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_____________________________________________________________ 

 

Poprawka 1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jednocześnie polowanie na foki jest 

integralną częścią kultury i tożsamości 

Eskimosów i innych autochtonicznych 

społeczności i w znacznym stopniu 

przyczynia się do ich utrzymania. Z tego 

powodu polowania na foki prowadzone 

tradycyjnie przez Eskimosów i inne 

autochtoniczne społeczności nie wzbudzają 

takiego zaniepokojenia obywateli jak 

polowania prowadzone głównie w celach 

handlowych. Ponadto jest powszechnie 

uznawane, że zgodnie z Deklaracją praw 

ludów tubylczych przyjętą przez 

Zgromadzenie Ogólne ONZ i innymi 

istotnymi instrumentami 

międzynarodowymi, nie należy naruszać 

podstawowych i społecznych interesów 

Eskimosów i innych autochtonicznych 

społeczności. Z tego względu w 

rozporządzeniu (WE) nr 1007/2009 

zezwolono na wprowadzanie do obrotu 

produktów z fok pochodzących z polowań 

(2) Jednocześnie polowanie na foki jest 

integralną częścią kultury i tożsamości 

Eskimosów i innych autochtonicznych 

społeczności i w znacznym stopniu 

przyczynia się do ich utrzymania, stanowi 

źródło żywności i dochodu potrzebnego do 

życia i gwarantującego trwałą egzystencję 

tej społeczności, zapewnia ochronę i 

ciągłość tradycyjnego stylu życia tej 

społeczności oraz chroni dziedzictwo 

kulturowe handlu barterowego. Z tego 

powodu polowania na foki prowadzone 

tradycyjnie przez Eskimosów i inne 

autochtoniczne społeczności oraz 

uznawane za zgodne z zasadami 

zrównoważonego rozwoju i niezagrażające 

zdrowiu populacji fok nie wzbudzają 

takiego zaniepokojenia obywateli jak 

polowania prowadzone głównie w celach 

handlowych. Ponadto powszechnie uznaje 

się, że – zgodnie z Deklaracją praw ludów 

tubylczych przyjętą przez Zgromadzenie 
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prowadzonych tradycyjnie przez 

Eskimosów oraz inne społeczności 

autochtoniczne i przyczyniających się do 

ich utrzymania. 

Ogólne ONZ i innymi istotnymi 

instrumentami międzynarodowymi – nie 

należy naruszać podstawowych i 

społecznych interesów Eskimosów i 

innych autochtonicznych społeczności oraz 

że należy odpowiednio uwzględnić ich 

prawo do prowadzenia działalności 

gospodarczej i rozwoju. Z tego względu w 

rozporządzeniu (WE) nr 1007/2009 

zezwolono w drodze wyjątku na 

wprowadzanie do obrotu produktów z fok, 

jeśli produkty te pochodzą z polowań 

prowadzonych tradycyjnie przez 

Eskimosów oraz inne społeczności 

autochtoniczne, a polowania te służą ich 

utrzymaniu lub się do niego przyczyniają. 

 

Poprawka 2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) Zgodnie z przyjętą w 1989 r. 

konwencją nr 169 Międzynarodowej 

Organizacji Pracy dotyczącą ludności 

tubylczej i plemiennej w krajach 

niezależnych Eskimosi i inne 

autochtoniczne społeczności mają prawo 

do samostanowienia, a z mocy tego prawa 

swobodnie dążą do rozwoju 

gospodarczego, społecznego i 

kulturowego. Należy zachować to prawo. 

