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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация  

 *** Процедура на одобрение  

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него.  

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Регламент (ЕО) № 1007/2009 относно търговията с тюленови 

продукти 

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

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2015)0045), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за 

функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-

0037/2015), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 27 май 20151, 

– като взе предвид член 59 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 

потребителите и становищата на комисията по международна търговия и на 

комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0186/2015), 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да 

внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

Изменение 1 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

                                                 
1 Все още непубликувано в Официален вестник. 
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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 

тюленови продукти, които са получени 

от лов, традиционно извършван от 

инуитските и от други коренни 

общности, и които допринасят за 

тяхното препитание. 

(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 

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) 
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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, 

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 
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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 

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 

(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 
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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 

пазара по силата на това изключение. 

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. 

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 

(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 
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съставянето на делегираните актове 

Комисията следва да осигури 

едновременното и своевременно 

предаване на съответните документи по 

подходящ начин на Европейския 

парламент и на Съвета. 

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. 

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 
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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. 

 

 

 

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 

Условия, посочени в първа алинея, се 

прилагат в момента на вноса или на 
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внос на вносни продукти. 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) 

 

 

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 
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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 

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 

2. Комисията представя на Европейския 

парламент и на Съвета доклад за 

прилагането на настоящия регламент в 
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доклад за прилагането на настоящия 

регламент в рамките на дванадесет 

месеца след края на всеки съответен 

отчетен период. 

рамките на дванадесет месеца след края 

на всеки отчетен период, посочен в 

параграф 1. Първият доклад се 

представя до 31 декември 2017 г.  

 2a. 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. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

История 

 

Вследствие на предложение, представено от Европейската комисия на 23 юли 2008 г., 

през 2009 г. Европейският парламент съвместно със Съвета приеха Регламент (ЕО 

1007/2009) относно търговията с тюленови продукти, с който се забранява търговията 

с тюленови продукти в Европейския съюз. Той се прилага по отношение на тюленови 

продукти, произведени в ЕС, както и за вносни продукти. ЕС предпочете „обща“ 

забрана с две главни изключения за: продукти от лов, провеждан от инуитските или 

други коренни общности (т.нар. изключение за коренните общности), и продукти от 

лов, извършван единствено с цел устойчиво управление на морските ресурси в малък 

мащаб и с нестопанска цел (т.нар.изключение за управлението на морските ресурси). 

Целта на регламента е да се гарантира, че продуктите, получени от лов на тюлени с 

търговски цели, вече не са достъпни на пазара на ЕС. 

Регламентът за тюлените и актът за неговото изпълнение (Регламент (ЕС) № 737/2010 

на Комисията) бяха оспорени от Канада и Норвегия в рамките на Световната търговска 

организация (СТО). Окончателните решения на специализираната група на СТО и 

Апелативния орган на СТО бяха приети от Органа за уреждане на спорове (ОУС) на 

СТО на 18 юни 2014 г. Те потвърдиха общата забрана на тюленови продукти като 

оправдана по морални съображения във връзка с хуманното отношение към животните, 

но отхвърлиха двете изключения. На 5 септември 2014 г. Канада и Европейският съюз 

информираха Органа за уреждане на спорове, че са постигнали съгласие, че разумният 

срок за изпълнение от Европейския съюз на препоръките и решенията на ОУС е 16 

месеца от датата на приемане на доклада на специализираната група. Съответно този 

разумен срок изтича на 18 октомври 2015 г. Въпреки краткия срок Европейската 

комисия прие своето предложение за изменение на действащия регламент относно 

търговията с тюленови продукти едва на 6 февруари 2015 г.  

Предложението на Комисията 

Целта на настоящото законодателно предложение е да бъдат приложени препоръките и 

решенията на ОУС по отношение на основния регламент от 2009 г.относно търговията 

с тюленови продукти. С него освен това се създава правно основание за привеждане на 

Регламент (ЕС) № 737/2010 в съответствие с въпросните решения. Регламентът от 2010 

г. беше замислен като регламент за прилагането на регламента от 2009 г. 

Комисията внесе предложение в съответствие с решенията и препоръките на СТО чрез:  

a) Извършване на определени изменения на първоначалната формулировка на 

изключението, що се отнася до изключението за коренните общности. По-специално, в 

член 3, параграф 1 се предвижда, че тюленовите продукти могат да се пускат на пазара, 

ако те са получени от лов, който отговаря на пет условия:  

1. Ловът се извършва от инуитските или други коренни общности (в „уводната 

част“); 

2. Ловът е традиционно извършван от общността (съгласно буква а); 

3. Ловът допринася за препитанието на общността (съгласно буква б); 
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4. Ловът не е извършван предимно с търговска цел (съгласно буква б); както и 

5. Ловът се извършва по начин, който във възможно най-голяма степен намалява 

болката, стреса, страха или други форми на страдание на животните, които 

могат да бъдат обект на лов (съгласно буква в). 

