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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1007/2009
ze dne 16. září 2009
o obchodování s produkty z tuleňů
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

(3)

Tuleni jsou loveni ve Společenství i mimo ně a používají se
k získávání produktů a výrobků, jako jsou například maso,
olej, tuk, orgány, kožešinové kůže a výrobky z nich, jež za
hrnují tak rozdílné produkty jako kapsle Omega-3 a odě
vy, jejichž součástí je zpracovaná tulení kůže a kožešina.
Tyto produkty se prodávají v rámci obchodu na různých
trzích včetně trhu Společenství. Vzhledem k povaze těchto
produktů je pro spotřebitele obtížné nebo nemožné odlišit
je od podobných produktů, které nepocházejí z tuleňů.

(4)

Lov tuleňů vedl k tomu, že zástupci veřejnosti a vlády ci
tliví na otázky dobrých životních podmínek zvířat vyjád
řili značné obavy ohledně bolesti, rozrušení, strachu či
jiného druhu strádání, které zabíjení tuleňů a jejich sta
hování z kůže tak, jak jsou většinou prováděny, těmto zví
řatům způsobují.

(5)

V reakci na obavy občanů a spotřebitelů v souvislosti s as
pekty dobrých životních podmínek při zabíjení tuleňů a je
jich stahování z kůže a s možností, že se na trh dostávají
výrobky získané ze zvířat zabitých a stažených z kůže způ
sobem, jenž způsobuje bolest, rozrušení, strach či jiné
druhy strádání, několik členských států přijalo nebo za
mýšlí přijmout právní předpisy upravující obchodování
s produkty z tuleňů tak, že se zakáže jejich dovoz a výroba,
zatímco v jiných členských státech nejsou zavedena žádná
omezení na obchodování s těmito produkty.

(6)

Existují proto rozdíly mezi vnitrostátními právními před
pisy, jež upravují obchodování s produkty z tuleňů, jejich
dovoz, výrobu a uvádění na trh. Tyto rozdíly mezi vnitro
státními opatřeními mají nepříznivý vliv na fungování
vnitřního trhu s produkty, které obsahují nebo mohou ob
sahovat produkty z tuleňů, a představují překážku obcho
dování s těmito produkty.

(7)

Existence takto různých právních předpisů může dále od
razovat spotřebitele od nákupu produktů, které nejsou vy
robeny z tuleňů, avšak nelze je snadno odlišit od
podobného zboží vyrobeného z tuleňů, nebo produktů,
které mohou obsahovat prvky nebo přísady získané z tu
leňů, avšak nelze je jasně rozpoznat, jako jsou kožešiny,
kapsle Omega-3, oleje a kožené výrobky.

(8)

Opatření uvedená v tomto nařízení by proto měla harmo
nizovat pravidla ve Společenství, pokud jde o komerční ak
tivity týkající se produktů z tuleňů, a měla by tím zabránit
narušení vnitřního trhu s těmito produkty, včetně produk
tů, které jsou výrobkům z tuleňů rovnocenné nebo je mo
hou nahradit.

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a ze
jména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociální
ho výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

Tuleni jsou vnímavé bytosti, jež mohou pociťovat bolest,
rozrušení, strach či jiný druh strádání. V prohlášení o zá
kazu produktů z tuleňů v Evropské unii (3) požádal Evrop
ský parlament Komisi, aby neprodleně navrhla nařízení
o zákazu dovozu, vývozu a prodeje všech produktů z tu
leňů grónských a čepcolů hřebenatých. V usnesení ze dne
12. října 2006 o akčním plánu Společenství v oblasti do
brých životních podmínek a ochrany zvířat pro období
2006–2010 (4) vyzval Evropský parlament Komisi, aby na
vrhla úplný zákaz dovozu produktů z tuleňů. V doporuče
ní 1776 (2006) ze dne 17. listopadu 2006 o lovu tuleňů
Parlamentní shromáždění Rady Evropy doporučilo vyzvat
členské státy Rady Evropy, v nichž se praktikuje lov tuleňů,
aby zakázaly veškeré způsoby lovu, které jsou kruté a které
nezaručují okamžitou smrt zvířat bez strádání, aby zakáza
ly omračování zvířat nástroji, jako jsou speciální cepíny
(hakapiky), obušky a střelné zbraně, a aby podporovaly ini
ciativy zaměřené na zákaz obchodování s produkty
z tuleňů.

