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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje

Lov na tjulnje

Tjulnji živijo večinoma na obalah polarnih, subpolarnih ali zmernopodnebnih regij. Od 33 
obstoječih plavutonožcev se jih trenutno lovi vsaj 15. Populacija, ki jo zajema lov, šteje 
približno 15 do 16 milijonov živali.

Vsako leto je med obsežnim komercialnim lovom ubitih približno 900 000 tjulnjev (število ne 
zajema živali, ki so bile ranjene in izgubljene, ali neprijavljenih pobojev), od tega 60 % v 
Kanadi, na Grenlandiji in v Namibiji. Tudi Norveška in Rusija sta med najpomembnejšimi 
državami, kjer se izvaja obsežen komercialen lov na tjulnje. Znotraj Skupnosti lovijo tjulnje v 
manjšem obsegu na Švedskem, v Finski in Združenem kraljestvu (Škotska), zlasti za 
upravljanje staleža rib in nadzora škodljivih učinkov.

Z izdelki iz tjulnjev se trguje v Skupnosti in zunaj nje.

Naraščajoča zaskrbljenost javnosti

Tjulnji so sesalci z razvitimi čutili, ki lahko občutijo bolečino, stisko, strah ter druge oblike 
trpljenja. Metode lova na tjulnje pogosto veljajo za nehumane in krute. Ustrezno ravnanje z 
živalmi pri lovu na tjulnje je v zadnjih letih povzročilo veliko zaskrbljenost javnosti:

(1) številne javnomnenjske raziskave v različnih državah članicah dokazujejo, da velikanska 
večina evropskih državljanov nasprotuje obsežnemu komercialnemu lovu na tjulnje in 
njegovim metodam. Še več, večina je za prepoved trgovine z izdelki iz tjulnjev. Odpor do
lova na tjulnje je močan tudi na mednarodni ravni, celo v državah, kjer se ta lov izvaja, na 
primer v Kanadi.

(2) Številne države članice so se že odzvale na skrb svojih državljanov glede ustreznega 
ravnanja z živalmi in sprejele zakonodajo, ki prepoveduje trgovino z izdelki iz tjulnjev, druge 
pa jo pripravljajo. Druge države so sprejele podobne ukrepe na mednarodni ravni, ki temeljijo 
na javni morali in etičnih načelih o ustreznem ravnanju z živalmi. ZDA so na primer to 
prepoved vključile v akt o zaščiti morskih sesalcev iz leta 1972.  

(3) Evropski parlament je 26. septembra 2006 sprejel pisno deklaracijo 38/2006 (s 425 
podpisniki), s katero poziva k prepovedi uvoza, izvoza in prodaje vseh izdelkov iz sedlastih in 
kapičastih tjulnjev, pri tem pa zagotovi, da takšna uredba ne bo vplivala na tradicionalni lov 
Inuitov na tjulnje.

(4) Evropska komisija je po oceni učinka 23. julija 2008 objavila predlog uredbe. Na osnovi 
členov 95 in 133 Pogodbe osnutek uredbe poudarja prepoved trgovanja razen v primeru 
inuitskih skupnosti. Vendar predvideva tudi občutna odstopanja, ki omogočajo, da trgovino z 
izdelki iz tjulnjev, pridobljenih brez povzročanja bolečine in trpljenja živali, ki se jima je 
mogoče izogniti.



PE415.284v01-00 4/22 PA\752923SL.doc

SL

2. Mnenje poročevalke

Popolna prepoved

Lov na tjulnje se opravlja na težko dostopnih območjih, v izrednih vremenskih pogojih in na 
nestabilnem ledu. Neodvisni opazovalci vsako leto ugotavljajo, da te razmere močno ovirajo 
spoštovanje tako imenovanega postopka v treh stopnjah (omamljanje, preverjanje in 
izkrvavitev). Mnenje Evropske agencije za varnost hrane to potrjuje. Poleg tega pa pristojni 
organi zaradi nestabilnih razmer ne morejo opravljati njegovega nadzora in izvajanja. Dejstvo, 
da bi morali ti organi izdati potrdila in oznake, bi povzročilo veliko praktičnih težav in ne bi 
bilo v skladu z zahtevami evropskih državljanov in Evropskega parlamenta. Zato poročevalka 
meni, da predlog Komisije ni izvedljiv in da bi se moralni drži Evrope lahko zadostilo samo s 
popolno prepovedjo trgovanja z izdelki iz tjulnjev, z izjemo Inuitov, v skladu z zahtevo 
Parlamenta iz leta 2006. Poleg tega bo zgolj najvišja raven zaščite obstoječih nacionalnih 
zakonodaj zagotovila pravno podlago za predlagano uskladitev.  