 

б)  Цялостно премахване изцяло на изключението за управлението на морските ресурси 

от приложното поле на регламента, тъй като решението на СТО не е приело 

основанието за съществуване на изключението. Според решенията тези видове лов не 

могат да бъдат разграничавани от ловувания с търговска цел и забраната само на 

последния вид е дискриминационна. 

Съгласно член 3, параграф 5 Комисията може да приема делегирани актове, за да се 

ограничи пускането на пазара на количеството на тюленови продукти, произхождащи 

от определени ловувания. Тази горна граница на тюленовите продукти може да бъде 

налагана единствено в случай на признаци, че въпросният лов „се извършва предимно 

за търговски цели“. Тези данни могат да се отнасят до броя на уловените тюлени, 

количеството на тюленови продукти, които се пускат на пазара, или други 

обстоятелства, установени от Комисията. 

Позиция на докладчика 

Докладчикът приветства предложението на Комисията за привеждане на действащото 

законодателство в съответствие с решенията и препоръките на СТО, но в същото време 

счита, че предложението от страна на Комисията е дошло с малко закъснение. В 

допълнение към това, тъй като липсва оценка на въздействието на основния регламент 

и каквото и да било докладване на изпълнението, както е предвидено в член 7 от 

действащото законодателство, докладчикът изразява съжаление, че вземането на 

решения за новия регламент няма да се основава на подходящи и информирани 

предпоставки.  

Като се има предвид, че целта на новия регламент е изпълнението на препоръките и 

решенията на СТО по отношение на основния регламент от 2009 г. относно търговията 

с тюленови продукти, докладчикът е съгласен със заличаването на изключението за 

управлението на морските ресурси и изменя предложението по отношение на 

изключението за коренните общности, като се взема предвид по-специално правото на 

самоопределение на инуитските или на други коренни общности. 

Докладчикът също така изглади несъответствието между член 3, параграф 5 и член 3, 

параграф 1, установено в първоначалния текст на предложението на Комисията. 

Несъответствието, отнасящо се до лов, който се практикува най-вече по търговски 

причини, не изпълнява изискването съгласно член 3, параграф 1, буква б). Поради тази 

причина изключението за коренните общности не се прилага, което означава, че на 

пазара не могат да бъдат пускани тюленови продукти, получени от съответния лов, 

което също така определя, че горната граница е нула. Вместо да водят до приемането на 

горна граница, се очаква указанията, че определен лов се извършва главно поради 

търговски причини, да водят до действия за прилагането на забраната, предвидена в 

член 3, параграф 1.. 

Поради тази причина докладчикът измени предложението по начин, в който се заявява 

отново, че ловът на тюлени е неразделна част от културата и идентичността на 
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инуитите и на други коренни общности, тъй 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. Докладчикът също така подчертава, че 

само когато съответните доказателства, които сочат, че броят на уловените тюлени или 

количеството на продуктите, пуснати на пазара, са достатъчни, за да се докаже, че е 

извършен лов, предназначени основно за търговски цели, Комисията се оправомощава 

да приема делегирани актове с цел да се ограничава пускането на пазара на 

количеството продукти, получени в резултат на този вид лов. 

Докладчикът също така въведе нов член, който се отнася до необходимостта 

гражданите да бъдат правилно информирани относно законния произход на 

тюленовите продукти, предлагани на пазара на ЕС, с произход от инуитските и други 

коренни общности. Кампаниите за повишаване на осведомеността, предназначени за 

информиране на обществеността по посочените по-горе въпроси, могат да се извършват 

също в рамките на цел II на Регламента за програмата за потребителите. 

На последно място, но не и по важност, докладчикът счита, че процесът на докладване 

не е достатъчно прозрачен и не отговаря на критериите, установени в член 7 от 

настоящия регламент. Изменението, предложено от докладчика за член 7, установява 

нови крайни срокове, които Комисията и държавите членки изпълняват без 

неоснователно забавяне. Докладчикът счита, че в окончателния доклад Комисията ще 

направи оценка по-специално на въздействието върху основните права и социалните 

интереси на инуитските и други коренни общности, включително правото на прехрана 

и доходи, за да се поддържа животът и устойчивият поминък на Общността. 
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11.5.2015 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ 

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Регламент (ЕО) № 1007/2009 относно търговията с тюленови продукти 

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

Докладчик по становище: Бенд Бендсен 

 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

Системата за уреждане на спорове на СТО е централен елемент за гарантирането на 

сигурност и предсказуемост в многостранната търговска система и нейните решения 

(Решение на Апелативния орган на СТО по делото за тюлените (DS 400/401)) трябва да 

се спазват. 

