiných domorodých společenství 
a významně přispívá k jejich živobytí. 
Z těchto důvodů tradiční lovy tuleňů 
pořádané inuitskými a jinými původními 
společenstvími nevzbuzují stejné etické 
obavy veřejnosti jako lov pořádaný 
převážně pro komerční účely. Vedle toho 
se obecně uznává, že v souladu s deklarací 
OSN o právech původních obyvatel a s 
dalšími příslušnými mezinárodními nástroji 
by základní a sociální zájmy inuitských 
a jiných domorodých společenství neměly 
být vystaveny negativním vlivům. Nařízení 
(ES) č. 1007/2009 proto ve formě výjimky 
povoluje uvádět na trh Unie produkty 
z tuleňů získávané při tradičních lovech 
tuleňů pořádaných inuitskými a jinými 
původními společenstvími, které přispívají 
k jejich živobytí. 

(2) Na druhé straně je lov tuleňů nedílnou 
součástí kultury, socioekonomiky a identity 
inuitských a jiných domorodých 
společenství a významně přispívá k jejich 
živobytí a je považován za bioekonomicky 
udržitelný. Z těchto důvodů tradiční lovy 
tuleňů pořádané inuitskými a jinými 
původními společenstvími nevzbuzují 
stejné etické obavy veřejnosti jako lov 
pořádaný převážně pro komerční účely. 
Vedle toho se obecně uznává, že v souladu 
s deklarací OSN o právech původních 
obyvatel a s dalšími příslušnými 
mezinárodními nástroji, zejména úmluvou 
č. C169 o domorodém a kmenovém 
obyvatelstvu v nezávislých státech, kterou 
přijala Mezinárodní organizace práce v 
roce 1989, by základní a sociální zájmy 
inuitských a jiných domorodých 
společenství neměly být vystaveny 
negativním vlivům. Nařízení (ES) 
č. 1007/2009 proto ve formě výjimky 
povoluje a aktivně podporuje a prosazuje, 
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aby byly na trh Unie uváděny produkty 
z tuleňů získávané při tradičních a 
udržitelných lovech tuleňů pořádaných 
inuitskými a jinými původními 
společenstvími, které přispívají k jejich 
živobytí. Komise by měla vyšetřit, jaká 
přiměřená opatření lze zavést v boji proti 
možným negativním dopadům, které zákaz 
produktů z tuleňů na inuitská společenství 
má, a jak informovat veřejnost o 
evropských původních společenstvích. 

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Při lovech pořádaných inuitskými 
a jinými původními společenstvími stejně 
jako při jiných způsobech lovu tuleňů 
nelze účinně a soustavně uplatňovat 
skutečně humánní způsob zabíjení. 
Přesto je vhodné, aby se vzhledem k cíli 
sledovanému v nařízení (ES) č. 1007/2009 
uvádění produktů z tuleňů získávaných při 
tradičních lovech tuleňů pořádaných 
inuitskými a jinými původními 
společenstvími na trh Unie podmínilo tím, 
že tyto lovy budou v co největší míře 
prováděny způsobem, který snižuje 
vystavení bolesti, rozrušení, strachu či 
jinému druhu strádání lovených zvířat, a to 
při současném ohledu na tradiční způsob 
života a živobytí inuitských a jiných 
původních společenství. Výjimka 
poskytnutá pro produkty z tuleňů získávané 
při tradičních lovech tuleňů pořádaných 
inuitskými a jinými původními 
společenstvími by měla být omezena na 
lovy, které přispívají k živobytí těchto 
společenství, a proto nejsou prováděny 

(3) Je vhodné, aby se vzhledem k cíli 
sledovanému v nařízení (ES) č. 1007/2009 
uvádění produktů z tuleňů získávaných při 
tradičních lovech tuleňů pořádaných 
inuitskými a jinými původními 
společenstvími na trh Unie podmínilo tím, 
že tyto lovy budou v co největší míře 
prováděny způsobem, který snižuje 
vystavení bolesti, rozrušení, strachu či 
jinému druhu strádání lovených zvířat, a to 
při současném ohledu na tradiční způsob 
života a živobytí inuitských a jiných 
původních společenství. Výjimka 
poskytnutá pro produkty z tuleňů získávané 
při tradičních lovech tuleňů pořádaných 
inuitskými a jinými původními 
společenstvími by měla být omezena na 
lovy, které přispívají k živobytí těchto 
společenství, a proto nejsou prováděny 
výhradně pro komerční účely. Aby se 
zabránilo zneužívání této výjimky v 
případě produktů získaných při lovech 
pořádaných pro komerční účely, měla by 
Komise mít v případě potřeby možnost 
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především pro komerční účely. Aby se 
zabránilo zneužívání této výjimky v 
případě produktů získaných při lovech 
pořádaných především pro komerční účely, 
měla by Komise mít v případě potřeby 
možnost omezit množství produktů 
z tuleňů uváděné na trh podle této výjimky.

omezit množství produktů z tuleňů 
uváděné na trh podle této výjimky.  

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Nařízení (ES) č. 1007/2009 formou 
výjimky rovněž umožňuje uvádět na trh 
produkty z tuleňů, které jsou výsledkem 
lovu prováděného výhradně za účelem 
udržitelného řízení mořských zdrojů. 
Ačkoli se v nařízení uznává význam lovu 
prováděného za účelem udržitelného 
řízení mořských zdrojů, v praxi může být 
obtížné rozlišit tento způsob lovu od 
rozsáhlých lovů prováděných především 
pro komerční účely. To u dotčených 
produktů z tuleňů může vést 
k neodůvodněné diskriminaci. Proto by se 
tato výjimka již neměla udělovat. Tím není 
dotčeno právo členských států nadále 
regulovat lov prováděný pro účely řízení 
mořských zdrojů.