Trojni cilj

Poročevalka je prepričana, da je popolno prepoved trgovanja z izdelki iz tjulnjev, z izjemo 
inuitskih skupnosti, mogoče opravičiti s tremi cilji:

(1) moralna načela javnosti: samo popolna prepoved bi bila primeren odziv za skrb, ki so jo 
izrazili evropski državljani;

(2) ustrezno ravnanje z živalmi: predlagani ukrepi imajo za cilj prenehanje krutih metod lova;

(3) varovanje okolja: preprečevanje zmanjšanja populacije tjulnjev in morebitnega izumrtja 
nekaterih vrst. Celotni dovoljeni ulov obstoječega komercialnega lova je določen nad 
trajnostno mejo. Prav tako vanj niso zajete ranjene in izgubljene živali ter neprijavljeni uboji.
Podnebne spremembe in ogrevanje ozračja pa bi lahko povzročila povečano smrtnost med 
mladiči.

Konkretni predlogi

Poročevalka predlaga, naj se odstopanja od predloga Komisije črtajo in naj se zahteva 
popolna prepoved trgovanja z izdelki iz tjulnjev. Predlaga tudi poostritev izjeme za Inuite.
Tovrstne izjeme so mednarodno sprejete na primer pri Mednarodni komisiji za kitolov, v aktu 
ZDA o morskih sesalcih in različnih nacionalnih zakonodajnih aktih v EU-27. Če bi predlog 
postavili na isto raven z zakonodajo ZDA, bi pripomogli h koherentnemu mednarodnemu 
režimu proti komercialnemu lovu na tjulnje.

Glede morebitnega sveta Svetovne trgovinske organizacije pa poročevalka meni, da bi bila 
prepoved upravičena v skladu s členom XX. sporazuma GATT (zaščita javne morale), saj so 
moralni zadržki v Evropi obsežno dokazani in zabeleženi, poleg tega ni boljšega 
omejevalnega ukrepa za trgovanje, ki bi te zadržke ustrezneje obravnaval. Prepoved, ki velja 
enako za države članice EU in tretje strani, je nediskriminatorna. Na tem področju danes ni 
zakonodaje Svetovne trgovinske organizacije, vendar je to šibak izgovor za sprejemanje 
neučinkovitih ukrepov namesto uveljavitve popolne prepovedi trgovanja.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj 
podeželja kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Z raznimi prepovedmi iz te uredbe bi 
se ustrezno odzvali na zaskrbljenost 
javnosti glede ustreznega ravnanja z 
živalmi v zvezi z dajanjem v promet v 
Skupnosti, vključno z razširitvijo na uvoz 
izdelkov iz tjulnjev iz tretjih držav, 
pridobljenih iz tjulnjev, ki morda niso bili 
usmrčeni ali odrti brez povzročanja 
nepotrebnih bolečin, stiske in drugih oblik 
trpljenja.

(10) Z raznimi prepovedmi iz te uredbe bi 
se ustrezno odzvali na zaskrbljenost 
javnosti glede ustreznega ravnanja in 
morebitne ohranitve živali v zvezi z 
dajanjem v promet v Skupnosti, vključno z 
razširitvijo na uvoz izdelkov iz tjulnjev iz 
tretjih držav, pridobljenih iz tjulnjev, ki 
morda niso bili usmrčeni ali odrti brez 
povzročanja nepotrebnih bolečin, stiske in 
drugih oblik trpljenja.