Докладчикът е на мнение, че решението на СТО може да бъде приспособено, като 

същевременно се спази компромисът, постигнат между Парламента и Съвета през 

2009 г. с Регламент № 1007/2009, в който има две изключения по отношение на 

забраната за тюленови продукти; едното по отношение на инуитите и правото на 

самоопределение на коренното население и използването на ресурсите, с които 

разполага (освобождаване за коренните общности (КО)), а другото по отношение на 

управлението на морските ресурси (УМР) в Балтийско море.  

Докладчикът съответно предлага повторното въвеждане на освобождаването за 

управлението на морските ресурси (УМР). С освобождаването за УМР, което 

понастоящем е в сила, не се прави достатъчно разграничение между лова с търговски 

цели и търговията на едро с оглед на поставената цел, а именно защитата на 

обществения морал (член ХХ, буква а) от Общото споразумение за митата и 

търговията). Поради това освобождаването за УМР може да бъде формулирано по 

такъв начин, че да се избегне практиката на изхвърляне на трупове в резултат от 

нормалното управление на дребномащабния риболов. Това би било ново 2-ро 

освобождаване, приложимо само при строго определени условия, които ще се 

основават също така на традицията на занаятчийското и ръчното производство, често 

на местни специалитети. Като цяло това ще насърчава защитата на естественото 

биологично разнообразие и биоикономическата устойчивост на региона на Балтийско 
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море.  

Освен това, в допълнение към даването на възможност да се спази решението на СТО, 

коригираният регламент на ЕС ще осигури по-добро изясняване на една от другите 

цели на регламента, т.е. управление на морските ресурси в съответствие с Общото 

споразумение за митата и търговията ХХg, която цел е свързана с опазването на 

подлежащи на изчерпване природни ресурси. 

Що се отнася до изключението за инуитските общности, СТО постанови, че е 

правомерно, но някои от неговите елементи, формулировка и прилагане се доближават 

до произволна и неоправдана дискриминация. Съответно предложението на Комисията 

се занимава с тези недостатъци като определя ограничение за пускането на пазара на 

тюленови продукти и като засилва целта на регламента за хуманно отношение към 

животните в предложения нов член с освобождаването за коренните общности. 

Докладчикът има само няколко предложения за промени в предложението на 

Комисията относно освобождаването за коренните общности. Въпреки това 

докладчикът подчертава, че освобождаването по отношение на инуитите през 2009 г. е 

създадено, за да се гарантира, че забраната няма неблагоприятни отрицателни 

последици по отношение на инуитските общности. Докладчикът изразява съжаление, 

че Комисията не е направила оценка на въздействието, така че вземането на решения да 

може да се осъществи на подходяща и информирана база. Данни от Гренландия сочат, 

че забраната в действителност е оказала голямо отрицателно въздействие върху 

общностите, въпреки освобождаването съгласно Регламент № 1007/2009, и 

следователно е в противоречие с целта на Европейския парламент и на Съвета. 

За докладчика основният аргумент за търговията с тюленови продукти при тези 

условия е устойчивостта, както по отношение на биологичното разнообразие и 

биоикономиката, така и устойчивост на коренните общности, засегнати от забраната.  

Популацията на тюлени в Гренландия е голяма. Ловуването е разрешено единствено 

при 3 вида (гренландски, качулати и пръстенчати тюлени), като ловът е разрешен само 

за лицензирани ловци. Тюлените в Гренландия биват застрелвани с пушки, освен ако не 

е твърде тъмно за провеждане на отговорен лов с пушки, в който случай те се улавят с 

мрежи. Забранено е да се ловуват малки тюлени и кърмещи женски тюлени. 

Ловът на тюлени традиционно се е осъществявал в Гренландия, където ресурсите са 

оскъдни. Месото от тюлен се използва за консумация за хора и кучета за шейни, кожите 

се използват за облекло и в някои отдалечени райони тюлените могат да бъдат най-

жизненоважния ресурс. Съответно тюлените са от съществено значение от културна и 

социо-икономическа гледна точка. Приблизително 7 000 гренландци (12% от 

населението) имат разрешително за лов на тюлени, като от тях 2000 са на пълно 

работно време и 5000 имат разрешително за провеждане на лов през свободното време. 

