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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne.  

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) 

č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů 

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

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2015)0045), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0037/2015), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 

27. května 20151, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru 

pro mezinárodní obchod a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0186/2015), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 

podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a také 

parlamentům členských států. 

                                                 
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku. 
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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 

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) 
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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 

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 
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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 

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 

(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 

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. 
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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. 

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 

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 
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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 
bere ohled na tradiční způsob života 

a živobytí společenství. 

c) lov je pořádán způsobem, který řádně 

zohledňuje dobré životní podmínky zvířat 

a bere ohled na tradiční způsob života 

a živobytí společenství. 

 

Pozměňovací návrh 9 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 1 



 

RR\1065025CS.doc 11/37 PE552.005v02-00 

 CS 

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) 

 

 

Znění navržené Komisí 

 

Pozměňovací návrh 

 3a) Vkládá se nový článek, který zní: 

„Článek 5a 

Informování veřejnosti 

1. Komise s vynaložením přiměřených 
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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 

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. 

2. Komise předloží Evropskému 

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.  

 2a. Ve zprávě předložené podle odstavce 2 
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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. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 
Souvislosti 

 

V návaznosti na návrh, který Evropská komise předložila dne 23. července 2008, přijal v roce 

2009 Evropský parlament spolu s Radou nařízení (ES) č. 1007/2009 o obchodování 

s produkty z tuleňů, které zakazuje obchodování s produkty z tuleňů v Evropské unii. Nařízení 

se týká produktů z tuleňů vyrobených v EU, jakož i dovážených produktů. EU se rozhodla pro 

„úplný“ zákaz se dvěma hlavními výjimkami, které platí pro produkty získané při lovech 

pořádných inuitskými nebo jinými původními společenstvími (tzv. výjimka týkající se 

původních společenství) a produkty získané při lovech pořádaných výhradně za účelem 

udržitelného hospodaření s mořskými zdroji v malém rozsahu a na neziskové bázi (tzv. 

výjimka týkající se hospodaření s mořskými zdroji). Cílem nařízení je zajistit, aby se na trhu 

EU již nevyskytovaly produkty z tuleňů lovených pro komerční účely. 

Kanada a Norsko nařízení týkající se tuleňů a jeho prováděcí akt (nařízení Komise (EU) 

č. 737/2010) napadly v rámci Světové obchodní organizace (WTO). Konečná rozhodnutí 

panelu WTO a odvolacího orgánu WTO přijal orgán WTO pro řešení sporů (DSB) dne 

18. června 2014. Rozhodnutí podpořila obecný zákaz produktů z tuleňů jako odůvodněný 

morálními ohledy na dobré životní podmínky zvířat, odmítla však uvedené dvě výjimky. Dne 

5. září 2014 informovaly Kanada a Evropská unie DSB, že se dohodly na tom, že přiměřenou 

lhůtou pro Evropskou unii k provedení doporučení a rozhodnutí DSB bude 16 měsíců ode dne 

přijetí zprávy panelu. Z toho vyplývá, že přiměřená lhůta vyprší dne 18. října 2015. Ačkoli 

jde o krátké období, Komise přijala svůj návrh na změnu stávajícího nařízení o obchodování 

s produkty z tuleňů teprve 6. února 2015.  

Návrh Komise 

Účelem tohoto legislativního návrhu je provést doporučení a rozhodnutí WTO týkající se 

základního nařízení z roku 2009 o obchodování s produkty z tuleňů. Vytváří se tím rovněž 

právní základ pro uvedení nařízení (EU) č. 737/2010 do souladu s uvedeným rozhodnutím. 

Nařízení z roku 2010 mělo být prováděcím nařízením k nařízení z roku 2009. 

Komise předložila návrh v souladu s rozhodnutími a doporučeními WTO, a to tak, že:  

a) zvolila určité úpravy původní formulace výjimky, pokud jde o výjimku týkající se 

původních společenství. Konkrétně čl. 3 odst. 1 stanovuje, že produkty z tuleňů lze uvádět na 

trh pouze za předpokladu, že pocházejí z lovu, který splňuje pět podmínek:  

1. lov provádějí inuitská nebo jiná původní společenství (úvodní odstavec); 

2. lov byl tradičně pořádán společenstvím (písmeno a); 

3. lov přispívá k zajištění živobytí společenství (písmeno b); 

4. lov není prováděn především pro komerční účely (písmeno b) a  

5. lov je pořádán způsobem, který v co možná největší míře snižuje vystavení lovených 

zvířat bolesti, rozrušení, strachu či jinému druhu strádání (písmeno c); 

 

b) úplně z nařízení odstranila výjimku týkající se hospodaření s mořskými zdroji, neboť 

rozhodnutí WTO nepřistoupilo na zdůvodnění této výjimky. Podle rozhodnutí nelze takové 

lovy odlišit od komerčních lovů a zákaz pouze komerčních lovů je diskriminační. 
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Podle čl. 3 odst. 5 může Komise přijímat akty v přenesené pravomoci s cílem omezit 

množství produktů z tuleňů z těchto lovů, které lze uvádět na trh. Tento strop pro produkty 

z tuleňů lze uložit pouze v případě, kdy skutečnosti naznačují, že dotyčný lov „se provádí 

především pro komerční účely“. Takové skutečnosti se mohou týkat počtu lovených tuleňů, 

množství produktů z tuleňů uvedených na trh či jiných okolností, které Komise zjistí. 