 

Poprawka 3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2b) Zważywszy, że rozporządzenie (WE) 

nr 1007/2009 zostało przyjęte po latach 

szeroko zakrojonych kampanii 

inicjowanych w związku z błędnym 

postrzeganiem polowań na foki 
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prowadzonych przez Eskimosów i inne 

społeczności autochtoniczne, podczas gdy 

współprawodawcy zobowiązali się 

szczególnie do unikania wszelkich 

potencjalnych negatywnych skutków dla 

Eskimosów i innych społeczności 

autochtonicznych, a także mając na 

uwadze prawa Eskimosów i innych 

społeczności autochtonicznych 

wynikające z prawa międzynarodowego 

oraz cel określony w rozporządzeniu (WE) 

nr 1007/2009 dotyczący odbudowy 

zaufania konsumentów do produktów z 

fok pochodzących z polowań 

prowadzonych przez Eskimosów oraz inne 

społeczności autochtoniczne i 

wprowadzanych do obrotu w Unii, 

Komisja powinna przygotować wraz z 

państwami członkowskimi kampanie 

uświadamiające oraz podjąć inne 

odpowiednie środki, aby zapewnić pełne 

wdrożenie i skuteczne stosowanie wyjątku 

od ogólnego zakazu handlu produktami z 

fok. Środki te mogą obejmować środki 

służące odbudowie zaufania 

konsumentów do produktów z fok 

pochodzących z polowań prowadzonych 

przez Eskimosów i inne społeczności 

autochtoniczne zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 1007/2009 oraz 

ukierunkowane szczegółowe kampanie 

mające na celu przeciwdziałanie 

rozpowszechnionemu negatywnemu 

wizerunkowi, stygmatyzacji i błędnemu 

postrzeganiu tego zjawiska dzięki 

dostarczeniu opartych na faktach 

informacji na temat polowań na foki 

prowadzonych przez Eskimosów i inne 

społeczności autochtoniczne. Mogłoby się 

to przyczynić do pogłębienia wzajemnego 

zaufania między społecznościami 

europejskimi i arktycznymi oraz do 

wzmocnienia pozycji Unii jako 

wiarygodnego partnera w regionie 

Arktyki. 

 

Poprawka 4 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Stosowanie prawdziwie humanitarnej 

metody zabijania w sposób stały i 

skuteczny jest niemożliwe w przypadku 

polowań prowadzonych przez Eskimosów 

i inne autochtoniczne społeczności, 

podobnie jak w przypadku wszelkich 

innych polowań na foki. Należy jednak, w 
świetle celów, jakie ma realizować 

rozporządzenie (WE) nr 1007/2009, 

uzależnić wprowadzanie do obrotu w UE 

produktów pochodzących z polowań 

prowadzonych przez Eskimosów oraz inne 

społeczności autochtoniczne od 

prowadzenia tych polowań w sposób 

oszczędzający zwierzętom bólu, stresu, 

strachu i innych form cierpienia w 

możliwie największym stopniu, z 

poszanowaniem zarazem tradycyjnego 

stylu życia i potrzeb bytowych Eskimosów 

i innych społeczności autochtonicznych. 

Wyjątek przyznany w odniesieniu do 

produktów z fok pochodzących z polowań 

prowadzonych przez Eskimosów oraz inne 

społeczności autochtoniczne należy 

ograniczyć do polowań przyczyniających 

się do zaspokojenia potrzeb bytowych tych 

społeczności, a zatem nieprowadzonych 

głównie w celach handlowych. Należy 

zatem umożliwić Komisji wprowadzenie 

ograniczenia, jeżeli to konieczne, ilości 

produktów z fok wprowadzanych do 

obrotu, tak aby wyjątek nie był 

wykorzystywany do wprowadzania do 

obrotu produktów pochodzących z 

polowań prowadzonych głównie w celach 

handlowych. 

(3) W świetle celów, jakie ma realizować 

rozporządzenie (WE) nr 1007/2009, należy 

uzależnić wprowadzanie do obrotu w UE 

produktów pochodzących z polowań 

prowadzonych przez Eskimosów oraz inne 

społeczności autochtoniczne od 

prowadzenia tych polowań w sposób 

uwzględniający dobrostan zwierząt, 
oszczędzający zwierzętom możliwego do 

uniknięcia bólu, stresu, strachu i innych 

form cierpienia w możliwie największym 

stopniu, z poszanowaniem zarazem 

tradycyjnego stylu życia i potrzeb 

bytowych Eskimosów i innych 

społeczności autochtonicznych. Dlatego 

wyjątek przyznany w odniesieniu do 

produktów z fok pochodzących z polowań 

prowadzonych przez Eskimosów oraz inne 

społeczności autochtoniczne należy 

ograniczyć do polowań przyczyniających 

się do zaspokojenia potrzeb bytowych tych 

społeczności. 