Средният улов на година през периода 2009 – 2010 г. на гренландски, качулати и 

пръстенчати тюлени е 23 тюлена годишно на ловец. От 2009 г. насам само ловци на 

пълно работно време могат да продават тюленови кожи на държавния кожарски завод 

Great Greenland („Грейт Гринланд“). Износът за ЕС е спаднал драстично от 2005 г., 

когато кожарският завод Great Greenland е имал оборот от 9 милиона евро, на 2 

милиона евро през 2013 г. Great Greenland е имал излишък от 135 000 кожи на склад.  
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Това предполага, че освобождаването за коренните общности не работи съобразно с 

предназначението си, предвидено в Регламент № 1007/2009. Поради тази причина 

докладчикът прибавя клауза за докладване, така че Комисията да проучи последиците 

от регламента на ЕС и да обмисли евентуални мерки за тяхното преодоляване. 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по вътрешния пазар 

и защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения: 

Изменение 1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Регламент (ЕО) № 1007/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета2 

беше приет с цел премахване на 

пречките пред функционирането на 

вътрешния пазар, дължащи се на 

различията в националните мерки за 

регулиране на търговията с тюленови 

продукти. Тези мерки бяха приети в 

отговор на загрижеността на 

обществеността за аспектите на 

хуманното отношение към животните 

при убиването и одирането на тюлени 

и възможното наличие на пазара на 

продукти, получени от животни, убити 

и одрани по начин, който причинява 

болка, стрес, страх и други форми на 

страдание. В полза на тези опасения 

говорят и научните факти, които 

сочат, че при специфичните условия, 

в които се извършва ловът на 

тюлени, не е възможно 

последователно и ефективно да се 

прилага и да се изисква да се прилага 

действително хуманен метод на 

убиване на тези животни. За да се 

постигне тази цел, с Регламент (ЕО) 

№ 1007/2009 като общо правило беше 

въведена забрана за пускане на 

тюленови продукти на пазара. 

(1) Регламент (ЕО) № 1007/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета2 

беше приет с цел премахване на 

пречките пред функционирането на 

вътрешния пазар, дължащи се на 

различията в националните мерки за 

регулиране на търговията с тюленови 

продукти. Тези мерки бяха приети в 

отговор на загрижеността на 

обществеността за аспектите на 

хуманното отношение към животните 

при убиването на тюлени и възможното 

наличие на пазара на продукти, 

получени от животни, убити по начин, 

който причинява болка, стрес, страх и 

други форми на страдание. За да се 

постигне тази цел, с Регламент (ЕО) 

№ 1007/2009 като общо правило беше 

въведена забрана за пускане на 

тюленови продукти на пазара.  

____________ _______________ 



 

PE552.005v02-00 22/42 RR\1065025BG.doc 

BG 

2 Регламент (ЕО) № 1007/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 септември 2009 г. относно 

търговията с тюленови продукти 

(ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 36). 

2 Регламент (ЕО) № 1007/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 септември 2009 г. относно 

търговията с тюленови продукти 

(ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 36). 

 

Изменение 2 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) 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 

тюленови продукти, които са получени 

от лов, традиционно извършван от 

инуитските и от други коренни 

общности, и които допринасят за 

тяхното препитание.  

(2) В същото време ловът на тюлени е 

неразделна част от културата, 

социоикономиката и идентичността на 

инуитите и на други коренни общности, 

допринася значително за тяхното 

препитание и се счита за устойчив. 

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 основните 

икономически и социални интереси на 

инуитските и на други коренни 

общности не трябва да бъдат засегнати 

по неблагоприятен начин, в 

съответствие с Декларацията на 

ООН за правата на коренното 

население и други относими 

международни инструменти, по-

специално Конвенция С169 относно 

коренното население и племенното 

население в независими държави, 

приета от Международната 

организация на труда през 1989 г. , 

според която инуитските и другите 

коренни общности имат право на 

самоопределяне и по силата на това 

право, имат правото свободно да 

продължават своето икономическо, 

социално и културно развитие. 
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Поради това Регламент (ЕО) 

№ 1007/2009 разрешава под формата на 

изключение пускането на пазара на 

тюленови продукти, които са получени 

от лов, извършван традиционно и по 

устойчив начин от инуитските и от 

други коренни общности, и които 

допринасят за тяхното препитание. 

Комисията следва да проучи какви 

подходящи мерки могат да бъдат 

въведени, за да се противодейства на 

потенциални отрицателни последици 

за инуитските общности, до които е 

довела забраната на тюленовите 

продукти, както и как да се 

информира широката общественост 

относно европейските коренни 

общности.  