Dovoz kůží mláďat tuleňů grónských a čepcolů hřebena
tých a výrobků z nich do členských států pro komerční
účely je podle směrnice Rady 83/129/EHS ze dne 28. bře
zna 1983 o dovozu kůží z některých tuleních mláďat a vý
robků z nich do členských států (5) zakázán.

(1) Stanovisko ze dne 26. února 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním vě
stníku).
(2) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 5. května 2009 (dosud ne
zveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 27. čer
vence 2009.
(3) Úř. věst. C 306 E, 15.12.2006, s. 194.
(4) Úř. věst. C 308 E, 16.12.2006, s. 170.
(5) Úř. věst. L 91, 9.4.1983, s. 30.
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(9)

Podle Protokolu o ochraně a dobrých životních podmín
kách zvířat, připojeného ke Smlouvě, má Společenství
mimo jiné při stanovování a provádění politiky vnitřního
trhu brát plně v úvahu požadavky na dobré životní pod
mínky zvířat. Harmonizovaná pravidla stanovená v tomto
nařízení by měla tedy plně zohlednit aspekty dobrých ži
votních podmínek zvířat.

(10)

V zájmu odstranění současného roztříštění vnitřního trhu
je nutné upravit harmonizovaná pravidla, a tím zohlednit
otázky dobrých životních podmínek zvířat. Aby byly účin
ným a přiměřeným způsobem odstraněny překážky volné
ho pohybu těchto produktů, nemělo by být uvádění
produktů z tuleňů na trh v zásadě povoleno, aby se obno
vila důvěra spotřebitelů a aby bylo zároveň zajištěno spl
nění požadavků na dobré životní podmínky zvířat. Protože
znepokojení občanů a spotřebitelů se vztahuje na zabíjení
tuleňů a jejich stahování z kůže jako takové, jsou nutná
také opatření na snížení poptávky, jež vede k prodeji pro
duktů z tuleňů, a tedy i hospodářské poptávky, jež podně
cuje komerční lov tuleňů. Harmonizovaná pravidla je
u dovážených produktů nutno vymáhat v okamžiku nebo
v místě dovozu, aby bylo zajištěno účinné vymáhání.

(11)

I když je snad možné zabíjet tuleně a stahovat je z kůže bez
zbytečné bolesti, rozrušení, strachu či jiného druhu
strádání, není vzhledem k tomu, za jakých podmínek lov
tuleňů probíhá, v praxi proveditelné důsledné ověřování
a kontrola toho, zda lovci dodržují požadavky na dobré ži
votní podmínky zvířat, nebo je alespoň velmi obtížné do
sáhnout jich účinným způsobem, jak konstatoval Evropský
úřad pro bezpečnost potravin dne 6. prosince 2007.

(12)

Je rovněž jasné, že jiné formy harmonizovaných pravidel,
jako jsou požadavky na označování, by neměly stejné vý
sledky. Kromě toho by požadavek, aby výrobci, distribu
toři nebo maloobchodní prodejci označovali produkty,
které zcela nebo částečně pocházejí z tuleňů, představoval
pro tyto hospodářské subjekty značnou zátěž a byl by ne
úměrně nákladný v případech, kdy produkty z tuleňů před
stavují pouze nepatrnou část daného produktu. Naopak
opatření obsažená v tomto nařízení bude možno snadněji
dodržovat a přitom rovněž obnovit důvěru spotřebitelů.

