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_____________________________________________________________ 

 

Изменение 1 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В същото време ловът на тюлени е 

неразделна част от културата и 

идентичността на инуитите и на други 

коренни общности и допринася 

значително за тяхното препитание. 

Поради тези причини ловът на тюлени, 

традиционно извършван от инуитските 

и от други коренни общности, не 

поражда у обществеността такива 

възражения от морален характер, 

каквито поражда ловът, извършван 

предимно с търговска цел. Освен това 

широко се признава, че в съответствие с 

Декларацията на ООН за правата на 

коренното население основните и 

социалните интереси на инуитските и на 

други коренни общности не трябва да 

бъдат засегнати по неблагоприятен 

начин. Поради това Регламент (ЕО) 

№ 1007/2009 разрешава под формата на 

изключение пускането на пазара на 

(2) В същото време ловът на тюлени е 

неразделна част от културата и 

идентичността на инуитите и на други 

коренни общности, като допринася 

значително за тяхното препитание, 

осигурява прехрана и доходи за 

подкрепа на живота и устойчивия 

поминък на общността, запазва и 

продължава традиционното 

съществуване на общността и 

културното наследство на 

бартерната търговия. Поради тези 

причини ловът на тюлени, традиционно 

извършван от инуитските и от други 

коренни общности, който се счита за 

устойчив и не уврежда здравето на 

популацията на тюлени, не поражда у 

обществеността такива възражения от 

морален характер, каквито поражда 

ловът, извършван предимно с търговска 

цел. Освен това широко се признава, че 
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тюленови продукти, които са получени 

от лов, традиционно извършван от 

инуитските и от други коренни 

общности, и които допринасят за 

тяхното препитание. 

в съответствие с Декларацията на ООН 

за правата на коренното население 

основните и социалните интереси на 

инуитските и на други коренни 

общности не трябва да бъдат засегнати 

по неблагоприятен начин и следва да 

бъде отчитано надлежно тяхното 

право на извършване на икономическа 

дейност и на развитие. Поради това 

Регламент (ЕО) № 1007/2009 разрешава 

под формата на изключение пускането 

на пазара на тюленови продукти, които 

са получени от лов, традиционно 

извършван от инуитските и от други 

коренни общности, и които допринасят 

за тяхното препитание.  
 

Изменение 2 

Предложение за регламент 

Съображение 2 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) В съответствие с Конвенция № 

169 относно коренното население и 

племенните народи в независими 

държави, приета от 

Международната организация на 

труда през 1989 г., инуитските и 

други коренни общности имат право 

на самоопределение и по силата на 

това право да осъществяват свободно 

свето икономическо, социално и 

културно развитие. Това право следва 

да бъде запазено. 

 

 

Изменение 3 

Предложение за регламент 

Съображение 2 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2б) Като се има предвид, че 

Регламент (ЕО) № 1007/2009 бе приет 

след години на мащабни кампании, 
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основаващи се на погрешни представи 

относно лова на тюлени, извършван 

от инуитските и от други коренни 

общности, като съзаконодателите 

специално се ангажираха да се 

избягват всички потенциални 

неблагоприятни последици за 

инуитските и други коренни 

общности и да се вземат предвид 

правата на инуитските и други 

коренни народи по силата на 

международното право и 

преследваната от Регламент (ЕО) 

№ 1007/2009 цел за възстановяване на 

доверието на потребителите по 

отношение на тюленовите продукти, 

които произхождат от лов, 

извършван от инуитските и от други 

коренни общности, и се пускат на 

пазара на Съюза, с цел да се гарантира 

цялостното изпълнение и 

ефективното прилагане на 

изключението от общата забрана за 

търговията с тюленови продукти, 

Комисията заедно с държавите 

членки следва да разработи кампании 

за повишаване на осведомеността и 

други подходящи мерки. Тези мерки 

могат да включват мерки за 

възстановяване на доверието на 

потребителите по отношение на 

тюленовите продукти, получени от 

лов на тюлени, извършван от 

инуитските и от други коренни 

общности в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 1007/2009, и целева 

информация за търговията на дребно, 

за да се преодолее широко 

разпространеният отрицателен 

образ, стигматизацията и 

погрешното разбиране, като се 

предоставя фактологическа 

информация за лова на тюлени, 

извършван от инуитските и от други 

коренни народи. Това би могло да 

допринесе допълнително за 

изграждането на взаимно доверие 

между европейските и арктическите 

народи и за укрепване на позицията на 
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ЕС като надежден партньор в 

арктическия регион. 