 

Изменение 3 

Предложение за регламент 

Съображение 2 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) Регламент (ЕО) № 1007/2009  

следва да осигурява баланс между 

хуманното отношение към 

животните и зачитането на 

културата и традициите на 

инуитските и на другите коренни 

общности;  

 

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 

(3) Предвид целта на Регламент (ЕО) 

№ 1007/2009 е целесъобразно пускането 

на пазара на Съюза на продукти, които 

са получени  от лов, извършван от 
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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 пазара по силата 

на това изключение. 

инуитските и от други коренни 

общности, да се обвърже с условието 

този лов да се извършва по устойчив 

начин, като същевременно се вземат 

предвид традиционният начин на живот 

и нуждите, свързани с препитанието на 

инуитските и на други коренни 

общности. Съответно Комисията 

следва да вземе мерки да информира 

обществеността относно целта на 

Регламент (ЕО) № 1007/2009 и 

относно освобождаването, което той 

предвижда по отношение на 

продуктите, които са получени от 

лов, извършван от коренните 

общности, като по този начин 

възстанови доверието на 

потребителите. 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. Съответно, за да се 

предотврати използването на това 

изключение при продукти, които са 

получени от лов, извършван предимно с 

търговска цел, на Комисията следва да 

се делегира правомощието да приема 

актове в съответствие с член 290 от 

Договора във връзка с ограничаването 

на количеството тюленови продукти, 

пуснати на пазара по силата на това 

изключение, и във връзка с налагането 

на забрана, ако е необходимо, за 

пускане на пазара по силата на това 

изключение на тюленови продукти, 

които са получени от определен лов.  

Това делегиране следва да се 

упражнява само ако е необходимо, 

когато са представени съответни 

доказателства, и когато се счита за 

целесъобразно, след като са проведени 

консултации със съответните 

заинтересовани страни. 
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Изменение 5 

Предложение за регламент 

Съображение 4 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) Член ІІІ, параграф 4 от Общото 

споразумение за митата и 

търговията предвижда, че продукти с 

произход от територията на всяка 

от договарящите страни, които са 

внесени на територията на друга 

договаряща страна, биват третирани 

по не по-малко благоприятен начин 

от подобни продукти с национален 

произход. 

 

 

Изменение 6 

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, на Комисията 

следва да се делегира правомощието да 

приема актове в съответствие с член 290 

от Договора. От особена важност е 

Комисията да извършва подходящите 

консултации, включително на експертно 

равнище, и с инуитите, и с другите 

заинтересовани коренни общности. 

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 7 

Предложение за регламент 

Съображение 5 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) Комисията следва, преди да 

приложи настоящия регламент, да 

извърши оценка на въздействието, за 

да установи количествено и 

качествено социалните, 

икономическите и културните 

последици от преразглеждането, 

като гарантира, че всяко 

преразглеждане съблюдава факта, че 

ловът на тюлени е част от 

културната идентичност на 

определени общности, като по този 

начин се гарантира, че не е 

застрашено препитанието на 

общностите, които живеят в 

близост до тюлените, и че се спазва 

биологичното и културното 

разнообразие на Съюза. 

 

Изменение 8 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 1007/2009 

Член 3 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Пускането на пазара на тюленови 

продукти се разрешава само ако 

тюленовите продукти са получени от 

лов, извършван от инуити и други 

коренни общности, ако са изпълнени 

всички долупосочени условия: 

1. Пускането на пазара на тюленови 

продукти се разрешава само ако 

тюленовите продукти са получени от 

лов, извършван от инуити и други 

коренни общности, ако са изпълнени 

всички долупосочени условия: 

a) ловът е традиционно извършван от 

общността; 

a) ловът традиционно се извършва от 

общността; 
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б) ловът допринася за препитанието на 

общността и не се извършва предимно с 

търговска цел; 

б) ловът допринася за препитанието на 

общността; 

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 общността.  

в) ловът се извършва от член на 

общността по начин, който е 

съобразен с хуманното отношение 

към животните и съответно във 

възможно най-голяма степен намалява 

прекомерната болка, стрес, страх или 

други форми на страдание на 

ловуваните животни, като 

същевременно се вземат предвид 

традиционният начин на живот и 

препитание на общността. 

Горепосочените условия се прилагат в 

момента на вноса или на мястото на 

внос на вносни продукти. 

Горепосочените условия се прилагат в 

момента на вноса или на мястото на 

внос на вносни продукти. 