Or. en

Obrazložitev

Evropejci so zaskrbljeni glede ustreznega ravnanja z živalmi in morebitnega vprašanja 
ohranitve, ki sta glavni temi evropske javne morale. Oba je treba omeniti, saj sta temeljna 
razloga za to uredbo.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Vendar je primerno določiti možnost 
odstopanja od splošne prepovedi dajanja v 
promet in uvoza v ali izvoza iz Skupnosti 
izdelkov iz tjulnjev, če so ustrezno 
izpolnjeni pogoji glede ustreznega 
ravnanja z živalmi. Zato je treba opredeliti 
nekatera merila, katerih upoštevanje bi 

črtano
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zagotavljalo, da so tjulnji usmrčeni in 
odrti brez povzročanja nepotrebnih 
bolečin, stiske ali drugih oblik trpljenja.
Takšna odstopanja bi morala biti 
odobrena na ravni Skupnosti, da bi v 
celotni Skupnosti veljali enotni pogoji 
glede trgovine, dovoljene s temi 
odstopanji, in bi se ohranilo nemoteno 
delovanje notranjega trga.

Or. en

Obrazložitev

Črtanje te uvodne izjave je logična posledica morebitnih črtanj določb te uredbe. Glej 
obrazložitev člena 4 in drugih.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Dajanje izdelkov iz tjulnjev v promet, 
njihov uvoz, tranzit ali izvoz bi bilo treba 
dovoliti le pod pogojem, da izpolnjujejo 
določbe iz te uredbe. Če pa se izdelki iz 
tjulnjev dajejo v promet, uvažajo ali 
izvažajo na podlagi odstopanja, 
odobrenega s to uredbo, bodo morali 
izpolnjevati tudi ostalo zadevno 
zakonodajo Skupnosti, vključno z 
določbami o zdravju živali in določbami o 
varnosti hrane in krme. Ta uredba ne 
vpliva na obveznosti iz Uredbe (ES) št. 
1774/2002 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi 
zdravstvenih pravil za živalske stranske 
proizvode, ki niso namenjeni prehrani 
ljudi1, glede odstranjevanja izdelkov iz 
tjulnjev zaradi javnega zdravja in zdravja 
živali.

črtano

UL L 273, 10.10.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila 
nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
523/2008 z dne 11. junija 2008 (UL L 153, 
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12.6.2008, str. 23).

Or. en

Obrazložitev

Črtanje te uvodne izjave je logična posledica morebitnih črtanj določb te uredbe. Glej 
obrazložitev člena 4 in drugih.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Izogniti bi se bilo treba negativnim 
vplivom na bistvene gospodarske in 
družbene interese Eskimov, ki jim 
tradicionalen lov na tjulnje pomeni 
sredstvo za preživetje. Lov je pomemben 
sestavni del kulture in identitete Eskimov.
Ta vir prihodkov lovcem omogoča 
samooskrbo. Zato prepovedi iz te uredbe 
ne bi smele zajemati izdelkov iz tjulnjev,
pridobljenih z lovom, ki ga po tradiciji 
izvajajo Eskimi in omogoča njihovo 
samooskrbo.

(13) Izogniti bi se bilo treba negativnim 
vplivom na bistvene gospodarske in 
družbene interese Eskimov, ki jim 
tradicionalen lov na tjulnje pomeni 
sredstvo za preživetje. Lov je pomemben 
sestavni del kulture in identitete Eskimov.
Ta vir prihodkov lovcem omogoča 
samooskrbo. Zato prepovedi iz te uredbe 
ne bi smele zajemati izdelkov iz tjulnjev, 
pridobljenih z lovom, ki ga Inuiti po 
tradiciji izvajajo za samooskrbo.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo „za samooskrbo“ je natančnejše od besedila v predlogu in v skladu z aktom ZDA o 
zaščiti morskih sesalcev.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Določiti je treba primerne pogoje za 
zagotovitev, da se odstopanja od prepovedi 

črtano
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trgovine ustrezno izvajajo v skladu z 
določbami te uredbe. V ta namen je treba 
določiti predpise v zvezi s sistemom 
certificiranja ter etiketiranja in 
označevanja. S sistemom certificiranja bi 
se izdajali certifikati za izdelke iz tjulnjev, 
ki so bili ubili in odrti v skladu z 
ustreznimi zahtevami, ki se učinkovito 
uveljavljajo in katerih namen je 
zagotoviti, da so bili tjulnji usmrčeni in 
odrti brez povzročanja nepotrebne 
bolečine, stiske ali drugih oblik trpljenja.