Stanovisko zpravodaje 

Zpravodaj vítá návrh Komise na sladění stávajících právních předpisů s rozhodnutími 

a doporučeními WTO, současně však má za to, že návrh přišel ze strany Komise s mírným 

zpožděním. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné posouzení dopadů základního nařízení ani 

zprávy o provádění, které stanovuje článek 7 stávajícího právního předpisu, vyjadřuje 

zpravodaj navíc politování nad tím, že rozhodování o novém nařízení se nebude opírat 

o řádný a informovaný základ.  

S ohledem na to, že cílem nového nařízení je provést doporučení a rozhodnutí WTO týkající 

se základního nařízení z roku 2009 o obchodování s produkty z tuleňů, zpravodaj souhlasí se 

zrušením výjimky týkající se hospodaření s mořskými zdroji a pozměňuje návrh ve věci 

výjimky týkající se původních společenství, zejména s přihlédnutím k právu inuitských 

nebo jiných původních společenství na sebeurčení. 

Zpravodaj rovněž odstranil nesoulad mezi čl. 3 odst. 5 a čl. 3 odst. 1, který se vyskytoval 

v původním znění návrhu Komise. Nesoulad se týkal lovu, který je prováděn především pro 

komerční účely a nesplňuje požadavek podle čl. 3 odst. 1 písm. b). Z tohoto důvodu se 

nepoužije výjimka týkající se původních společenství, což znamená, že na trh nelze uvádět 

žádné produkty z tuleňů pocházející z příslušného lovu, což rovněž znamená, že hodnota 

stropu je nulová. Namísto toho, aby vedly k přijetí stropu, by skutečnosti naznačující, že lov 

je prováděn především pro komerční účely, mohly vést k opatření spočívajícímu ve vymáhání 

zákazu stanoveného v čl. 3 odst. 1. 

Zpravodaj tedy pozměnil návrh tak, aby zdůraznil, že lov tuleňů je nedílnou součástí kultury 

a identity inuitských a jiných domorodých společenství a významně přispívá k zajištění jejich 

živobytí, poskytuje jim potravu a příjem k podpoře života a udržitelné obživy společenství, 

zajišťuje ochranu a pokračování tradiční existence společenství a kulturního dědictví 

směnného obchodu. Zpravodaj také zdůrazňuje, že pouze pokud budou existovat relevantní 

důkazy naznačující, že počty lovených tuleňů nebo množství produktů uvedených na trh podle 

odstavce 1 jsou takové, že je prokázáno, že lov byl prováděn především pro komerční účely, 

bude na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci s cílem omezit 

množství výrobků získaných z tohoto lovu, které lze uvést na trh. 

Zpravodaj rovněž vložil nový článek, který odkazuje na právo občanů být řádně informován 

o tom, že produkty z tuleňů uváděné na trh EU a pocházející z lovů pořádaných inuitskými 

a jinými původními společenstvími mají zákonný původ. Osvětové kampaně určené 

k informování veřejnosti o výše uvedené skutečnosti by mohly být prováděny i v rámci cíle II 

nařízení o programu týkajícím se spotřebitelů. 

A v neposlední řadě se zpravodaj domnívá, že postup předkládání zpráv nebyl dostatečně 

transparentní a nesplňoval kritéria stanovená v článku 7 stávajícího nařízení. Pozměňovací 

návrh zpravodaje k článku 7 stanovuje nové lhůty, které by měly Komise a členské státy bez 

prodlení plnit. Zpravodaj má za to, že v závěrečné zprávě Komise posoudí zejména dopady na 
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základní a sociální zájmy inuitských a jiných původních společenství, včetně jejich práva na 

potravu a příjem k podpoře života a udržitelné obživy společenství. 
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11.5.2015 

STANOVISKO VÝBORU PRO MEZINÁRODNÍ OBCHOD 

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1007/2009 

o obchodování s produkty z tuleňů 

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

Navrhovatel: Bendt Bendtsen 

 

 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Mechanismus WTO pro řešení sporů je ústředním prvkem zajištění bezpečnosti 

a předvídatelnosti mnohostranného obchodního systému a jeho rozhodnutí (rozhodnutí 

odvolacího orgánu WTO ve věci týkající se tuleňů (DS 400/401)) je nutno dodržovat. 

 

Navrhovatel zastává názor, že rozhodnutí WTO lze vyhovět a současně přitom respektovat 

kompromis, k němuž došly Parlament a Rada v roce 2009 v nařízení č. 1007/2009, v němž 

se vyskytovaly dvě výjimky ze zákazu produktů z tuleňů; jedna se týkala práva Inuitů 

a původního obyvatelstva na sebeurčení a využívání svých zdrojů (výjimka týkající se 

původních společenství), druhá se týkala řízení mořských zdrojů v Baltském moři.  