 

Poprawka 5 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Aby określić szczegółowe zasady 

wprowadzania do obrotu produktów z fok, 

należy przekazać Komisji uprawnienia do 

przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 

Traktatu. Szczególnie ważne jest, aby 

Komisja przeprowadziła stosowne 

konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. 

Przygotowując i opracowując akty 

delegowane, Komisja powinna zapewniać 

jednoczesne, terminowe i odpowiednie 

przekazywanie stosownych dokumentów 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

(5) Aby określić szczegółowe zasady 

wprowadzania do obrotu produktów z fok 

zgodnie z warunkami określonymi w 

niniejszym rozporządzeniu oraz aby 

zapobiec wykorzystywaniu przyznanego 

Eskimosom i innym społecznościom 

autochtonicznym wyjątku w odniesieniu 

do produktów pochodzących z polowań, 

które nie są prowadzone w celu 

zaspokojenia potrzeb bytowych, lecz 

głównie w celach handlowych, należy 

przekazać Komisji uprawnienia do 

przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej w celu określenia 

szczegółowych zasad wprowadzania do 

obrotu produktów z fok oraz w celu 

ograniczenia lub – w razie konieczności, 

wyłącznie po przedstawieniu 

odpowiednich dowodów – zakazania 

wprowadzania do obrotu oraz ilości 

produktów z fok pochodzących z polowań 

prowadzonych przez Eskimosów i inne 

autochtoniczne społeczności. Szczególnie 

ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja 

przeprowadziła stosowne konsultacje z 

zainteresowanymi krajami i podmiotami, 

w tym na poziomie ekspertów. 

Przygotowując i opracowując akty 

delegowane, Komisja powinna zapewniać 

jednoczesne, terminowe i odpowiednie 

przekazywanie stosownych dokumentów 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

 

Poprawka 6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) polowania są tradycyjnie 

przeprowadzane przez przedmiotową 

społeczność; 

a) polowania są tradycyjnie 

przeprowadzane przez przedmiotową 

społeczność i pozostają częścią kultury i 

tożsamości tej społeczności; 

 

Poprawka 7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) polowanie przyczynia się do 

zaspokojenia potrzeb bytowych 

społeczności i nie jest prowadzone głównie 

w celach handlowych; 

b) polowanie prowadzone jest w celu lub 

przyczynia się do zaspokojenia potrzeb 

bytowych społeczności, w tym 

zapewnienia żywności i dochodu 

zapewniającego utrzymanie i trwałe 

środki do życia, i nie jest prowadzone 

głównie w celach handlowych; 

 

Poprawka 8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) polowanie jest prowadzone w sposób 

oszczędzający zwierzętom bólu, stresu, 

strachu i innych form cierpienia w 

największym stopniu, z poszanowaniem 

zarazem tradycyjnego stylu życia i potrzeb 

bytowych społeczności. 

c) polowanie jest prowadzone w sposób 

uwzględniający należycie dobrostan 

zwierząt, z poszanowaniem zarazem 

tradycyjnego stylu życia i potrzeb 

bytowych społeczności. 

 

Poprawka 9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 
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Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wyżej wymienione warunki mają 

zastosowanie do produktów 

importowanych w czasie lub miejscu 

przywozu. 

Warunki określone w akapicie pierwszym 

mają zastosowanie do importowanych 

produktów z fok w czasie lub miejscu 

przywozu. 

 

Poprawka 10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 

Artykuł 3 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Jeżeli liczba upolowanych fok, ilość 

produktów z fok wprowadzonych do 

obrotu zgodnie z ust. 1 lub inne 

okoliczności wskazują na to, że polowanie 

jest prowadzone głównie w celach 

handlowych, Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 4 w celu ograniczenia ilości produktów 

pochodzących z tego polowania, które 

mogą być wprowadzone do obrotu. 