Or. en

Obrazložitev

Črtanje te uvodne izjave je logična posledica morebitnih črtanj določb te uredbe. Glej 
obrazložitev člena 4 in drugih.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Zlasti je treba Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje vseh potrebnih ukrepov za 
zagotovitev ustreznih postopkov za 
učinkovito vlaganje in reševanje vlog za 
odstopanje od prepovedi trgovine iz te 
uredbe ter za ustrezno izvajanje določb iz 
te uredbe v zvezi s sistemi za certificiranje 
ter etiketiranje in označevanje. Ker imajo 
navedeni ukrepi splošno področje uporabe 
in so oblikovani za spreminjanje 
nebistvenih določb te uredbe, med drugim 
z dodajanjem novih nebistvenih določb, jih 
je treba sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 
Sveta 1999/468/ES. Komisija bi morala 
biti pooblaščena za odločanje o 
odstopanjih od prepovedi trgovine iz te 
uredbe, njihovem umiku ali preklicu. Ker 
so ti ukrepi sprejeti zaradi urejanja sheme 

(16) Zlasti je treba Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje vseh potrebnih ukrepov za 
zagotovitev ustreznega izvajanja določb iz 
te uredbe v zvezi z zahtevami beleženja 
dokazov o izvoru inuitskih izdelkov iz 
tjulnjev. Ker imajo navedeni ukrepi 
splošno področje uporabe in so oblikovani 
za spreminjanje nebistvenih določb te 
uredbe, med drugim z dodajanjem novih 
nebistvenih določb, jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 5a Sklepa Sveta 
1999/468/ES.
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iz te uredbe in se uporabljajo v 
posameznih primerih, jih je treba sprejeti 
v skladu z upravljalnim postopkom iz 
člena 4 Sklepa 1999/468/ES.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo „z zahtevami beleženja dokazov o izvoru inuitskih izdelkov iz tjulnjev“ je skladno z 
besedilom člena 3(3). Poleg tega je črtanje dela te uvodne izjave je logična posledica 
morebitnih črtanj določb te uredbe. Glej obrazložitev člena 4 in drugih.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba vzpostavlja usklajena pravila o 
dajanju v promet izdelkov iz tjulnjev, 
njihovem uvozu v Evropsko skupnost, 
tranzitu čez njeno ozemlje ali izvozu iz nje.

Ta uredba vzpostavlja usklajena pravila o 
prepovedi dajanja v promet izdelkov iz 
tjulnjev, njihovem uvozu v Evropsko 
skupnost, tranzitu čez njeno ozemlje ali 
izvozu iz nje.

Or. en

Obrazložitev

Z dodatkom besede „prepoved“ se vsebina usklajena s spremembami predloga, ki jih vlaga 
poročevalka, t.j. črtanje odstopanj.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „tjulenj“ pomeni osebka vrste 
plavutonožcev, ki pripada eni izmed vrst, 
naštetih v Prilogi I;

1. „tjulenj“ pomeni vse plavutonožce
(Phocidae, Otariidae in Odobenidae);
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Or. en

Obrazložitev

Ta uredba bi se morala uporabljati za vse tjulnje. Zato je opredelitev prilagojena v skladu s 
predlaganim črtanjem Priloge I.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. „vlagatelj prošnje za odstopanje“ 
pomeni države, vključno z državami 
članicami, ki vložijo prošnjo za odstopanje 
v skladu s členom 5 te uredbe, pri čemer 
so bili tjulnji, iz katerih so narejeni 
izdelki, usmrčeni ali odrti na njihovem 
ozemlju ali ozemlju pod njihovo 
pristojnostjo, kadar se ubijanje in 
odiranje tjulnjev izvaja na drugem 
ozemlju pa države, pod katerih pristojnost 
spadajo osebe, ki izvajajo usmrtitve in 
odiranje tjulnjev. Pri sprejemanju 
izvedbenih ukrepov iz člena 5(5) bo 
Komisija odločala v skladu s cilji te 
uredbe, in sicer pod katerimi pogoji bi bilo 
treba poleg držav vključiti še druge 
entitete.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Črtanje tega odstavka je logična posledica morebitnih črtanj določb te uredbe. Glej 
obrazložitev člena 4 in drugih.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. „tradicionalni lov“ pomeni 
nekomercionalen lov na tjulnje, ki ga 
izvajajo Inuiti.

Or. en

Obrazložitev

Nova opredelitev pojasnjuje izjemo za Inuite iz člena 3(2).