 

Navrhovatel proto navrhuje znovu zavést výjimku týkající se řízení mořských zdrojů. Nyní 

platná výjimka týkající se řízení mořských zdrojů nedostatečně rozlišuje mezi lovem pro 

komerční účely a rozsáhlým obchodem s ohledem na uvedený cíl, tedy ochranu veřejné 

mravnosti (čl. XX písm. a) dohody GATT). Proto lze výjimku týkající se řízení mořských 

zdrojů formulovat tak, aby se předešlo praxi prosté likvidace mrtvých zvířat pocházejících 

z běžného řízení drobného rybolovu. Jednalo by se o novou druhou výjimku, použitelnou jen 

za velmi konkrétních podmínek, která by vycházela i z tradice řemeslné a ruční výroby, často 

zaměřené na místní speciality. Celkově by tato úprava podpořila ochranu přírodní biologické 

rozmanitosti a bioekonomické udržitelnosti v oblasti Baltského moře.  

 

Kromě toho že umožní dodržování rozhodnutí WTO, zajistí upravené nařízení EU lepší 

vysvětlení jednoho z dalších cílů nařízení, tj. řízení mořských zdrojů v souladu s čl. XX 

písm. g) dohody GATT, které se týká zachování vyčerpatelných přírodních zdrojů. 

 

Pokud jde o výjimku týkající se Inuitů, WTO rozhodla, že je legitimní, ale že některé z jejích 

prvků, formulací a uplatnění představují svévolnou a neodůvodněnou diskriminaci. Návrh 
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Komise tyto nedostatky řeší stanovením limitu pro uvádění produktů z tuleňů na trh 

a posílením cíle nařízení v oblasti dobrých životních podmínek zvířat v navrhovaném novém 

článku s výjimkou týkající se původních společenství. 

 

Navrhovatel má jen několik námětů ke změnám v návrhu Komise ve věci výjimky týkající se 

původních společenství. Zdůrazňuje však, že výjimka týkající se Inuitů z roku 2009 měla 

zajistit, aby zákaz neměl nepříznivý negativní účinek na inuitská společenství. Navrhovatel 

vyjadřuje politování nad tím, že Komise neprovedla posouzení dopadů, aby mohlo 

rozhodování probíhat na řádném a informovaném základě. Údaje z Grónska naznačují, že 

zákaz měl na společenství skutečně zásadní negativní vliv, a to i přes výjimku stanovenou 

v nařízení č. 1007/2009, tudíž v rozporu s úmyslem Evropského parlamentu a Rady. 

 

Pro navrhovatele je hlavním argumentem pro obchod s produkty z tuleňů za těchto podmínek 

udržitelnost z hlediska biologické rozmanitosti a bioekonomiky i z hlediska udržitelnosti 

původních společenství postižených zákazem.  

 

Populace tuleňů v Grónsku je rozsáhlá. Lov je povolen pouze u tří druhů (tuleňů grónských, 

kroužkovaných a čepcolů hřebenatých) a je umožněn jen lovcům, kteří mají povolení. Tuleni 

v Grónsku jsou stříleni z pušek, pokud není na bezpečnou střelbu z pušky příliš šero, 

v takovém případě jsou loveni do sítí. Je zakázáno lovit mláďata a kojící samice. 

 

Lov tuleňů se tradičně provozuje v Grónsku, kde je nedostatek zdrojů. Maso tuleňů se 

používá ke konzumaci, a to jak pro lidi, tak pro saňové psy, tulení kůže na oděvy 

a v některých odlehlých oblastech mohou být tuleni zdrojem nejvíce potřebným k životu. 

Tuleni jsou tudíž z kulturního a socioekonomického hlediska nepostradatelní. Povolení k lovu 

tuleňů má přibližně 7 000 Gróňanů (12 % obyvatelstva), z nichž 2 000 má povolení pro 

profesionální lov a 5 000 držitelů povolení jsou lovci rekreační. Průměrný počet ulovených 

tuleňů grónských, kroužkovaných a čepcolů hřebenatých za rok v období let 2009–2010 činil 

23 kusů ročně na jednoho lovce. Od roku 2009 mohou do státní koželužny Great Greenland 

prodávat tulení kůže jen profesionální lovci. Vývoz do EU drasticky poklesl: od roku 2005, 

kdy měla koželužna Great Greenland obrat ve výši 9 milionů EUR, na 2 miliony EUR v roce 

2013. Koželužna Great Greenland má skladové zásoby v počtu 135 000 kůží.  

 

To naznačuje, že výjimka týkající se původních společenství nefunguje podle svého účelu, 

který byl stanoven v nařízení č. 1007/2009. Navrhovatel proto doplnil ustanovení 

o předkládání zpráv, aby Komise prozkoumala důsledky právních předpisů EU a zvážila 

možná opatření s cílem tyto důsledky řešit.  

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 

věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 
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Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1007/20092 bylo přijato 

s cílem odstranit překážky fungování 

vnitřního trhu způsobené rozdíly 

ve vnitrostátních opatřeních upravujících 

obchod s produkty z tuleňů. Tato opatření 

byla přijata v reakci na etické obavy 

veřejnosti ohledně dobrých životních 

podmínek zvířat při zabíjení tuleňů 

a z možné přítomnosti produktů na trhu, 

které byly získány ze zvířat usmrcených 

způsobem, který způsobuje nadměrnou 

bolest, rozrušení, strach či jiný druh 

strádání. Tyto obavy byly podpořeny 

vědeckými důkazy, které prokazují, že 

skutečně humánní způsob zabíjení nelze 

účinně a důsledně uplatňovat 

a prosazovat ve specifických podmínkách, 

za nichž se lov tuleňů provádí. V zájmu 

dosažení tohoto cíle nařízení (ES) 

č. 1007/2009 zavedlo obecné pravidlo 

zákazu uvádění produktů z tuleňů na trh. 

