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Návrh nařízení (COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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 a identity inuitských 

a jiných domorodých společenství 

a významně přispívá k jejich živobytí, 

poskytuje jim potravu a příjem k podpoře 

života a udržitelného živobytí společenství, 

zajišťuje ochranu a pokračování tradiční 

existence společenství a kulturního 

dědictví směnného obchodu. Z těchto 

důvodů tradiční lovy tuleňů pořádané 

inuitskými a jinými původními 

společenstvími, které jsou považovány za 

udržitelné a nepoškozují zdraví populace 

tuleňů, 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 a mělo 
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by být řádně zohledněno jejich právo 

vykonávat hospodářskou činnost a právo 

na rozvoj. 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 slouží k zajištění 

jejich živobytí a přispívají k němu.  
 

Pozměňovací návrh 2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) V souladu s úmluvou č. C169 

o domorodém a kmenovém obyvatelstvu 

v nezávislých státech, kterou přijala 

Mezinárodní organizace práce v roce 

1989, mají inuitská a jiná původní 

společenství právo na sebeurčení a z titulu 

tohoto práva svobodně uskutečňují svůj 

hospodářský, sociální a kulturní rozvoj. 

Toto právo by mělo být zachováno. 

 

Pozměňovací návrh 3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2b) Vzhledem k tomu, že nařízení (ES) 

č. 1007/2009 bylo přijato po několika 

letech rozsáhlých kampaní, které byly 

založeny na mylném vnímání lovu tuleňů 

pořádaného inuitskými a jinými 

domorodými společenstvími, přičemž 

zákonodárci se výslovně zavázali, že se 

vyvarují jakýchkoli potenciálních 

škodlivých dopadů na inuitská a jiná 

domorodá společenství a zohlední práva 

inuitských a jiných domorodých 

společenství vyplývající z mezinárodního 

práva a cíl sledovaný v nařízení (ES) 

č. 1007/2009, který spočívá v obnovení 
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důvěry spotřebitelů k produktům z tuleňů 

získávaným při lovu pořádaném 

inuitskými a jinými domorodými 

společenstvími a uváděným na trh Unie, 

by Komise měla spolu s členskými státy 

vyvinout osvětové kampaně a další vhodná 

opatření s cílem zajistit plné provádění 

a účinné uplatňování výjimky z obecného 

zákazu obchodu s produkty z tuleňů. Tato 

opatření mohou zahrnovat opatření na 

obnovu důvěry spotřebitelů k produktům 

z tuleňů získávaným při lovu pořádaném 

inuitskými a jinými domorodými 

společenstvími v souladu s nařízením (ES) 

č. 1007/2009 a cílené maloobchodní 

informace k vyvrácení rozšířeného 

negativního obrazu, stigmatizace a 

mylného vnímání produktů z tuleňů, a to 

poskytováním věcných informací o lovu 

tuleňů pořádaném inuitským a jiným 

domorodým obyvatelstvem. To by mohlo 

dále přispět k vybudování vzájemné 

důvěry mezi obyvateli Evropy a Arktidy 

a k posílení pozice Unie jako 

důvěryhodného partnera v arktickém 

regionu. 

 

Pozměňovací návrh 4 

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 

(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 zohledňujícím dobré 

životní podmínky zvířat, který snižuje 

vystavení lovených zvířat zbytečné bolesti, 

rozrušení, strachu či jinému druhu strádání, 

a to při současném ohledu na tradiční 

způsob života a živobytí inuitských 

a jiných původních společenství. Výjimka 
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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 

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. 

poskytnutá pro produkty z tuleňů získávané 

při tradičních lovech tuleňů pořádaných 

inuitskými a jinými původními 

společenstvími by měla tudíž být omezena 

na lovy, které přispívají k živobytí těchto 

společenství. 

Pozměňovací návrh 5 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) S cílem stanovit podrobná pravidla pro 

uvádění produktů z tuleňů na trh by 

na Komisi měla být přenesena pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy. Obzvláště je důležité, aby 

Komise vedla odpovídající konzultace, a to 

i na odborné úrovni. Při přípravě 

a vypracování aktu v přenesené pravomoci 

by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 

dokumenty předány současně, včas 

a vhodným způsobem Evropskému 

parlamentu a Radě. 

(5) S cílem stanovit podrobná pravidla pro 

uvádění produktů z tuleňů na trh v souladu 

s podmínkami stanovenými v tomto 

nařízení a s cílem předejít využívání 

výjimky pro Inuity a jiná původní 

společenství na produkty pocházející 

z lovu, který se neprovádí za účelem 

zajištění živobytí, nýbrž primárně pro 

obchodní účely, by na Komisi měla být 

přenesena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 Smlouvy 

o fungování Evropské unie s cílem 

stanovit podrobná pravidla uvádění 

produktů z tuleňů na trh a snížit nebo 

v případě potřeby a pouze po předložení 

relevantních důkazů zakázat jejich 

uvádění na trh a stanovit množství 

produktů z tuleňů pocházejících z lovu 

prováděného Inuity a jinými původními 

společenstvími. Obzvláště je důležité, aby 

Komise v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace s dotčenými 
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zeměmi původu a příslušnými 

zúčastněnými subjekty, a to i na odborné 

úrovni. Při přípravě a vypracování aktu 

v přenesené pravomoci by Komise měla 

zajistit, aby byly příslušné dokumenty 

předány současně, včas a vhodným 

způsobem Evropskému parlamentu a Radě. 