 

Изменение 4 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) При лова, извършван от 

инуитските и от други коренни 

общности, както и при другите 

начини на лов на тюлени, не е 

възможно последователно и 

ефективно да се прилага 

действително хуманен метод на 

убиване на тези животни. При все 

това обаче с оглед на целта на 

Регламент (ЕО) № 1007/2009 е 

целесъобразно пускането на пазара на 

Съюза на продукти, които са получени 

от лов, извършван от инуитските и от 

други коренни общности, да се обвърже 

с условието този лов във възможно най-

голяма степен да се извършва по начин, 

който намалява болката, стреса, страха 

или други форми на страдание у 

животните, като същевременно се 

вземат предвид традиционният начин на 

живот и нуждите, свързани с 

препитанието на инуитските и на други 

коренни общности. Изключението, 

предоставено по отношение на 

тюленови продукти, които са получени 

от лов, извършван от инуитските и от 

други коренни общности, следва да се 

ограничи до лов, който допринася за 

препитанието на тези общности и 

следователно не се извършва 

предимно с търговска цел. За да се 

предотврати злоупотребата с това 

изключение при продукти, които са 

получени от лов, извършван предимно 

с търговска цел, Комисията следва да 

има възможност при необходимост 

да ограничава количеството 

тюленови продукти, пуснати на 

(3) С оглед на целта на Регламент (ЕО) 

№ 1007/2009 е целесъобразно пускането 

на пазара на Съюза на продукти, които 

са получени от лов, извършван от 

инуитските и от други коренни 

общности, да се обвърже с условието 

този лов във възможно най-голяма 

степен да се извършва при надлежно 

зачитане на хуманното отношение 

към животните и по начин, който 

намалява предотвратимата болка, 

стреса, страха или други форми на 

страдание у животните, като 

същевременно се вземат предвид 

традиционният начин на живот и 

нуждите, свързани с препитанието на 

инуитските и на други коренни 

общности.. Поради тази причина 

изключението, предоставено по 

отношение на тюленови продукти, 

които са получени от лов, извършван от 

инуитските и от други коренни 

общности, следва да се ограничи до лов, 

който допринася за препитанието на 

тези общности. 
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пазара по силата на това изключение. 

Изменение 5 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) С цел да се определят подробни 

правила относно пускането на пазара на 

тюленови продукти, на Комисията 

следва да се делегира правомощието да 

приема актове в съответствие с член 290 

от Договора. От особена важност е 

Комисията да провежда необходимите 

консултации, включително на експертно 

равнище. При подготвянето и 

съставянето на делегираните актове 

Комисията следва да осигури 

едновременното и своевременно 

предаване на съответните документи по 

подходящ начин на Европейския 

парламент и на Съвета. 

(5) С цел да се определят подробни 

правила относно пускането на пазара на 

тюленови продукти в съответствие с 

условията, установени в настоящия 

регламент, и с цел да се предотврати 

използването на предоставеното на 

инуитските и други коренни 

общности изключение за продукти, 

които са получени от лов, извършван 

не за целите на препитание, а 

предимно с търговска цел, на 
Комисията следва да се делегира 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от  Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз, за да бъдат определени подробни 

правила за пускането на пазара на 

тюленови продукти и за да се 

ограничат или забранят, ако е 

необходимо и само когато 

съответните доказателства са 

представени, предлагането на пазара 

и  количеството на тюленови 

продукти, които са получени от лов, 

извършван от инуитските и от други 

коренни общности. От особена 

важност е по време на 

подготвителната си работа 
Комисията да провежда необходимите 

консултации със съответните 

държави на произход и съответните 

заинтересовани страни, включително 

на експертно равнище. При 

подготвянето и съставянето на 

делегираните актове Комисията следва 

да осигури едновременното и 

своевременно предаване на съответните 

документи по подходящ начин на 

Европейския парламент и на Съвета. 
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Изменение 6 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 1007/2009 

Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) ловът е традиционно извършван от 

общността; 

a) ловът е традиционно извършван от 

общността и продължава да бъде част 

от културата и идентичността на 

тази общност; 

Изменение 7 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 1007/2009 

Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) ловът допринася за препитанието на 

общността и не се извършва предимно с 

търговска цел; 

б) ловът се извършва с цел препитание 

и допринася за препитанието на 

общността, включително с цел 

осигуряване на прехрана и доходи, за 

да се поддържа животът и 

устойчивият поминък на общността, 

и не се извършва предимно с търговска 

цел; 

Изменение 8 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 1007/2009 

Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) ловът се извършва по начин, който 

във възможно най-голяма степен 

намалява болката, стреса, страха или 

други форми на страдание у 
животните, като същевременно се 

вземат предвид традиционният начин 

на живот и нуждите, свързани с 

препитанието на общността. 