(1) Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1007/20092 bylo přijato 

s cílem odstranit překážky fungování 

vnitřního trhu způsobené rozdíly 

ve vnitrostátních opatřeních upravujících 

obchod s produkty z tuleňů. Tato opatření 

byla přijata v reakci na etické obavy 

veřejnosti ohledně dobrých životních 

podmínek zvířat při zabíjení tuleňů 

a z možné přítomnosti produktů na trhu, 

které byly získány ze zvířat usmrcených 

způsobem, který způsobuje nadměrnou 

bolest, rozrušení, strach či jiný druh 

strádání. V zájmu dosažení tohoto cíle 

nařízení (ES) č. 1007/2009 zavedlo obecné 

pravidlo zákazu uvádění produktů z tuleňů 

na trh.  

____________ _______________ 

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1007/2009 ze dne 16. září 2009 

o obchodování s produkty z tuleňů (Úř. 

věst. L 286, 31.10.2009, s. 36). 

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1007/2009 ze dne 16. září 2009 

o obchodování s produkty z tuleňů (Úř. 

věst. L 286, 31.10.2009, s. 36). 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Na druhé straně je lov tuleňů nedílnou 

součástí kultury a identity inuitských 

(2) Na druhé straně je lov tuleňů nedílnou 

součástí kultury, socioekonomiky a identity 
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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.  

inuitských a jiných domorodých 

společenství, významně přispívá k jejich 

živobytí a je považován za udržitelný. 

Z těchto důvodů tradiční lovy tuleňů 

pořádané inuitskými a jinými původními 

společenstvími nevzbuzují stejné etické 

obavy veřejnosti jako lov pořádaný 

převážně pro komerční účely. Vedle toho 

se obecně uznává, že základní a sociální 

zájmy inuitských a jiných domorodých 

společenství by neměly být vystaveny 

negativním vlivům, a to v souladu 

s deklarací OSN o právech původních 

obyvatel a s dalšími příslušnými 

mezinárodními nástroji, zejména 

s úmluvou č. C169 o domorodém 

a kmenovém obyvatelstvu v nezávislých 

státech, kterou přijala Mezinárodní 

organizace práce v roce 1989 a podle níž 

mají inuitská a jiná původní společenství 

právo na sebeurčení a z titulu tohoto 

práva mají právo svobodně uskutečňovat 

svůj hospodářský, sociální a kulturní 

rozvoj. Nařízení (ES) č. 1007/2009 proto 

ve formě výjimky povoluje uvádět na trh 

Unie produkty z tuleňů získávané při 

tradičních a udržitelných lovech tuleňů 

pořádaných inuitskými a jinými původními 

společenstvími, které přispívají k jejich 

živobytí. Komise by měla vyšetřit, jaká 

přiměřená opatření lze zavést v boji proti 

možným negativním dopadům zákazu 

produktů z tuleňů na inuitská společenství 

a jak informovat veřejnost o evropských 

původních společenstvích.  

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Nařízení (ES) č. 1007/2009 by mělo 

zajistit rovnováhu mezi dobrými životními 

podmínkami zvířat a respektováním 

kultury a tradic inuitských a jiných 
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původních společenství;  

 

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 

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. 

(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 udržitelným způsobem, a to při 

současném ohledu na tradiční způsob 

života a potřeby zajištění živobytí 

inuitských a jiných původních 

společenství. Komise by tudíž měla 

přijmout opatření k informování 

veřejnosti o cílech nařízení (ES) 

č. 1007/2009 a o výjimce z tohoto nařízení 

týkající se produktů získávaných při 

lovech pořádaných původními 

společenstvími, což by obnovilo důvěru 

spotřebitelů. 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 být Komisi 

svěřena pravomoc přijímat akty v souladu 

s článkem 290 Smlouvy ohledně omezení 
množství produktů z tuleňů uváděného 

na trh podle této výjimky a v případě 

potřeby ohledně zákazu uvádět na trh 

podle této výjimky produkty z tuleňů 

pocházející z některých způsobů lovu. 

Tato svěřená pravomoc by měla být 
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vykonávána pouze v případě nutnosti, kdy 

jsou předloženy relevantní důkazy a kdy je 

to po konzultaci s příslušnými subjekty 

považováno za vhodné. 

 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Článek III odst. 4 Všeobecné dohody 

o clech a obchodu z roku 1994 stanoví, že 

produktům pocházejícím z území kterékoli 

smluvní strany dováženým na území 

kterékoli jiné smluvní strany má být 

poskytnuto neméně příznivé zacházení, 

než jaké je poskytováno obdobným 

výrobkům domácího původu. 