 

Изменение 9 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 1007/2009 

Член 3 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Пускането на пазара на тюленови 

продукти се разрешава също така, ако 

са изпълнени всички от следните 

условия: 

 а) лицето, което пуска на пазара 

тюленови продукти може да 

представи доказателства, че в 

противен случай тюленовите 

продукти биха били изхвърлени в 

морето и по този начин няма да е в 

съответствие с член 10 от 

Конвенцията за биологичното 

разнообразие; 

 б) тюленовите продукти са получени 

в резултат на лов, който е бил 

извършен по начин, който не 

причинява прекомерна болка, стрес, 

страх или други форми на страдание, 
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и са спазени целите за хуманно 

отношение към животните, 

определени с националното 

законодателство; 

 в) тюленовите продукти са получени 

само в резултат на лов, извършван 

съгласно национални схеми за 

управление, насочени към опазване на 

изчерпаемите природни ресурси, с 

оглед на запазването на 

жизнеспособността на популациите 

от тюлени като част от тяхното 

естествено местообитание, 

включително контрола на 

заболявания, или ограничаването на 

последиците от междувидовата 

конкуренция със застрашени видове, 

които са зависими от същото 

местообитание или ресурси;  

 г) тюленовите продукти са получени 

изключително в резултат на лов, 

извършван сред популации на тюлени 

с благоприятен природозащитен 

статус. 

 Горепосочените условия се прилагат в 

момента на вноса или на мястото на 

внос на вносни продукти. 

 

Изменение 10 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 1007/2009 

Член 3 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Прилагането на параграфи 1 и 2 не 

следва да препятства постигането на 

целта на настоящия регламент. 

3. Прилагането на параграфи 1, 1а и 2 не 

следва да препятства постигането на 

целта на настоящия регламент. 
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Изменение 11 

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. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема, след 

консултации със съответните 

заинтересовани страни, делегирани 

актове в съответствие с член 4а, за да 

ограничи или забрани пускането на 

пазара на продукти, които са получени 

от лов, който доказано е извършен 

предимно с търговски цели, или извън 

необходимото за целите на 

изключенията, предвидени в параграф 

1. За целите на това доказване 

Комисията представя съответните 

доказателства по отношение на 

количеството тюленови продукти, 

което е пуснато на пазара съгласно 

параграф 1, като например брой на 

уловените тюлени, или по отношение 

на други обстоятелства.  

 

Изменение 12 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 3 a (нова) 

Регламент (ЕО) № 1007/2009 

Член 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) Добавя се следният член: 

 „Член 5а 

 Обществена информация 

 Комисията и държавите членки 

вземат подходящи мерки, за да 

информират компетентните органи, 

включително митническите 

служители в държавите членки, 
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както и обществеността, че 

тюленовите продукти, които са 

пуснати на пазара и са получени от 

лов, извършен от инуитски или други 

коренни общности в съответствие с   

член 3, параграф 1, спазват  

приложимите правни норми.“ 

 

Изменение 13 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 3 б (нова) 

Регламент (ЕО) № 1007/2009 

Член 7 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3б) В член 7 се добавя следният 

параграф: 

  „2а. Освен това Комисията следва да 

извърши оценка на въздействието на 

настоящия регламент върху 

икономическото, социалното и 

културното развитие на инуитските 

общности в засегнатите региони, 

както и оценка на последиците от 

настоящия регламент върху 

крайбрежните общности, в които 

ловът на тюлени е част от 

управлението на морските ресурси. До 

...* Комисията предоставя на 

Европейския парламент, на Съвета, 

на Европейския икономически и 

социален комитет и на Комитета на 

регионите доклад за тази оценка. 

Докладът включва възможни начини 

за смекчаване на отрицателните 

последици от настоящия регламент 

върху инуитските общности. 

 ________________ 

 * ОВ: моля въведете дата: 2 години 

след влизането в сила на настоящия 

регламент за изменение.“ 
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Изменение 14 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 3 в (нова) 

Регламент (ЕО) № 1007/2009 

Член 7 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3в) Добавя се следният член: 

 „Член 7а 

 Преглед 

 На настоящия регламент следва да 

бъде направен преглед 4 години след 

неговото влизане в сила, ако това бъде 

счетено за целесъобразно въз основа 

на оценката на въздействието, 

посочена в член 7, параграф 2а.  

Прегледът се основава на оценка на 

въздействието на 

социоикономическите и културните 

последици на настоящия регламент 

върху развитието и идентичността 

на инуитите и други коренни 

общности. Прегледът също така 

разглежда последиците от 

настоящия регламент за 

крайбрежните общности, където 

ловът на тюлени е част от 

управлението на морските ресурси.“  

 

 



 

PE552.005v02-00 32/42 RR\1065025BG.doc 

BG 

ПРОЦЕДУРА 

Заглавие Търговията с тюленови продукти 

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

Водеща комисия 

       Дата на обявяване в заседание 

IMCO 

12.2.2015 
   

Становище, изказано от 

       Дата на обявяване в заседание 

INTA 

12.2.2015 

Докладчик по становище: 