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7b. „za samooskrbo“ pomeni običajno in 
tradicionalno uporabo izdelkov iz tjulnjev 
s strani Inuitov za neposredno osebno ali 
družinsko rabo v obliki hrane, zavetišča, 
goriva, oblačil in orodja; za izdelavo ali 
prodajo obrtniških izdelkov iz neužitnih 
stranskih proizvodov iz tjulnjev za osebno 
ali družinsko rabo; in za izmenjavo 
tjulnjev ali njihovih delov, če gre za 
izmenjavo omejene in netržne narave, ali 
za delitev za osebno ali družinsko rabo.

Or. en

Obrazložitev

Nova opredelitev pojasnjuje izjemo za Inuite iz člena 3(2) in je v skladu z aktom ZDA o zaščiti 
morskih sesalcev.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se ne uporablja za izdelke iz 
tjulnjev, pridobljenih z lovom, ki ga po 
tradiciji izvajajo Eskimi in omogoča 
njihovo samooskrbo.

2. Odstavek 1 se ne uporablja za izdelke iz 
tjulnjev, pridobljenih z lovom, ki ga Inuiti 
po tradiciji izvajajo za samooskrbo.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo „za samooskrbo“ je natančnejše od besedila v predlogu in v skladu z aktom ZDA o 
zaščiti morskih sesalcev.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4 črtano
Pogoji dajanja v promet, uvoza, tranzita 

in izvoza
1. Ne glede na člen 3(1) je dajanje v 
promet izdelkov iz tjulnjev, njihov uvoz v 
Skupnost, tranzit čez njeno ozemlje ali 
izvoz iz nje dovoljen, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:
(a) izdelki so pridobljeni iz tjulnjev, ki so 
bili usmrčeni in odrti v državi, kjer se 
uporabljajo ustrezne zakonske določbe ali 
druge zahteve, ki učinkovito zagotavljajo, 
da so tjulnji usmrčeni in odrti brez 
povzročanja nepotrebne bolečine, stiske 
ali drugih oblik trpljenja, ali pa jih je 
ubila in odrla oseba, za katero veljajo te 
zahteve;
(b) pristojni organi učinkovito uveljavljajo 
zakonske določbe ali druge zahteve iz 
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točke (a);
(c) vzpostavljeni so sistemi za 
certificiranje, ki potrjujejo, da so izdelki iz 
tjulnjev, vključno s kožami tjulnjev in 
drugimi nepredelanimi materiali iz 
tjulnjev, ki so namenjeni uporabi pri 
proizvodnji izdelkov iz tjulnjev, pridobljeni 
iz tjulnjev, za katere veljajo pogoji, 
določeni v točkah (a) in (b), in
(d) izpolnjevanje pogojev iz točk (a), (b) in 
(c) se potrjuje s
(i) certifikatom in
(ii) etiketo ali oznako, če s certifikatom ni 
mogoče zagotoviti ustreznega 
uveljavljanja te uredbe,
v skladu s členoma 6 in 7.
2. Države članice ne ovirajo dajanja v 
promet, uvoza in izvoza izdelkov iz 
tjulnjev, ki izpolnjujejo določbe te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Seal hunts occur in remote, widespread and poorly accessible areas, under extreme weather 
conditions and on unstable ice. Each year independent observers witness that these specific 
conditions form a severe obstacle to comply with the so-called three-step procedure 
(stunning, checking, bleeding). The EFSA opinion confirms this. Moreover, the same 
unverifiable conditions make effective monitoring and enforcement by the responsible 
authorities virtually impossible. The fact that those same authorities should provide 
certificates and labels would raise a lot of practical problems and would fail to meet the 
requirements asked for by European citizens and the European Parliament. The rapporteur 
therefore considers the Commission's proposal unenforceable and argues that the European 
public moral can only be sufficiently protected by a full ban on trade in seal products with a 
limited exemption for Inuit communities, in line with the Parliament's request of 2006. 
Therfore, the provisions for derogations are deleted.
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 črtano
Odstopanja

1. Vlagateljem prošenj za odstopanje, ki 
Komisiji zadovoljivo dokažejo, da 
izpolnjujejo pogoje iz člena 4(1), je 
odstopanje odobreno.
2. Komisija oceni izpolnjevanje pogojev iz 
točke (a) člena 4(1) na podlagi meril iz 
Priloge II.
3. Odstopanja, odobrena v skladu z 
odstavkom (1), se umaknejo ali prekličejo, 
če pogoji iz navedenega odstavka niso več 
izpolnjeni.
4. Komisija odobri odstopanja in odloči o 
umiku ali preklicu odstopanj v skladu s 
postopkom iz člena 9(2).
5. Komisija sprejme vse potrebne predpise 
za izvajanje tega člena, kot so predpisi o 
vlogah, ki se pošljejo Komisiji, in zahteve 
po dokazih, potrebnih za odobritev 
odstopanja. Komisija bo pri tem 
upoštevala različne pogoje, ki morda 
veljajo na ozemljih raznih držav.
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 9(3).