 

 

Pozměňovací návrh  6 

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 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 a s dotčenými 

inuitskými a jinými původními 

společenstvími. 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. 
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Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Komise by před prováděním tohoto 

nařízení měla provést posouzení dopadu, 

v němž vyčíslí a vymezí sociální, 

hospodářské a kulturní dopady revize, 

přičemž by měla zajistit, aby jakákoli 

revize respektovala skutečnost, že lov 

tuleňů je součástí kulturní identity 

některých společenství, potažmo tedy 

zajistit, že živobytí společenství žijících 

v blízkosti tuleňů nebude ohroženo a že 

bude zachována biologická a kulturní 

rozmanitost Unie. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 1 

Nařízení (ES) č. 1007/2009 

Čl. 3 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Uvádění produktů z tuleňů na trh je 

povoleno pouze tehdy, jestliže produkty 

z tuleňů jsou získávány při lovech tuleňů 

pořádaných inuitskými a jinými původními 

společenstvími za předpokladu splnění 

všech těchto podmínek: 

1. Uvádění produktů z tuleňů na trh je 

povoleno pouze tehdy, jestliže produkty 

z tuleňů jsou získávány při lovech tuleňů 

pořádaných inuitskými a jinými původními 

společenstvími za předpokladu splnění 

všech těchto podmínek: 

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

b) lov přispívá k živobytí společenství 

a není prováděn především pro komerční 

účely; 

b) lov přispívá k živobytí společenství; 

c) lov je pořádán způsobem, který v co 

možná největší míře snižuje vystavení 

bolesti, rozrušení, strachu či jinému druhu 

strádání lovených zvířat a přitom bere 

ohled na tradiční způsob života a živobytí 

společenství.  

c) lov je pořádán členem společenství 

způsobem, který v co možná největší míře 

zohledňuje dobré životní podmínky zvířat, 

a tudíž snižuje vystavení nadměrné 

bolesti, rozrušení, strachu či jinému druhu 

strádání lovených zvířat a přitom bere 

ohled na tradiční způsob života a živobytí 
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společenství. 

Výše uvedené podmínky se u dováženého 

zboží uplatňují v okamžiku nebo v místě 

dovozu. 

Výše uvedené podmínky se u dováženého 

zboží uplatňují v okamžiku nebo v místě 

dovozu. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 1 

Nařízení (ES) č. 1007/2009 

Čl. 3 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Uvádění produktů z tuleňů na trh je 

povoleno také za předpokladu splnění 

následujících podmínek: 

 a) osoba, která produkty z tuleňů uvádí na 

trh, je schopna předložit důkazy o tom, že 

produkty z tuleňů by jinak byly 

zlikvidovány na moři a tudíž nikoli 

v souladu s článkem 10 Úmluvy 

o biologické rozmanitosti; 

 b) produkty z tuleňů pocházejí z lovu, 

který byl proveden tak, aby zvířatům 

nezpůsoboval nadměrnou bolest, 

rozrušení, strach či jiný druh strádání 

a aby byly dodrženy cíle v oblasti dobrých 

životních podmínek zvířat stanovené 

vnitrostátními právními předpisy; 

 c) produkty z tuleňů pocházejí pouze 

z lovů prováděných v rámci vnitrostátních 

systémů řízení pro zachování 

vyčerpatelných přírodních zdrojů, s cílem 

zachovat životaschopnost populací tuleňů 

v jejich přirozeném prostředí, včetně 

tlumení nákaz nebo omezení dopadů 

mezidruhové konkurence s ohroženými 

druhy, které jsou závislé na stejném 

prostředí nebo na stejných zdrojích;  

 d) produkty z tuleňů pocházejí výhradně 

z lovu prováděného na populacích tuleňů 

s příznivým stavem z hlediska ochrany. 

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

dovozu. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 1 

Nařízení (ES) č. 1007/2009 

Čl. 3 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Uplatňování odstavců 1 a 2 nesmí 

ohrozit dosažení cíle tohoto nařízení. 

3. Uplatňování odstavců 1, 1a a 2 nesmí 

ohrozit dosažení cíle tohoto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  11 

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. Na Komisi je po konzultaci 

s příslušnými zúčastněnými subjekty 
přenesena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 4a s cílem omezit nebo zakázat 

uvádění na trh u výrobků získaných 

z lovů, u nichž se prokázalo, že byly 

primárně prováděny pro komerční účely, 

nebo nad rámec toho, co je nezbytné pro 

účel výjimek stanovených v odstavci 1. 

Aby se to prokázalo, předloží Komise 

relevantní důkazy, pokud jde o množství 

produktů z tuleňů uváděných na trh podle 

odstavce 1, jako je počet ulovených 

tuleňů, nebo podle dalších okolností.  

