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Pisna izjava o prepovedi proizvodov iz tjulenjev v Evropski uniji 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 116 svojega poslovnika, 

 

A. ker je bilo v severozahodnem Atlantiku v zadnjih štirih letih pobitih več kot milijon in pol 

mladičev grenlandskih tjulenjev in je bila velika večina teh živali stara manj kot tri 

mesece, 

 

B. ker se je v 50-ih in 60-ih letih 20. stoletja, ko je poboj tjulenjev zadnjič dosegel isti letni 

obseg, populacija tjulenjev zmanjšala za dve tretjini, 

 

C. ker v povprečju lovci na tjulenje iz lova na tjulenje prejmejo manj kot 5 % svojih 

prihodkov, kar predstavlja le nekaj delovnih dni letno,  

 

D. ker je mednarodna ekipa veterinarjev ugotovila, da je bilo 42 % izmed pregledanih 

pobitih tjulenjev morda odrtih medtem, ko so bili še pri zavesti, 

 

E. ker je bil uvoz krzna in izdelkov iz krzna grenlandskega tjulenja in kapičastega tjulenja v 

EGS prepovedan leta 1983 (83/129/EGS); ker lovci na tjulenje zdaj počakajo nekaj dni, 

da se mladiči grenlandskega tjulenja levijo in ker se izdelke iz teh živali še vedno uvaža v 

Evropsko unijo, 

 

F. ker so nekatere države EU (Belgija, Luksemburg in Italija) že sprejele ukrepe za 

prepoved trgovine s proizvodi iz tjulenjev, medtem ko druge to še načrtujejo (Velika 

Britanija in Nizozemska), 

 

G. ker so ZDA, Mehika in Hrvaška prepovedale trgovino s proizvodi iz tjulenjev, 

 

H. ker Svet Evrope trenutno preučuje pobudo za prepoved uvoza in uporabe tjulenjev 

oziroma njihovih delov, 

 

1. zahteva, da Komisija takoj pripravi osnutek uredbe o prepovedi uvoza, izvoza in prodaje 

vseh proizvodov iz grenlandskega ali kapičastega tjulenja; 

 

2. meni, da ta uredba ne bo vplivala na tradicionalni lov na tjulenje Inuitov, ki vseeno 

predstavlja zgolj 3 % delež zdajšnjega ulova; 

 

3. naroči svojemu predsedniku, naj to izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu in 

Komisiji. 

 