       Дата на назначаване 

Bendt Bendtsen 

23.2.2015 

Разглеждане в комисия 13.4.2015    

Дата на приемане 7.5.2015    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

19 

14 

3 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Daniel Caspary, 

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude 

Kirton-Darling, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Anne-Marie Mineur, 

Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Viviane Reding, 

Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, 

Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Clara Eugenia Aguilera García, Bendt Bendtsen, Goffredo Maria 

Bettini, Aymeric Chauprade, Sander Loones, Gabriel Mato, Frédérique 

Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъстващи на окончателното 

гласуване 

Ignazio Corrao, Herbert Dorfmann, Karl-Heinz Florenz, Tunne Kelam, 

Marco Zullo 

 



 

RR\1065025BG.doc 33/42 PE552.005v02-00 

 BG 

 

 

28.5.2015 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ 

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Регламент (ЕО) № 1007/2009 относно търговията с тюленови продукти  

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

Докладчик по становище: Януш Войчеховски 

 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

Предложението на Комисията 

Целта на предложението на Комисията е прилагането на препоръките и решенията на 

СТО относно две изключения във връзка със забраната за търговия с тюленови 

продукти, съдържащи се в основния регламент: изключение за вноса на тюленови 

продукти от лов, извършван единствено с оглед устойчиво управление на морските 

ресурси („изключение за управлението на морските ресурси“), и изключение за 

тюленови продукти, които са получени от лов, традиционно извършван от инуити и 

други коренни общности („изключение за коренните общности“). Вземайки предвид 

ангажиментите в рамките на СТО, предложението на Комисията предлага 

премахването на изключението за управлението на морските ресурси и адаптирането на 

изключението за коренните общности спрямо изискванията на Органа за уреждане на 

спорове на СТО, като се обвърже неговото прилагане с хуманното отношение към 

животните и се въведе ограничение на пускането на тюленови продукти на пазара. 

Позиция на докладчика 

Много организации, действащи в областта на защитата на животните, и голяма част от 

обществото отдавна настояват за ограничаване на вноса на тюленови продукти, като не 

могат да се примирят с факта, че тези животни се умъртвяват, често по жесток и 

брутален начин, за търговски цели. 

Научните изследвания сочат, че тюлените са много интелигентни животни с усещания, 

което допълнително обосновава необходимостта да бъдат защитени от жестокост и 
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страдание. Трябва да се подчертае също така, че тюленовите продукти не са особено 

важни за икономиката на ЕС, както и за европейските потребители. Едновременно с 

това следва да се взема предвид специфичното положение на инуитските и други 

коренни общности, за които ловът на тюлени е свързан с дългогодишната им традиция 

и бит; следователно вносът на тюленови продукти следва да се ограничи до продукти, 

които са получени от лов от тези конкретни общности, като в същото време от тях се 

изисква да спазват възможно най-високи хуманитарни стандарти. Когато тези условия 

са изпълнени, Комисията следва да използва други незаконодателни мерки за 

улесняване на пускането на пазара на съответните продукти. 

Въпросът за адекватен контрол по отношение на ограниченията върху вноса на 

тюленови продукти е съществен, като този контрол може да бъде ефективен само ако 

от вносителите на въпросните продукти се изисква да докажат, че продуктите 

произхождат от лов от общностите, посочени по-горе. Чрез въвеждането на такива 

изисквания законодателят се стреми към съответствие с основните цели на регламента, 

които се основават на морални съображения, засягащи лова на тюлени с търговска цел. 

Той също така счита, че следва да бъде възможно да се въведе временно на европейско 

равнище пълна забрана на вноса на тюленови продукти от трети държави, в които 

ловът се провежда в очевидно нарушение на стандартите, чиито прилагане е 

необходимо за намаляване на болката, стреса, страха и други форми на страдание на 

животните.  

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 

вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в доклада си следните 

изменения: 

Изменение 1 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) 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 

(2) 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, 

включително правото им на развитие 

и стопански дейности. Поради тези 

причини ловът на тюлени, традиционно 
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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 

тюленови продукти, които са получени 

от лов, традиционно извършван от 

инуитските и от други коренни 

общности, и които допринасят за 

тяхното препитание. 

извършван от инуитските и от други 

коренни общности, който се счита за 

устойчив и не вреди на здравето на 

популациите от тюлени, 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 икономически и социални 

интереси на инуитските и на други 

коренни общности не трябва да бъдат 

засегнати по неблагоприятен начин. 