Pozměňovací návrh 6 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 1 

Nařízení (ES) č. 1007/2009 

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

a je nadále součástí kultury a identity 

tohoto společenství; 

Pozměňovací návrh 7 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 1 

Nařízení (ES) č. 1007/2009 

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) lov přispívá k živobytí společenství 

a není prováděn především pro komerční 

účely; 

b) lov se provádí k zajištění živobytí 

společenství a přispívá k němu, a to také 

s cílem poskytovat potravu a příjem na 

podporu života a udržitelné obživy, a není 

prováděn především pro komerční účely; 

Pozměňovací návrh 8 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 1 

Nařízení (ES) č. 1007/2009 

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) lov je pořádán způsobem, který v co 

možná největší míře snižuje vystavení 

bolesti, rozrušení, strachu či jinému 

druhu strádání lovených zvířat a přitom 

c) lov je pořádán způsobem, který řádně 

zohledňuje dobré životní podmínky zvířat 

a bere ohled na tradiční způsob života 

a živobytí společenství. 
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bere ohled na tradiční způsob života 

a živobytí společenství. 

 

Pozměňovací návrh 9 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 1 

Nařízení (ES) č. 1007/2009 

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Výše uvedené podmínky se u dováženého 

zboží uplatňují v okamžiku nebo v místě 

dovozu. 

Podmínky stanovené v prvním pododstavci 

se u dovážených produktů z tuleňů 

uplatňují v okamžiku nebo v místě dovozu. 

 

Pozměňovací návrh 10 

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 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 4 s cílem omezit množství 

výrobků získaných z tohoto lovu, které lze 

uvést na trh. 

5. Komise může na základě důkazů 

přijmout opatření, pokud se podmínky 

uvádění produktů z tuleňů na trh Unie 

nedodržují, například pokud se lov tuleňů 

neprovádí za účelem zajištění živobytí, ale 

především pro komerční účely. Na Komisi 

je přenesena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s čl. 4 

písm. a) s cílem omezit množství výrobků 

získaných z tohoto lovu nebo zakázat 

jejich uvedení na trh.  

 

Pozměňovací návrh 11 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 3 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 1007/2009 

Článek 5 a (nový) 
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Znění navržené Komisí 

 

Pozměňovací návrh 

 3a) Vkládá se nový článek, který zní: 

„Článek 5a 

Informování veřejnosti 

1. Komise s vynaložením přiměřených 

a nikoli nadměrných nákladů zajistí, aby 

byla veřejnost informována o tom, že 

produkty z tuleňů uváděné na trh 

a pocházející z lovů pořádaných 

inuitskými a jinými původními 

společenstvími v souladu s čl. 3 odst. 1 

splňují platné právní předpisy. 

2. Komise zajistí, aby osvětové kampaně 

podle odstavce 1 tohoto článku byly také 

prováděny v souladu s cílem II 

stanoveným v čl. 3 odst. 1 písm. b) 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 254/2014*. 

_____________ 

* Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 254/2014 ze dne 26. února 

2014 o víceletém programu 

pro spotřebitele na období 2014–2020 

a o zrušení rozhodnutí 1926/2006/ES 

(Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 42).“. 
 

Pozměňovací návrh 12 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 3 b (nový) 

Nařízení (ES) č. 1007/2009 

Článek 7 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 3b) Článek 7 se nahrazuje tímto: 

Článek 7 „Článek 7 

Předkládání zpráv Předkládání zpráv 

1. Do 20. listopadu 2011 a poté jednou za 

čtyři roky předloží členské státy Komisi 

zprávu shrnující činnosti podniknuté 

k provedení tohoto nařízení. 

1. Do 31. prosince 2016 a poté jednou 

za čtyři roky předloží členské státy Komisi 

zprávu shrnující činnost podniknutou 

za účelem uplatňování tohoto nařízení. 

2. Na základě zpráv uvedených 2. Komise předloží Evropskému 
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v odstavci 1 předloží Komise Evropskému 

parlamentu a Radě zprávu o provádění 

tohoto nařízení během dvanácti měsíců od 

konce každého období, na které se zprávy 

vztahují. 

parlamentu a Radě zprávu o provádění 

tohoto nařízení během dvanácti měsíců od 

konce každého období uvedeného 

v odstavci 1. První zpráva bude 

předložena do 31. prosince 2017.  

 3. Ve zprávě předložené podle odstavce 2 

Komise posoudí fungování a účinnost 

tohoto nařízení při dosahování jeho cílů. 

Při tomto hodnocení Komise zejména 

zohlední sociálně-ekonomický rozvoj, 

výživu, kulturu a identitu inuitských 

a jiných původních společenství a také 

environmentální a sociálně-ekonomické 

dopady tohoto nařízení v oblastech, kde 

lov tuleňů provádějí pobřežní komunity 

v rámci hospodaření s mořskými zdroji.“ 

 

 

 