5. Komisja może przedsięwziąć środki, 

jeżeli istnieją dowody na to, że warunki 

wprowadzania do obrotu w Unii 

produktów z fok nie są przestrzegane, na 

przykład jeżeli polowanie na foki nie jest 

prowadzone w celu zaspokojenia potrzeb 

bytowych, lecz jest prowadzone głównie w 

celach handlowych. Komisja jest 

uprawniona do przyjęcia aktów 

delegowanych zgodnie z art. 4a w celu 

ograniczenia ilości produktów 

pochodzących z tego polowania, które 

mogą być wprowadzone do obrotu, lub 

zakazania wprowadzania do obrotu tych 

produktów.  

 

Poprawka 11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 

Artykuł 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł 5a 
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 Informacje publiczne 

 1. Komisja dopilnowuje, przy rozsądnych i 

nienadmiernych kosztach, by opinia 

publiczna była poinformowana o tym, że 

wprowadzane do obrotu produkty z fok 

pochodzących z polowań 

przeprowadzanych przez Eskimosów i 

inne autochtoniczne społeczności zgodnie 

z art. 3 ust. 1, spełniają obowiązujące 

przepisy prawne. 

2. Komisja dopilnowuje, aby kampanie 

informacyjne, o których mowa w ust. 1 

niniejszego artykułu, przeprowadzano 

również w ramach realizacji celu II 

określonego w art. 3 ust. 1 lit. b) 

rozporządzenia (UE) nr 254/2014 

Parlamentu Europejskiego i Rady*. 

 _____________ 

 *Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 254/2014 z 

dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 

wieloletniego programu ochrony 

konsumentów na lata 2014-20 oraz 

uchylające decyzję nr 1926/2006/WE 

(Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 42).” 

 

Poprawka 12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 3 b (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 

Artykuł 7 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 3b) Artykuł 7 otrzymuje brzmienie: 

Artykuł 7 „Artykuł 7 

Przekazywanie informacji Przekazywanie informacji 

1. Państwa członkowskie przedstawiają 

Komisji do dnia 20 listopada 2011 r., 

a następnie co cztery lata, sprawozdanie 

z działań podjętych w celu wykonania 

niniejszego rozporządzenia. 

1. Państwa członkowskie przedstawiają 

Komisji do dnia 31 grudnia 2016 r., 

a następnie co cztery lata, sprawozdanie 

z działań podjętych w celu wykonania 

niniejszego rozporządzenia. 

2. W ciągu dwunastu miesięcy od końca 

każdego okresu sprawozdawczego Komisja 

2. W ciągu dwunastu miesięcy od końca 

każdego okresu sprawozdawczego, o 
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przygotowuje, na podstawie sprawozdań, 

o których mowa w ust. 1, sprawozdanie 

z wykonania niniejszego rozporządzenia 

dla Parlamentu Europejskiego i Rady. 

którym mowa w ust. 1, Komisja 

przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie sprawozdanie z wykonania 

niniejszego rozporządzenia. Pierwsze 

sprawozdanie należy przedłożyć do dnia 

31 grudnia 2017 r.  

 3. W swoim sprawozdaniu przedłożonym 

zgodnie z ust. 2 Komisja dokonuje oceny 

funkcjonowania i skuteczności 

niniejszego rozporządzenia pod kątem 

realizacji jego założeń. W swojej ocenie 

Komisja w szczególności uwzględnia 

kwestie związane z rozwojem społeczno-

gospodarczym, żywieniem, kulturą i 

tożsamością Eskimosów i innych 

autochtonicznych społeczności, jak 

również skutki środowiskowe i społeczno-

gospodarcze niniejszego rozporządzenia w 

obszarach, gdzie polowania na foki 

prowadzone są przez społeczności 

przybrzeżne w ramach gospodarowania 

zasobami morskimi.”. 

 

 

 