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev člena 4.
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 črtano
Certifikati

1. Certifikati iz člena 4(1)(d)(i) 
izpolnjujejo vsaj naslednje pogoje:
(a) vsebujejo vse zadevne informacije, ki 
so potrebne za potrditev, da izdelek ali 
izdelki iz tjulnjev izpolnjujejo pogoj iz 
člena 4(1)(c) in
(b) overi jih neodvisni organ ali javni 
organ, ki potrdi točnost informacij, 
navedenih v certifikatu.
2. Komisija sprejme vse potrebne ukrepe 
za izvajanje tega člena. Posebej lahko 
opredeli informacije, ki morajo biti 
navedene, in zahteve po dokazih, ki 
morajo biti predloženi za potrditev, da je 
izpolnjen pogoj iz točke (b) odstavka 1.
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 9(3).

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev člena 4 in 5. Komisija sprejme vse potrebne ukrepe za izvajanje izjem za 
Inuite iz člena 3(3), vključno z zahtevami po dokazih o izvoru izdelkov iz tjulnjev.
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7 črtano
Etiketiranje in označevanje

1. Etiketa ali oznaka iz člena 4(1)(d)(ii) je 
pritrjena tako, da je berljiva, neizbrisna in 
vidna.
2. Komisija sprejme vse potrebne ukrepe 
za izvajanje tega člena, kot so na primer 
ukrepi za določitev pogojev za etiketiranje 
in označevanje, ter pogojev, pod katerimi 
morajo biti te pritrjene. Navedeni ukrepi 
za spremembo nebistvenih določb te 
uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 9(3).

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev člena 4 in 5.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8 črtano
Spremembe prilog

Komisija lahko spremeni priloge.
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom z nadzorom iz člena 9(3).

Or. en
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Obrazložitev

Zaradi predlaganega črtanja prilog je ta člen odvečen.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 
1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 
8 Sklepa.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Samo člen 5(4) se je nanašal na člen 9(2). Ker je bil člen 5(4) črtan, je člen 9(2) odvečen.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice vsakih pet let Komisiji 
pošljejo poročilo o ukrepih, sprejetih za 
izvajanje te uredbe.

1. Države članice v roku treh let od 
začetka veljave te uredbe in od takrat dalje 
vsakih pet let Komisiji pošljejo poročilo o 
ukrepih, sprejetih za izvajanje te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Obdobje petih let pred prejemom prvega poročila je predolgo.
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Na podlagi poročil iz odstavka 1 
Komisija poroča Evropskemu parlamentu 
in Svetu o izvajanju te uredbe v dvanajstih 
mesecih po koncu zadevnega petletnega
obdobja poročanja.

2. Na podlagi poročil iz odstavka 1 
Komisija poroča Evropskemu parlamentu 
in Svetu o izvajanju te uredbe v dvanajstih 
mesecih po koncu vsakega obdobja 
poročanja.

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 12 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člena 3 in 4 se začneta uporabljajo 6 
mesecev po dnevu začetka veljavnosti te 
uredbe, razen če izvedbeni ukrepi iz členov 
3(3), 5(5), 6(2) in 7(2) do tega dne še ne 
začnejo veljati in se v tem primeru začnejo 
uporabljati dan po začetku veljavnosti 
navedenih izvedbenih ukrepov.

Člen 3 se začne uporabljati 6 mesecev po 
začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Ta člen se spremeni v skladu s črtanjem morebitnih odstopanj.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Priloga I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA I črtano
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Vrste plavutonožcev iz člena 2
1. Arctocephalus pusillus pusillus;
2. Callorhinus ursinus;
3. Cystophora cristata;
4. Erignathus barbatus;
5. Eumetopias jubatus;
6. Halichoerus grypus;
7. Histrophoca fasciata;
8. Odobenus rosmarus rosmarus;
9. Odobenus rosmarus divergens;
10. Pagophilus groenlandicus;
11. Phoca largha;
12. Phoca vitulina;
13. Phoca vitulina richardii;
14. Pusa caspica;
15. Pusa hispida;
16. Pusa sibirica;
17. Zalophus californianus.