(13)

S cílem zajistit, aby byla harmonizovaná pravidla stanove
ná v tomto nařízení plně účinná, měla by se vztahovat ne
jen na produkty z tuleňů pocházející ze Společenství, ale
také na produkty z tuleňů dovezené do Společenství ze tře
tích zemí.
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(14)

Neměly by být nepříznivě dotčeny zásadní hospodářské
a sociální zájmy společenství Inuitů, jež se zabývají lovem
tuleňů coby prostředkem k zajištění svého živobytí. Lov je
nedílnou součástí kultury a identity členů inuitské společ
nosti a jako takový je uznáván Deklarací Organizace spo
jených národů o právech původního obyvatelstva. Mělo by
být proto povoleno uvádět na trh produkty z tuleňů zís
kávané při těchto tradičních lovech tuleňů pořádaných inu
itskými a jinými domorodými společenstvími, které
přispívají k jejich živobytí.

(15)

Toto nařízení stanoví harmonizovaná pravidla pro uvádě
ní produktů z tuleňů na trh. Nejsou jím tedy dotčeny další
právní předpisy Společenství ani vnitrostátní právní před
pisy upravující lov tuleňů.

(16)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla
být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze
dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích
pravomocí svěřených Komisi (1).

(17)

Zejména je třeba zmocnit Komisi k vymezení podmínek,
za nichž je možno uvádět na trh produkty z tuleňů zís
kávané při tradičních lovech tuleňů pořádaných inuitskými
a jinými původními společenstvími, které přispívají k je
jich živobytí; vymezení podmínek, za nichž je možný do
voz produktů z tuleňů, který je pouze příležitostný
a představuje výhradně zboží určené pro osobní použití
cestujících nebo jejich rodin; a vymezení podmínek, za
nichž je možno uvádět na trh produkty z tuleňů, které jsou
výsledkem lovu regulovaného vnitrostátním právem a pro
váděného výhradně za účelem udržitelného řízení moř
ských zdrojů. Jelikož tato opatření mají obecný význam
a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto
nařízení jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky,
musí být přijata regulativním postupem s kontrolou sta
noveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(18)

S cílem usnadnit příslušným vnitrostátním orgánům pro
vádění úkonů k vymáhání těchto předpisů by Komise měla
vydat technické pokyny, v nichž poskytne nezávazné úda
je o kódech kombinované nomenklatury, do kterých mo
hou spadat produkty, které jsou předmětem tohoto
nařízení.

(19)

Členské státy by měly stanovit sankce za porušení tohoto
nařízení a zajistit jejich uplatňování. Tyto sankce by měly
být účinné, přiměřené a odrazující.

(20)

Členské státy by měly poskytovat pravidelné zprávy o čin
nostech podniknutých při provádění tohoto nařízení. Na
základě těchto zpráv by Komise měla předložit Evropské
mu parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení.

(1) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
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Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž odstranění překážek fun
gování vnitřního trhu prostřednictvím harmonizace, na
úrovni Společenství, vnitrostátních zákazů týkajících se
obchodu s produkty z tuleňů, nemůže být uspokojivě do
saženo na úrovni členských států, a proto jej může být lépe
dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství při
jmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanove
nou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou
proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekra
čuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení
tohoto cíle,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Předmět
Toto nařízení stanoví harmonizovaná pravidla pro uvádění pro
duktů z tuleňů na trh.
Článek 2
Definice
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
1) „tuleněm“ jedinec všech druhů ploutvonožců (čeledi tuleňo
vití – Phocidae, lachtanovití – Otariidae a mrožovití –
Odobenidae);

2.