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

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

Článek 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a) Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek 5a 

 Informování veřejnosti 

 Komise a členské státy přijmou vhodná 

opatření, jimiž informují příslušné 

orgány, včetně úředníků celní správy 

v členských státech, a veřejnost o tom, 

že produkty z tuleňů uvedené na trh 

a pocházející z lovů pořádaných Inuity 

a dalšími původními společenstvími 

v souladu s čl. 3 odst. 1 jsou v souladu 

s platnými právními předpisy.“ 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 3 b (nový) 

Nařízení (ES) č. 1007/2009 

Čl. 7 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3b) V článku 7 se doplňuje tento odstavec: 

  „2a. Komise dále zhodnotí dopad tohoto 

nařízení na hospodářský, sociální 

a kulturní rozvoj inuitských společenství 

v dotčených regionech a také účinky 

tohoto nařízení na pobřežní komunity, 

u nichž je lov tuleňů součástí řízení 

mořských zdrojů. Ke dni ...* předloží 

Komise Evropskému parlamentu, Radě, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů zprávu o tomto 

dopadu. Zpráva zahrne možné způsoby 

zmírnění negativních dopadů tohoto 

nařízení na inuitská společenství. 

 ________________ 

 * Úř. věst.: vložte prosím datum: 2 roky po 

vstupu tohoto (pozměňujícího) nařízení 
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v platnost.“ 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 3 c (nový) 

Nařízení (ES) č. 1007/2009 

Článek 7 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3c) Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek 7a 

 Přezkum 

 Bude-li to považováno za vhodné na 

základě posouzení dopadů podle čl. 7 odst. 

2 písm. a), bude toto nařízení 

přezkoumáno 4 roky po vstupu v platnost. 

Přezkum bude vycházet z posouzení 

dopadů týkajícího se socioekonomických 

a kulturních vlivů tohoto nařízení na 

rozvoj a identitu inuitských a jiných 

původních společenství. Přezkum se bude 

zabývat také vlivem nařízení na pobřežní 

komunity, kde je lov tuleňů součástí 

hospodaření s mořskými zdroji.“  
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28.5.2015 

STANOVISKO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA 

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1007/2009 

o obchodování s produkty z tuleňů 

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

Navrhovatel: Janusz Wojciechowski 

 

 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Návrh Evropské komise 

Cílem návrhu Komise je provedení doporučení a rozhodnutí  WTO ohledně dvou výjimek 

týkajících se zákazu obchodu s produkty z tuleňů obsažených v základním nařízení: umožnění 

dovozu produktů z tuleňů pocházejících z lovů, jejichž účelem je udržitelné řízení mořských 

zdrojů na neziskové bázi a nikoli pro komerční účely (výjimka týkající se řízení mořských 

zdrojů) a umožnění dovozu produktů pocházejících z tradičních lovů tuleňů pořádaných 

inuitskými a jinými původními společenstvími (výjimka týkající se původních společenství). 

S ohledem na závazky v rámci WTO Komise navrhuje zrušit výjimku týkající se řízení 

mořských zdrojů a přizpůsobit výjimku týkající se původních společenství požadavkům 

orgánu pro řešení sporů, podmínit zároveň její uplatňování zohledňováním dobrých životních 

podmínek zvířat a stanovit limity na množství produktů z tuleňů, které mohou být uvedeny na 

trh. 

Stanovisko navrhovatele 

Omezení dovozu produktů z tuleňů je dlouhodobý požadavek mnoha organizací, které se 

věnují ochraně zvířat, ale i velké části veřejnosti, která nesouhlasí s často krutým a brutálním 

způsobem zabíjení těchto zvířat pro komerční účely. 

Vědecké studie dokládají, že tuleni jsou velmi inteligentní a citlivá zvířata, což dále 

odůvodňuje oprávněnost požadavku chránit je před krutostmi a strádáním. Je nutné přitom 

zdůraznit, že produkty z tuleňů nemají pro Evropskou unii zvláštní hospodářský význam 

a evropští spotřebitelé se bez nich mohou obejít. Současně je třeba chápat specifickou situaci 

inuitských a jiných původních společenství, pro něž je lov tuleňů spojen s dlouholetými 

tradicemi a samotnou existencí těchto společenství, proto by měl být dovoz těchto produktů 
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z tuleňů omezen na produkty pocházející právě z lovu těchto společenství, přičemž je zároveň 

nutné požadovat splnění co možná nejvyšších humanitárních norem. V případě, že jsou tyto 

splněny, měla by Komise využít další nelegislativní prostředky s cílem usnadnit uvádění 

těchto produktů na trh. 

Důležitou otázkou je skutečná kontrola omezeného dovozu produktů z tuleňů, která bude 

účinná jedině tehdy, pokud subjekt dovážející tyto produkty bude mít povinnost doložit, že 

tyto produkty pocházejí skutečně z lovu prováděného výše zmíněnými původními 

společenstvími. Zavedením takových požadavků navrhovatel směřuje cestou, která je 

v souladu se základními východisky tohoto nařízení, jež jsou zdůvodněna morálními hledisky 

lovu pro komerční účely. Zastává rovněž názor, že by měla na úrovni Unie existovat možnost 

zavést přechodně úplný zákaz dovozu produktů z tuleňů ze třetích zemí v případě, že lovy 

pořádané v těchto zemích zásadním způsobem porušují standardy požadované v oblasti 

v oblasti ochrany zvířat před bolestí, rozrušením, strachem a jinými druhy strádání. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 

jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Na druhé straně je lov tuleňů nedílnou 

součástí kultury a identity inuitských 

a jiných domorodých společenství 

a významně přispívá k jejich živobytí. 