(4) Nařízení (ES) č. 1007/2009 formou 
výjimky rovněž umožňuje uvádět na trh 
produkty z tuleňů, které jsou výsledkem 
lovu prováděného výhradně za účelem 
udržitelného řízení mořských zdrojů. To by 
mělo být stále povoleno, avšak za 
konkrétních podmínek, aby bylo možné 
rozlišit takový lov od rozsáhlých lovů 
prováděných především pro komerční 
účely , předejít praxi prosté likvidace 
mrtvých zvířat v důsledku běžného řízení 
drobného rybolovu a navázat na tradici 
místní, řemeslné a ruční výroby. Tím není 
dotčeno právo členských států nadále 
regulovat lov prováděný pro účely řízení 
mořských zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1007/2009
Čl. 3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Uvádění produktů z tuleňů na trh je 
povoleno pouze tehdy, jestliže produkty 
z tuleňů jsou získávány při lovech tuleňů 
pořádaných inuitskými a jinými původními 
společenstvími za předpokladu splnění 
všech těchto podmínek:

1. Uvádění produktů z tuleňů na trh je 
povoleno pouze tehdy, jestliže produkty 
z tuleňů jsou získávány při lovech tuleňů 
pořádaných inuitskými a jinými původními 
společenstvími za předpokladu splnění 
všech těchto podmínek:

a) lov byl tradičně pořádán společenstvím; a) lov byl tradičně pořádán společenstvím;

b) lov přispívá k živobytí společenství 
a není prováděn především pro komerční 
účely;

b) lov přispívá k živobytí společenství;

c) lov je pořádán způsobem, který v co 
možná největší míře snižuje vystavení 
bolesti, rozrušení, strachu či jinému druhu 
strádání lovených zvířat a přitom bere 
ohled na tradiční způsob života a živobytí 
společenství. 

c) lov je pořádán členem společenství, 
který je držitelem povolení, a to způsobem, 
který v co možná největší míře snižuje 
vystavení bolesti, rozrušení, strachu či 
jinému druhu strádání lovených zvířat a 
přitom bere ohled na tradiční způsob života 
a živobytí společenství.

Výše uvedené podmínky se u dováženého 
zboží uplatňují v okamžiku nebo v místě 
dovozu.

Výše uvedené podmínky se u dováženého 
zboží uplatňují v okamžiku nebo v místě 
dovozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1007/2009
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Uvádění produktů z tuleňů na trh je 
povoleno také za předpokladu splnění 
následujících podmínek:

a) produkty z tuleňů pocházejí z lovu 
prováděného na populacích tuleňů s 
příznivým stavem z hlediska ochrany;

b) osoba, která produkty z tuleňů uvádí na 
trh, je schopna předložit důkazy o tom, že 
produkty z tuleňů by jinak byly 
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likvidovány; 

c) povaha a množství produktů z tuleňů 
dodaných lovcem nejsou takové, aby 
naznačovaly komerční motivaci; a

d) produkty z tuleňů pocházejí z lovu, 
který byl proveden tak, aby zvířatům 
nezpůsoboval nadměrnou bolest, 
rozrušení, strach či jiný druh strádání. 

Výše uvedené podmínky se u dováženého 
zboží uplatňují v okamžiku nebo v místě 
dovozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1007/2009
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Uplatňování odstavců 1 a 2 nesmí 
ohrozit dosažení cíle tohoto nařízení.

3. Uplatňování odstavců 1, 1a a 2 nesmí 
ohrozit dosažení cíle tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1007/2009
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud počty lovených tuleňů, množství 
produktů z tuleňů uvedená na trh podle 
odstavce 1 nebo jiné okolnosti jsou takové, 
aby naznačovaly, že lov se provádí 
především pro komerční účely, je na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 

5. Pokud množství produktů z tuleňů 
uvedené na trh podle odstavce 1 nebo jiné 
okolnosti jsou takové, aby naznačovaly, že 
lov se provádí výhradně pro komerční 
účely, je na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
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v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 4 s cílem omezit množství 
výrobků získaných z tohoto lovu, které lze 
uvést na trh. 

v souladu s článkem 4a s cílem omezit 
množství výrobků získaných z tohoto lovu, 
které lze uvést na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1007/2009
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V článku 7 se doplňuje nový odstavec:

„2a. Komise navíc vyhodnotí dopad tohoto 
nařízení na socioekonomiku, 
hospodářskou činnost a rozvoj, kulturu a 
identitu inuitských a jiných původních 
společenství a do 31. prosince 2016 
předloží Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů zprávu o 
dopadech. Zpráva bude obsahovat možné 
metody zmírnění negativního vlivu zákazu 
Unie na inuitská společenství a bude 
podrobně posuzovat potřebu přezkumu 
tohoto nařízení s ohledem na nové 
informace a pokrok dosažený při 
provádění tohoto nařízení.“

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1007/2009
Článek 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Vkládá se nový článek:

„Článek 7a

Přezkum

Toto nařízení bude předmětem přezkumu 
do ...*. Přezkum bude vycházet z 
posouzení dopadů týkajícího se 
socioekonomických a kulturních vlivů 
tohoto nařízení na rozvoj a identitu 
inuitských a jiných původních 
společenství. Přezkum tohoto nařízení 
bude následně prováděn každých (šest) 
let. 

_____________

* Úř. věst.: vložte prosím datum 
odpovídající XX letům od vstupu tohoto 
pozměňovacího nařízení v platnost.“

Or. en