в) ловът се извършва по начин, който 

отчита надлежно хуманното 

отношение към животните и взема 

предвид традиционния начин на живот 

и нуждите, свързани с препитанието на 

общността. 
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Изменение 9 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 1007/2009 

Член 3 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Горепосочените условия се прилагат в 

момента на вноса или на мястото на 

внос на вносни продукти. 

Условия, посочени в първа алинея, се 

прилагат в момента на вноса или на 

мястото на внос на вносни тюленови 

продукти. 

 

 

Изменение 10 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 1007/2009 

Член 3 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Ако броят на уловените тюлени, 

количеството тюленови продукти, 

пуснати на пазара съгласно 

параграф 1, или други обстоятелства 

са такива, че да създават 

предположение, че ловът се извършва 

предимно с търговска цел, на 

Комисията се предоставя правомощието 

да приема делегирани актове в 

съответствие с член 4, за да ограничи 

количеството на получените от този лов 

продукти, които могат да бъдат 

пуснати на пазара. 

5. Комисията може въз основа на 

доказателства да приема мерки, ако 

условията за пускане на тюленови 

продукти на пазара в Съюза не са 

изпълнени, например  ако ловът на 

тюлени не се извършва за нуждите на 

препитанието, но има предимно 

търговски характер. На Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с член 

4а, за да ограничи или забрани 

пускането на пазара и количеството на 

получените от този лов продукти.  

 

Изменение 11 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 3 a (нова) 

Регламент (ЕО) № 1007/2009 

Член 5 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) Добавя се следният член: 

„Член 5а 

Обществена информация 

1. Комисията гарантира на разумна и 

непрекомерна цена, че 

обществеността е информирана, че 

предлаганите на пазара тюленови 

продукти, произхождащи от лов, 

извършван от инуитските и от други 

коренни общности в съответствие с 

член 3, параграф 1, отговарят на 

приложимите правни норми. 

2. Комисията гарантира, че 

кампаниите за повишаване на 

осведомеността, посочени в 

параграф 1 от настоящия член, се 

извършват също в рамките на цел II, 

посочена в член 3, параграф 1, буква б) 

от Регламент (ЕС) № 254/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета*. 

_____________ 

* Регламент (ЕС) № 254/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 26 февруари 2014 г. относно 

многогодишна програма 

„Потребители“ за периода 2014—

2006 г. и за отмяна на Решение 

№ 1926/2014/ЕО (ОВ L 84, 20.3.2014 г., 

стр. 42).“ 
 

Изменение 12 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 3 б (нова) 

Регламент (ЕО) № 1007/2009 

Член 7 

 

Текст в сила Изменение 

 (3б) Член 7 се заменя със следния 

текст: 

Член 7 „Член 7 
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Докладване Докладване 

1. В срок до 20 ноември 2011 г. и след 

това — на всеки четири години, 

държавите членки представят пред 

Комисията доклад относно действията, 

предприети с цел прилагане на 

настоящия регламент. 

1. В срок до 31 декември 2016 г. и на 

всеки четири години след това 

държавите членки представят пред 

Комисията доклад относно действията, 

предприети с цел прилагане на 

настоящия регламент. 

2. Въз основа на докладите, посочени в 

параграф 1, Комисията представя на 

Европейския парламент и на Съвета 

доклад за прилагането на настоящия 

регламент в рамките на дванадесет 

месеца след края на всеки съответен 

отчетен период. 

2. Комисията представя на Европейския 

парламент и на Съвета доклад за 

прилагането на настоящия регламент в 

рамките на дванадесет месеца след края 

на всеки отчетен период, посочен в 

параграф 1. Първият доклад се 

представя до 31 декември 2017 г.  

 3. В доклада си, представен в 

съответствие с параграф 2, 

Комисията оценява функционирането 

и ефективността на настоящия 

регламент за постигане на своите 

цели. В своята оценка Комисията 

разглежда по-специално социално-

икономическото развитие, 

храненето, културата и 

идентичността на инуитските и 

други коренни общности, както и 

въздействието на настоящия 

регламент, що се отнася до социално-

икономическата сфера и околната 

среда, в регионите, в които ловът на 

тюлени се извършва от 

крайбрежните общности като част 

от управлението на морските 

ресурси.“ 

 

 

 