Z těchto důvodů tradiční lovy tuleňů 

pořádané inuitskými a jinými původními 

společenstvími nevzbuzují stejné etické 

obavy veřejnosti jako lov pořádaný 

převážně pro komerční účely. Vedle toho 

se obecně uznává, že v souladu s deklarací 

OSN o právech původních obyvatel a s 

dalšími příslušnými mezinárodními nástroji 

by základní a sociální zájmy inuitských 

a jiných domorodých společenství neměly 

být vystaveny negativním vlivům. Nařízení 

(ES) č. 1007/2009 proto ve formě výjimky 

povoluje uvádět na trh Unie produkty 

z tuleňů získávané při tradičních lovech 

(2) Na druhé straně je lov tuleňů nedílnou 

součástí kultury a identity inuitských 

a jiných domorodých společenství 

a významně přispívá k jejich živobytí, 

včetně jejich práva na rozvoj a 

hospodářskou činnost. 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 

hospodářské a sociální zájmy inuitských 

a jiných domorodých společenství neměly 
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tuleňů pořádaných inuitskými a jinými 

původními společenstvími, které přispívají 

k jejich živobytí. 

být vystaveny negativním vlivům. Kromě 

toho úmluva Mezinárodní organizace 

práce (MOP) č. 169 z roku 1989 

o domorodém a kmenovém obyvatelstvu 

zdůrazňuje, že kmenové obyvatelstvo má 

právo na sebeurčení, potažmo na 

svobodný hospodářský, sociální a kulturní 

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 přispívají k jejich 

živobytí. 

 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Při lovech pořádaných inuitskými 

a jinými původními společenstvími stejně 

jako při jiných způsobech lovu tuleňů nelze 

účinně a soustavně uplatňovat skutečně 

humánní způsob zabíjení. Přesto je vhodné, 

aby se vzhledem k cíli sledovanému 

v nařízení (ES) č. 1007/2009 uvádění 

produktů z tuleňů získávaných při 

tradičních lovech tuleňů pořádaných 

inuitskými a jinými původními 

společenstvími na trh Unie podmínilo tím, 

že tyto lovy budou v co největší míře 

prováděny způsobem, který snižuje 

vystavení bolesti, rozrušení, strachu či 

jinému druhu strádání lovených zvířat, a to 

při současném ohledu na tradiční způsob 

života a živobytí inuitských a jiných 

původních společenství. Výjimka 

poskytnutá pro produkty z tuleňů získávané 

při tradičních lovech tuleňů pořádaných 

inuitskými a jinými původními 

společenstvími by měla být omezena na 

lovy, které přispívají k živobytí těchto 

společenství, a proto nejsou prováděny 

(3) 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 udržitelným způsobem, který 

snižuje vystavení bolesti, rozrušení, strachu 

či jinému druhu strádání lovených zvířat, 

a to při současném ohledu na tradiční 

způsob života a živobytí inuitských 

a jiných původních společenství a aniž by 

docházelo k ohrožení konkrétních 

stanovišť a ekosystému jako celku. 

Výjimka poskytnutá pro produkty z tuleňů 

získávané při tradičních lovech tuleňů 

pořádaných inuitskými a jinými původními 

společenstvími by měla být omezena na 
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především pro komerční účely. Aby se 

zabránilo zneužívání této výjimky v 

případě produktů získaných při lovech 

pořádaných především pro komerční účely, 

měla by Komise mít v případě potřeby 

možnost omezit množství produktů 

z tuleňů uváděné na trh podle této výjimky. 

lovy, které přispívají k živobytí těchto 

společenství, a proto nejsou prováděny 

především pro komerční účely. Za účelem 

obnovení důvěry spotřebitelů by Komise 

měla učinit odpovídající kroky s cílem 

informovat veřejnost o tomto nařízení a 

o výjimce z tohoto nařízení, která se 

vztahuje na produkty získávané při lovech 

tuleňů pořádaných původními 

společenstvími. Aby se zabránilo 

zneužívání této výjimky v případě 

produktů získaných při lovech pořádaných 

především pro komerční účely, měla by 

Komise mít možnost za předpokladu 

existence věcných důkazů a po konzultaci 

se zapojenými subjekty v případě potřeby 

omezit povolené množství produktů 

z tuleňů nebo tyto produkty zakázat, pokud 

byly produkty uváděné na trh získány při 

způsobech lovu, které porušují zásady, na 

nichž je tato výjimka založena. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  (3a) Za účelem účinné kontroly provádění 

současného nařízení je nutné stanovit 

zásadu, že povinnost prokázat, že produkty 

z tuleňů dovážené na trh Unie pocházejí 

z lovů pořádaných inuitskými nebo jinými 

původními společenstvími, mají mít 

dovozci produktů. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 
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Bod odůvodnění 3 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3b) Produkty z tuleňů ulovených 

inuitskými nebo jinými původními 

společenstvími by neměly být uváděny na 

trh, pokud nejsou předmětem ujednání 

nebo nejsou doprovázeny dokladem, který 

prokazuje jejich původ a soulad s tímto 

nařízením.  Za tímto účelem by mohlo být 

zavedeno označení certifikující produkty 

tohoto typu získávané při lovech 

prováděných za účelem zajištění živobytí 

dotčených společenství, a tedy při 

takových lovech, jež nejsou prováděny 

především pro komerční účely. 