Освен това Конвенция № 169 на МОТ 

относно правата на коренното 

население и племенните народи от 

1989 г. подчертава правото на 

коренното население на 

самоопределение, и по силата на това 

право да осъществява свободно своето 

икономическо, социално и културно 

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 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 

(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 
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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 пазара по 

силата на това изключение. 

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 

устойчив 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, и като не се излагат на 

риск съответното местообитание и 

екосистемата като цяло. 

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 възстанови доверието на 

потребителите, Комисията следва 

съответно да предприеме стъпки за 

информиране на обществеността 

относно този регламент и относно 

предвиденото в него изключение за 

продукти, които са получени от лов, 

извършван от коренни общности. В 

този смисъл при наличие на 

материални доказателства и след 

консултация с участващите субекти 

Комисията следва да има 

възможност при необходимост да 

ограничава допустимото количество 

тюленови продукти или да забранява 

такива продукти, ако са пуснати на 

пазара в резултат на лов, извършен в 

противоречие с принципите, които са 

в основата на изключението, за да се 

предотврати злоупотребата с това 

изключение при продукти, които са 

получени от лов, извършван предимно с 

търговска цел. 
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Изменение 3 

Предложение за регламент 

Съображение 3 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (3a) С цел ефективен контрол на 

прилагането на настоящия 

регламент е целесъобразно да се 

установи принципът, че е задължение 

на вносителите на тюленови 

продукти да докажат, че 

тюленовите продукти, които внасят 

на пазара на Съюза, произхождат от 

лов, провеждан от инуитските или 

други коренни общности. 

 

 

 

Изменение 4 

Предложение за регламент 

Съображение 3 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3б) Тюленови продукти, получени от 

лов от инуитските и от други 

коренни общности, следва да не се 

пускат на пазара, освен ако са 

предмет на споразумение, или се 

придружават от документ, 

представляващ доказателство за 

техния произход и тяхното 

съответствие с настоящия 

регламент.  За тази цел би могъл да 

бъде въведен етикет за 

сертифициране на този вид продукти, 

получени в резултат на лов, който 

служи за задоволяване на нужди, 
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свързани с прехраната на 

съответните общности, и 

следователно не се извършва 

предимно с търговска цел. 

 

 

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, 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 и с инуитските и другите 

заинтересовани коренни общности. 

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. 

 

 

Изменение 6 

Предложение за регламент 

Съображение 5 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5б) Комисията следва да разполага с 

известна гъвкавост, за да предприема 

действия, когато получи достоверна 

информация, че лов на тюлени, 

провеждан в дадена трета държава, 

явно противоречи на 

задължителните стандарти за 
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избягване на болката, стреса, страха 

и други форми на страдание при 

животните. В такива случаи 

Комисията следва да разполага с 

възможността чрез делегиран акт да 

въведе ограничение или забрана върху 

вноса на определени тюленови 

продукти от лов от съответната 

трета държава. 

 

 

Изменение 7 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1  

Регламент (ЕО) № 1007/2009 

Член 3 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Пускането на пазара на тюленови 

продукти се разрешава само ако 

тюленовите продукти са получени от 

лов, извършван от инуити и други 

коренни общности, ако са изпълнени 

всички долупосочени условия: 

1. Пускането на пазара на тюленови 

продукти се разрешава само ако 

вносителят представи необходимите 

доказателства, че тюленовите 

продукти са получени от лов, 

извършван от инуити и други коренни 

общности, ако са изпълнени всички 

долупосочени условия: 

 

Обосновка 

С цел ефективен контрол на прилагането на настоящия регламент е целесъобразно да 

се изисква вносителите да предоставят доказателства, че тюленовите продукти, 

които внасят, произхождат от позволени източници. 

 

 

Изменение 8 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 1007/2009 

Член 3 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 
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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. При наличие на материални 

доказателства, че броят на уловените 

тюлени, количеството тюленови 

продукти, пуснати на пазара съгласно 

параграфи 1 и 2, или други 

обстоятелства са такива, че доказват, 

че ловът се извършва предимно с 

търговска цел, на Комисията, след 

консултация с участващите субекти, 
се предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 4, за да ограничи или забрани 

пускането на пазара на получените от 

този лов продукти. 

 

 

Изменение 9 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 3 a (нова) 

Регламент (ЕО) № 1007/2009 

Член 5 a (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) Добавя се следният член: 

 „Член 5а 

 Обществена информация 

 Комисията и държавите членки 

вземат подходящи мерки, за да 

информират компетентните органи, 

включително митническите 

служители, в държавите членки, 

както и обществеността, относно 

достъпа до пазара в съответствие с 

приложимите правни разпоредби на 

тюленови продукти, получени в 

резултат от лов, извършен от 

коренни общности, в съответствие с 

член 3, параграф 1.“ 
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