Or. en

Obrazložitev

Ta uredba velja za vse plavutonožce v skladu s spremembo člena 2(1). Priloga I je zato 
odvečna.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Priloga II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA II črtano
Merila za ocenjevanje ustreznosti 

veljavnih zakonskih določb in drugih 
predpisov v skladu s členom 5(2)

1. NAČELA USTREZNEGA RAVNANJA 
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Z ŽIVALMI:
Načela ustreznega ravnanja z živalmi so 
opredeljena v veljavni zakonodaji in 
drugih predpisih.
2. LOVSKA ORODJA:
Opredeljene so značilnosti orodja, 
uporabljenega za ubijanje tjulnjev.
Zakonodaja in drugi predpisi jasno 
določajo, katera orodja se lahko 
uporabljajo za omamljanje in/ali ubijanje 
mladičev in katera se lahko uporabljajo za 
omamljanja in/ali ubijanja odraslih 
tjulnjev.
3. PREVERJANJE IZGUBE ZAVESTI 
IN SMRTI Z USTREZNIMI 
METODAMI OPAZOVANJA:
Predpisi izrecno zahtevajo uporabo 
ustreznih metod opazovanja in tako od 
lovca zahtevajo, da pred izvedbo 
izkrvavitve preveri, da se tjulnju ne bo 
povrnila zavest, in tudi šele potem lahko 
nadaljuje z naslednjim tjulnjem.
4. IZKRVAVITEV OMAMLJENIH 
ŽIVALI:
Izkrvavitev vseh živali mora biti izvedena 
neposredno po ustreznem omamljanju 
živali, tj. pred omamljanjem naslednjega 
tjulnja.
5. POGOJI ZA LOV:
Predpisane so zahteve, sta tjulenj in/ali 
lovec dovolj negibna in da je mogoče 
zanesljivo meriti v tarčo. Urejeni so tudi 
predpisi o ostalih dejavnikih, pomembni 
za ta lov.
6. USPOSABLJANJE LOVCEV:
Lovec mora dovolj dobro poznati biologijo 
tjulnjev in biti usposobljen na tem 
področju, seznanjen mora biti z načini 
lova in postopkom v „treh stopnjah“ ter 
znati praktično uporabljati instrumente za 
lov, za kar so potrebni strelski preizkusi.
Postopek v „treh stopnjah“ pomeni 
zanesljivo ustrelitev, zanesljivo 
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opazovanje (preverjanje refleksa 
mežikanja ali otipavanje lobanje zaradi 
potrditve, da se živali ne more povrniti 
zavest ali da je mrtva) in učinkovito 
izkrvavitev, s čimer se zagotovi, da je 
tjulenj usmrčen brez nepotrebnih bolečin, 
stiske ali trpljenja.
7. NEODVISNI NADZOR:
Vzpostavi se sistem nadzorovanja in 
opazovanja lova ter zagotovi redna 
kontrola lova in neodvisnost inšpektorjev.
8. MOŽNOST UDELEŽBE TRETJIH 
STRANI PRI NADZORU:
Predvidena je možnost udeležbe tretjih 
strani pri nadzoru lova s čim manjšimi 
administrativnimi ali logističnimi 
preprekami.
9. OBVEZNOST POROČANJA:
Lovci in inšpektorji morajo poročati, kje 
in kdaj so bile živali usmrčene in katero 
orožja in strelivo je bilo uporabljeno.
Poročati je treba tudi o pomembnih 
okoljskih dejavnikih.
10. KAZNI IN UPOŠTEVANJE 
PREDPISOV:
Predpiše se zbiranje in sistematično 
urejanje statističnih podatkov o lovu, 
primerih neupoštevanja predpisov in 
zadevnem pregonu.

Or. en

Obrazložitev

Ker so določbe o morebitnih odstopanjih bile črtane, ni potrebno določati meril za 
ocenjevanje ustreznosti zakonodajnih določb in drugih zahtev.

Glej obrazložitev člena 4 in drugih.
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