 

 

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 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, včetně konzultací 

s dotčenými inuitskými společenstvími 

a jinými původními společenstvími. 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 
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Bod odůvodnění 5 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5b) Komise by měla mít možnost pružně 

reagovat na důvěryhodné informace o 

tom, že ve třetí zemi jsou při lovu tuleňů 

zásadním způsobem porušovány 

standardy požadované v oblasti ochrany 

zvířat před bolestí, rozrušením, strachem 

a jinými druhy strádání. V takovýchto 

případech by Komise měla mít pravomoc 

zavést dočasné omezení nebo zákaz 

dovozu produktů z tuleňů pocházejících 

z lovu z dané země. 

 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 1  

Nařízení (ES) č. 1007/2009 

Čl. 3 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Uvádění produktů z tuleňů na trh je 

povoleno pouze tehdy, jestliže produkty 

z tuleňů jsou získávány při lovech tuleňů 

pořádaných inuitskými a jinými původními 

společenstvími za předpokladu splnění 

všech těchto podmínek: 

1. Uvádění produktů z tuleňů na trh je 

povoleno pouze tehdy, jestliže dovozce 

prokáže, že produkty z tuleňů jsou 

získávány při lovech tuleňů pořádaných 

inuitskými a jinými původními 

společenstvími za předpokladu splnění 

všech těchto podmínek: 

 

Odůvodnění 

Uložením povinnosti dovozcům prokazovat, že produkty z tuleňů, které dovážejí, pocházejí 

z povolených zdrojů, umožní účinnou kontrolu provádění tohoto nařízení. 

 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (ES) č. 1007/2009 



 

RR\1065025CS.doc 35/37 PE552.005v02-00 

 CS 

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. Pokud existují věcné důkazy 

naznačující, že počty lovených tuleňů, 

množství produktů z tuleňů uvedená na trh 

podle odstavců 1 a 2 nebo jiné okolnosti 

jsou takové, aby prokazovaly, že lov se 

provádí především pro komerční účely, je 

po předchozí konzultaci se zúčastněnými 

subjekty na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 4 s cílem omezit nebo 

zakázat uvádění na trh výrobků získaných 

z tohoto lovu. 

 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 3 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 1007/2009 

Článek 5 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a) Vkládá se nový článek: 

  „Článek 5a 

 Informování veřejnosti 

 Komise a členské státy přijmou vhodná 

opatření s cílem informovat příslušné 

orgány, včetně úředníků celní správy 

v členských státech, a veřejnost o přístupu 

na trh v souladu s platnými právními 

předpisy pro produkty z tuleňů pocházející 

z lovů pořádaných původními 

společenstvími v souladu s čl. 3 odst. 1.“ 

 



 

PE552.005v02-00 36/37 RR\1065025CS.doc 

CS 

POSTUP 

Název Obchodování s produkty z tuleňů 

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

Věcně příslušný výbor 

       Datum oznámení na zasedání 

IMCO 

12.2.2015 
   

Výbor, který vypracoval stanovisko 

       Datum oznámení na zasedání 

AGRI 

12.2.2015 

Navrhovatel(ka) 

       Datum jmenování 

Janusz Wojciechowski 

23.3.2015 

Datum přijetí 28.5.2015    

Výsledek konečného hlasování +: 

–: 

0: 

34 

6 

3 

Členové přítomní při konečném 

hlasování 

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José 

Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, 

Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert 

Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, 

Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz 

García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth 

Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike 

Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, 

Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam 

Siekierski, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo 

Náhradníci přítomní při konečném 

hlasování 

Pilar Ayuso, Jørn Dohrmann, Norbert Lins, Momchil Nekov, Stanislav 

Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Hannu Takkula, 

Valdemar Tomaševski 

 
 

 



 

RR\1065025CS.doc 37/37 PE552.005v02-00 

 CS 

POSTUP 

Název Obchodování s produkty z tuleňů 

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

Datum předložení EP 6.2.2015    

Věcně příslušný výbor 

       Datum oznámení na zasedání 

IMCO 

12.2.2015 
   

Výbory požádané o stanovisko 

       Datum oznámení na zasedání 

INTA 

12.2.2015 

ENVI 

12.2.2015 

AGRI 

12.2.2015 

PECH 

12.2.2015 

Nezaujetí stanoviska 

       Datum rozhodnutí 

ENVI 

24.2.2015 

PECH 

31.3.2015 
  

Zpravodajové 

       Datum jmenování 

Cristian-Silviu 

Buşoi 

24.2.2015 

   

Projednání ve výboru 23.4.2015 6.5.2015   

Datum přijetí 4.6.2015    

Výsledek konečného hlasování +: 

–: 

0: 

33 

2 

0 

Členové přítomní při konečném 

hlasování 

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza 

Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, 

Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz 

White, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel 

Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine 

Stihler, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, 

Marco Zullo 

Náhradníci přítomní při konečném 

hlasování 

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-

Langen, Filiz Hyusmenova, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Marc 

Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Lambert van Nistelrooij 

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při 

konečném hlasování 

Andrey Kovatchev 

Datum předložení 11.6.2015 

 
 