31.10.2009

Odchylně od odstavce 1:

a)

je dovoz produktů z tuleňů rovněž povolen, pokud je pouze
příležitostný a představuje výhradně zboží určené pro osob
ní použití cestujících nebo jejich rodin. Povaha a množství
tohoto zboží nesmějí být takové, aby naznačovaly dovoz pro
komerční účely;

b)

je rovněž povoleno uvádět na trh produkty z tuleňů, které
pocházejí z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitros
tátním právem a prováděného výhradně za účelem udržitel
ného řízení mořských zdrojů. Toto uvedení na trh je možné
pouze na neziskovém základě. Povaha a množství těchto
produktů nesmějí být takové, aby naznačovaly uvedení na
trh pro komerční účely.

Uplatňování tohoto odstavce nesmí ohrozit dosažení cíle tohoto
nařízení.
3. Komise řídícím postupem podle čl. 5 odst. 2 vydá technic
ké pokyny, které stanoví orientační seznam kódů kombinované
nomenklatury, do kterých mohou spadat produkty z tuleňů, na
které se vztahuje tento článek.
4. Aniž je dotčen odstavec 3, přijímají se opatření k provedení
tohoto článku, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky
tohoto nařízení jeho doplněním, regulativním postupem s kon
trolou podle čl. 5 odst. 3.

Článek 4

2) „produktem z tuleňů“ jakýkoli produkt, zpracovaný nebo
nezpracovaný, získaný nebo pocházející z tuleňů, včetně
masa, oleje, tuků, orgánů a kožešinových kůží surových, vy
činěných či vydělaných, včetně kožešinových kůží sesta
vených do plátů, křížů a podobných forem, a výrobků
z kožešinových kůží;

Členské státy nebrání uvádění na trh produktů z tuleňů, jež jsou
v souladu s tímto nařízením.

3) „uvedením na trh“ zavedení na trh Společenství, a tím i zpří
stupnění třetím osobám za úplatu;

Článek 5

Doložka o volném pohybu

Postup projednávání ve výboru
4) „Inuity“ původní příslušníci inuitské domoviny, tj. těch ark
tických a subarktických oblastí, kde v současnosti nebo tra
dičně mají Inuité domorodá práva a zájmy, které Inuité
uznávají za příslušníky svého lidu a k nimž patří Inupiaté, al
jašští Jupikové, Inuité, kanadští Inuvialuité, grónští Kalaallité
a ruští Jupikové;
5) „dovozem“ vstup zboží na celní území Společenství.
Článek 3

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený čl. 18 odst. 1 nařízení
Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním
obchodu s nimi (1). Uvedený výbor se může podle potřeby obrá
tit na jiný stávající regulativní výbor, jako je Stálý výbor pro po
travinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený čl. 58 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. led
na 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravi
nového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin
a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (2).

Podmínky pro uvedení na trh
1.
Uvádění produktů z tuleňů na trh je povoleno pouze tehdy,
jestliže produkty z tuleňů jsou získávány při tradičních lovech tu
leňů pořádaných inuitskými a jinými původními společenstvími,
které přispívají k jejich živobytí. Tyto podmínky se u dováženého
zboží uplatňují v okamžiku nebo v místě dovozu.

2.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7
rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného
rozhodnutí.
(1) Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.
(2) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
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3.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až
4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmí
něného rozhodnutí.
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Článek 7
Předkládání zpráv
1.
Do 20. listopadu 2011 a poté jednou za čtyři roky předloží
členské státy Komisi zprávu shrnující činnosti podniknuté k pro
vedení tohoto nařízení.
2.
Na základě zpráv uvedených v odstavci 1 předloží Komise
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto naří
zení během dvanácti měsíců od konce každého období, na které
se zprávy vztahují.

Článek 6
Sankce a vymáhání

Článek 8
Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a při
jmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené
sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy
oznámí takto stanovené sankce Komisi do 20. srpna 2010 a ne
prodleně jí oznámí všechny následné změny těchto ustanovení.

Vstup v platnost a použitelnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 3 se použije ode dne 20. srpna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Ve Štrasburku dne 16. září 2009.
Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM

