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Módosítás 24
Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
–

A Bizottság által javasolt szöveg Elutasításra irányuló javaslat

Elutasítja a Bizottság javaslatát.

Or. da

Indokolás

A javaslat jogalapját a 95. cikk képezi, amelynek célja a közösségen belüli kereskedelem 
akadályainak elhárítása. E javaslat nem hárítja el a kereskedelem akadályait, éppen 
ellenkezőleg, a fókatermékek kereskedelmének megtiltásával kereskedelmi akadályt hoz létre. 
A javaslat másik jogalapját a közös kereskedelmi politikára vonatkozó 133. cikk képezi. Ez 
feltehetőleg ellenkezik a WTO szabályaival, és ezen okokból szintén elutasítandó. Végül, de 
nem utolsósorban fennállhat annak a kockázata, hogy a javaslat állatjóléti szempontból 
káros, ami a harmadik indok arra, hogy a bizottsági javaslatot el kell utasítani.

Módosítás 25
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament az állatjólétért és 
az állatok védelméért 2006 és 2010 között 
folytatott közösségi cselekvési tervről 
szóló, 2006. október 12-i 
állásfoglalásának1 70. pontjában felhívta 
a Bizottságot, hogy indítványozzon teljes 
importtilalmat a fókatermékekre.
HL C 308. E, 2006.12.16., 170. o.

Or. en
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Indokolás

Utalás az Európai Parlament az állatjólétért és az állatok védelméért 2006 és 2010 között 
folytatott közösségi cselekvési tervről szóló állásfoglalására, amely felhívja a Bizottságot, 
hogy indítványozzon teljes importtilalmat a fókatermékekre.

Módosítás 26
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
-1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament 2006. szeptember 
26-án írásbeli nyilatkozatot fogadott el a 
fókákból készült termékek betiltásáról az 
Európai Unióban1. 
1Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0369.

Or. en

Indokolás

Utalás az Európai Parlament fókákból készült termékek Európai Unióban való betiltásáról 
szóló írásbeli nyilatkozatára, amely a fókatermékek kereskedelmének javasolt betiltását 
szorgalmazza.

Módosítás 27
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
-1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 
2006. november 17-i 1776. ajánlásában 
felhívta tagállamait, hogy többek között:
a) ítéljenek el minden olyan kegyetlen 
vadászati módszert, amely nem garantálja 
az állatok azonnali, szenvedés nélküli 
halálát, és tiltsák be az állatok hakapik, 
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bunkósbot vagy lőfegyver által történő 
elkábítását; valamint
b) támogassák a fókákból készült 
termékek behozatali és forgalmazási 
tilalmát célzó kezdeményezéseket.

Or. en

Indokolás

Utalás az Európa Tanács ajánlására, amelyben sürgeti tagállamait, hogy támogassák a 
fókatermékek kereskedelmének betiltását célzó kezdeményezéseket, és részben szorgalmazza a 
javasolt rendelet elfogadását.

Módosítás 28
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A fókák képesek érzékelni a fájdalmat, 
megpróbáltatást, félelmet, és a szenvedés 
egyéb fajtáit.

(1) A fókák érző lények, képesek érzékelni 
a fájdalmat, megpróbáltatást, félelmet, és a 
szenvedés egyéb fajtáit.

Or. en

Indokolás

Kifejezett hivatkozás a fájdalmat, stresszt és egyéb érzelmeket érzékelni képes állatokra 
alkalmazott, általánosan elfogadott kifejezésre.

Módosítás 29
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A fókavadászat miatt a közvélemény, a 
kormányok és az Európai Parlament 

(3) A fókavadászat miatt a közvélemény, a 
kormányok és az Európai Parlament 
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állatjólléti szempontok iránt fogékony 
tagjai aggályukat fejezték ki, mivel
bizonyos jelek arra utalnak, hogy a 
fókákat adott esetben úgy ölik le és 
nyúzzák meg, hogy azoknak elkerülhető 
fájdalmat, megpróbáltatást vagy másfajta
szenvedést okoznak. Az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság a fókák 
leölésének és megnyúzásának állatjólléti 
aspektusairól szóló tudományos 
szakvéleményében arra a következtetésre 
jutott, hogy lehetséges a fókák gyors és 
hatékony leölése elkerülhető fájdalom és 
megpróbáltatás okozása nélkül is, 
ugyanakkor megállapította, hogy a 
gyakorlatban nem mindig alkalmaznak 
hatékony és humánus leölési módszert.

állatjólléti szempontok iránt fogékony 
tagjai aggályukat fejezték ki, mivel a 
kereskedelmi céllal leölt és megnyúzott 
fókáknak értelemszerűen fájdalomban, 
megpróbáltatásban vagy másfajta
szenvedésben van részük.

Or. en

Indokolás

Nem az a kérdés, hogy a fókákat elméletileg le lehet-e ölni kíméletesen, hanem hogy a 
kíméletes leölést lehet-e következetesen alkalmazni abban a környezetben, ahol a 
fókavadászat előfordul. A félreértések elkerülése érdekében a kijelentés törlendő.

Módosítás 30
Mojca Drčar Murko

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A belső piac jelenlegi 
szétaprózottságának megszüntetése 
céljából harmonizált szabályokat kell 
előírni, az állatjólléti szempontok egyidejű 
figyelembe vétele mellett. E célra
helyénvaló a fókatermékek forgalomba 
hozatalának tilalma.

(6) A belső piac jelenlegi 
szétaprózottságának megszüntetése, az 
európai polgárok állatjóléttel kapcsolatos 
aggodalmainak kezelése és a 
természetvédelmi szempontok 
figyelembevétele céljából e megfontolások 
alapján harmonizált szabályokat kell 
előírni. E célból helyénvaló a 
fókatermékek forgalomba hozatalának 
tilalma.
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Or. en

Indokolás

A rendelet célja az állatjóléttel kapcsolatos aggodalmak és általánosabb értelemben a 
természetvédelmi kérdések kezelése is. Fontos e megfontolásokat hangsúlyozni, különösen 
bizonyos, a WTO-val összefüggő rendelkezések teljesítése érdekében.

Módosítás 31
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az e rendelet által előírt különböző 
tilalmaknak választ kell adniuk a 
közvélemény azzal kapcsolatos állatjólléti 
aggályaira, hogy olyan fókákból származó 
termékeket, köztük harmadik országokból 
történő behozatalból származó termékeket,
forgalmaznak a közösségi piacon, 
amelyeknek a leölés és a nyúzás során
elkerülhető fájdalmat, megpróbáltatást 
vagy másfajta szenvedést okozhattak.

(10) Az e rendelet által előírt különböző 
tilalmaknak választ kell adniuk a 
közvélemény azzal kapcsolatos állatjólléti 
aggályaira, hogy olyan fókákból származó 
termékeket, köztük harmadik országokból 
történő behozatalból származó termékeket 
forgalmaznak a közösségi piacon, 
amelyeknek a leölés és a nyúzás során 
fájdalmat, megpróbáltatást vagy másfajta 
szenvedést okozhattak.

Or. en

Indokolás

Az elkerülhető szenvedés igen jelentős is lehet, mivel a kifejezés nem számszerűsíthető.

Módosítás 32
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az e rendelet által előírt különböző 
tilalmaknak választ kell adniuk a 

(10) Az e rendelet által előírt különböző 
tilalmaknak választ kell adniuk a 
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közvélemény azzal kapcsolatos állatjólléti 
aggályaira, hogy olyan fókákból származó 
termékeket, köztük harmadik országokból 
történő behozatalból származó termékeket,
forgalmaznak a közösségi piacon, 
amelyeknek a leölés és a nyúzás során
elkerülhető fájdalmat, megpróbáltatást 
vagy másfajta szenvedést okozhattak.

közvélemény azzal kapcsolatos állatjólléti 
aggályaira, hogy olyan fókákból származó 
termékeket, köztük harmadik országokból 
történő behozatalból származó termékeket 
forgalmaznak a közösségi piacon, 
amelyeknek a leölés és a nyúzás során 
fájdalmat, megpróbáltatást vagy másfajta 
szenvedést okozhattak.

Or. en

Indokolás

Az „elkerülhető” szó törlése indokolt, mivel minden jel arra utal, hogy az EK polgárai 
aggódnak a fókavadászat okozta szenvedések miatt, és nem csupán az elkerülhető szenvedés 
miatt. Az elkerülhető szenvedés igen jelentős is lehet, mivel a kifejezés nem számszerűsíthető.

Módosítás 33
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Indokolt azonban lehetőséget
biztosítani a fókatermékek közösségi 
piacon történő forgalomba hozatalának, a 
Közösségbe történő bevitelének és az 
onnan történő kivitelének általános 
tilalmától való eltérésre is, ha az 
állatjólléti megfontolásokon alapuló, 
megfelelő feltételek teljesülnek. Ezért 
kritériumokat kell előírni, amelyek 
betartásának biztosítania kell, hogy a 
fókákat elkerülhető fájdalom, 
megpróbáltatás vagy másfajta szenvedés 
okozása nélkül öljék le és nyúzzák meg. 
Az ilyen eltéréseket közösségi szinten kell 
megadni azért, hogy egységes feltételek 
vonatkozzanak a Közösségben az ezen 
eltérések értelmében külön engedélyezett 
kereskedelemre, és megóvják a belső piac 
gördülékeny működését.

(11) Az inuit közösségek hagyományos, 
létfenntartást szolgáló vadászatából 
származó termékekre azonban indokolt 
biztosítani a fókatermékek közösségi 
piacon történő forgalomba hozatalának, a 
Közösségbe történő bevitelének és az 
onnan történő kivitelének általános 
tilalmától való korlátozott eltérést is.
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Or. en

Indokolás

A fókatermékek kereskedelmének az úgynevezett “kíméletes” leölésre vonatkozó eltérést 
magában foglaló tilalma nem megfelelő, mivel a kereskedelmi célú fókavadászat távoli 
helyszíneken zajlik, és többezer személy folytatja hatalmas, megközelíthetetlen területeken, 
ami lehetetlenné teszi a fókavadászat ellenőrzését.

Módosítás 34
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A fókavadászattal létfenntartásuk 
biztosításának módjaként hagyományosan 
foglalkozó inuit közösségek alapvető 
gazdasági és társadalmi érdekei nem 
sérülhetnek. A vadászat az inuit
közösséghez tartozók kultúrájának és 
identitásának szerves része. Nemcsak 
bevételi forrás, de szolgálja a vadász 
létfenntartását is. Ezért az inuit
közösségek hagyományos, létfenntartást 
szolgáló vadászatából származó
termékekre nem vonatkozhatnak az e 
rendeletben előírt tilalmak.

(13) A fókavadászattal létfenntartásuk 
biztosításának módjaként hagyományosan 
foglalkozó inuit közösségek alapvető 
gazdasági és társadalmi érdekeit e rendelet 
nem sérti, mivel a létfenntartást szolgáló 
vadászat kizárólag személyes vagy családi 
fogyasztást jelent (és ezért nem része a 
közösségi kereskedelemnek). Az inuit 
közösségek hagyományos, létfenntartási 
célú vadászatából származó, az EU 
piacára kizárólag kulturális csere során, 
például oktatás vagy ünnepségek kapcsán 
bekerülő fókatermékekre nem 
vonatkozhatnak az e rendeletben előírt 
tilalmak.

Or. en

Indokolás

E módosítás kivételt tesz lehetővé az inuit vadászatból származó azon fókatermékekre, 
amelyek értékesítésére valamely nem kereskedelmi jellegű kulturális csere részeként kerül sor. 
Mivel a létfenntartást célzó vadászat (rendes és valódi értelemben) jellegénél fogva kizárólag 
személyes vagy családi fogyasztást jelent, és nem foglalja magában a fókatermékek 
forgalomba hozatalát, behozatalát vagy kivitelét, a nemzetközi kereskedelemről szóló rendelet 
hatálya nem terjed ki az ilyen létfenntartást célzó vadászatból származó fókatermékekre. E 
módosítás azonban elismeri, hogy az inuit fókatermékek alkalmilag, nem kereskedelmi jellegű 
kulturális csere keretében beléphetnek az EU területére vagy onnan kiléphetnek. E módosítás 
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lehetővé teszi, hogy ez a hagyományok és a kultúra megőrzését szolgáló kereskedés 
folytatódjék.

Módosítás 35
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Megfelelő követelményeket kell 
előírni annak biztosítása érdekében, hogy a
kereskedelmi tilalmaktól való eltéréseket 
megfelelően, e rendelet értelmében 
érvényesíteni lehessen. E célból 
rendelkezéseket kell előírni a tanúsítási 
rendszerekre, valamint a címkézésre és 
jelölésre vonatkozóan. A tanúsítási 
rendszereknek biztosítaniuk kell, hogy a 
fókatermékeket olyan fókából 
származónak tanúsítsák, amelyeket a 
hatékonyan érvényesített, vonatkozó 
követelményeknek megfelelően öltek le és 
nyúztak meg, és amelyek célja annak 
biztosítása, hogy a fókákat elkerülhető 
fájdalom, megpróbáltatás vagy másfajta 
szenvedés okozása nélkül öljék le és 
nyúzzák meg.

(14) Megfelelő követelményeket kell 
előírni annak biztosítása érdekében, hogy
az inuit fókatermékekre vonatkozó
kereskedelmi tilalomtól való eltéréseket 
megfelelően, e rendelet értelmében 
érvényesíteni lehessen.

Or. en

Indokolás

E módosítás megerősíti, hogy az eltérést biztosító követelmények kizárólag az inuit 
vadászatból származó fókatermékekre alkalmazandók.



AM\758044HU.doc 11/19 PE416.618v01-00

HU

Módosítás 36
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Különösen a Bizottságot kell 
hatáskörrel felruházni valamennyi 
szükséges eszköz elfogadására annak 
biztosításához, hogy olyan eljárásokat 
vezessenek be, amelyek lehetővé teszik, 
hogy az e rendeletben előírt kereskedelmi 
tilalmaktól való eltérésre irányuló 
kérelmeket hatékonyan nyújtsák be és 
dolgozzák fel, valamint hogy az e rendelet 
tanúsítási rendszerekre, valamint 
címkézésre és jelölésre vonatkozó 
rendelkezéseit megfelelően hajtsák végre. 
Mivel az említett intézkedések általános 
hatályúak, és céljuk e rendelet nem 
alapvető elemeinek többek között új, nem 
alapvető elemekkel történő kiegészítése, 
azokat az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkében meghatározott, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
kell elfogadni. A Bizottságot hatáskörrel 
kell felruházni az e rendeletben előírt 
kereskedelmi tilalmaktól való eltérésekről 
való döntés meghozatalára, az eltérések 
felfüggesztésére vagy visszavonására is. 
Mivel az intézkedéseket az e rendeletben 
előírt rendszer irányításának és az egyes 
esetekben történő alkalmazásának 
biztosítása érdekében fogadták el, azokat 
az 1999/468/EK határozat 4. cikkében 
megállapított irányítóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

törölve

Or. en

Indokolás

Az előadó módosításainak elfogadása esetén e preambulumbekezdés értelmét veszti.
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Módosítás 37
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Különösen a Bizottságot kell 
hatáskörrel felruházni valamennyi 
szükséges eszköz elfogadására annak 
biztosításához, hogy olyan eljárásokat 
vezessenek be, amelyek lehetővé teszik, 
hogy az e rendeletben előírt kereskedelmi 
tilalmaktól való eltérésre irányuló 
kérelmeket hatékonyan nyújtsák be és 
dolgozzák fel, valamint hogy az e rendelet 
tanúsítási rendszerekre, valamint
címkézésre és jelölésre vonatkozó 
rendelkezéseit megfelelően hajtsák végre. 
Mivel az említett intézkedések általános 
hatályúak, és céljuk e rendelet nem 
alapvető elemeinek többek között új, nem 
alapvető elemekkel történő kiegészítése, 
azokat az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkében meghatározott, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
kell elfogadni. A Bizottságot hatáskörrel 
kell felruházni az e rendeletben előírt 
kereskedelmi tilalmaktól való eltérésekről 
való döntés meghozatalára, az eltérések 
felfüggesztésére vagy visszavonására is. 
Mivel az intézkedéseket az e rendeletben 
előírt rendszer irányításának és az egyes 
esetekben történő alkalmazásának 
biztosítása érdekében fogadták el, azokat 
az 1999/468/EK határozat 4. cikkében 
megállapított irányítóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

törölve

Or. en

Indokolás

A (11) és (12) preambulumbekezdés törlésével e preambulumbekezdés értelmét veszti.
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Módosítás 38
Mojca Drčar Murko

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet harmonizált szabályokat 
határoz meg a fókatermékek Európai 
Közösségen belüli forgalomba hozatalára, 
bevitelére, átszállítására és kivitelére.

Ez a rendelet harmonizált szabályokat 
határoz meg a fókatermékek Európai 
Közösségen belüli forgalomba hozatalára, 
bevitelére, átszállítására és kivitelére, és a 
természetvédelmi kérdések 
figyelembevétele mellett az állatjóléttel 
kapcsolatos aggodalmakat is kezeli.

Or. en

Indokolás

A rendelet célja a tagállamok és az EU nyilvánossága által kifejezett, az állatjóléttel 
kapcsolatos aggodalmak kezelése, valamint a természetvédelemmel kapcsolatos aggodalmak 
figyelembevétele is. E célokat kifejezetten meg kell említeni.

Módosítás 39
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet harmonizált szabályokat 
határoz meg a fókatermékek Európai 
Közösségen belüli forgalomba hozatalára, 
bevitelére, átszállítására és kivitelére.

Ez a rendelet harmonizált szabályokat 
határoz meg az inuit közösségek 
vadászatából származó valamennyi termék 
kivételével a fókatermékek Európai 
Közösségen belüli forgalomba
hozatalának, bevitelének, átszállításának 
és kivitelének tilalmára.

Or. en

Indokolás

E módosítás kivételt tesz lehetővé az inuit vadászatból származó fókatermékekre, megengedve, 
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hogy a hagyományok és a kultúra megőrzését szolgáló kereskedés folytatódjék.

Módosítás 40
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendeletet olyan módon kell alkalmazni, 
hogy valamennyi tagállam eleget tegyen a 
biológiai sokféleségről szóló ENSZ-
egyezménynek.

Or. sv

Indokolás

A biológiai sokféleségről szóló egyezmény a biológiai sokféleség megőrzését szolgálja. Az 
uniós politikát e kívánatos cél elérésének támogatására dolgozták ki, és ezalól e rendelet sem 
lehet kivétel.

Módosítás 41
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „fóka”: az I. mellékletben felsorolt 
fajokba tartozó úszólábúak példányai;

(1) „fóka”: az úszólábúak példányai;

Or. en

Indokolás

Egyes fókafajok e rendeletből való kihagyása bonyodalmakat és azonosítási problémákat 
eredményezhet.



AM\758044HU.doc 15/19 PE416.618v01-00

HU

Módosítás 42
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „fókatermék”: minden olyan
feldolgozott vagy feldolgozatlan termék, 
amely fókából származik vagy amelyet 
fókából nyertek ki, beleértve a húst, olajat, 
zsírt, a nyers szőrmés bőrt és a szőrmés 
bőrt, cserzett vagy kikészített állapotban, 
beleértve a tábla, kereszt és hasonló 
formára összeállított szőrmés bőrt, 
valamint a fóka szőrmés bőréből készített 
cikkeket;

(2) „fókatermék”: minden olyan termék, 
amely fókából származik vagy amelyet 
fókából nyertek ki, kivéve

az inuit közösségek vadászatából 
származó fókatermékeket.

Or. en

Indokolás

A fókatermékek meghatározásának módosításával az inuitokra vonatkozó kivétel a 
behozatalra, a kivitelre és az EU-n belüli kereskedelemre alkalmazandó.

Módosítás 43
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „fókatermék”: minden olyan 
feldolgozott vagy feldolgozatlan termék,
amely fókából származik vagy amelyet 
fókából nyertek ki, beleértve a húst, olajat, 
zsírt, a nyers szőrmés bőrt és a szőrmés 
bőrt, cserzett vagy kikészített állapotban, 
beleértve a tábla, kereszt és hasonló 
formára összeállított szőrmés bőrt, 
valamint a fóka szőrmés bőréből készített 

(2) „fókatermék”: minden olyan 
feldolgozott vagy feldolgozatlan termék, 
amely fókából származik vagy amelyet 
fókából nyertek ki, beleértve a húst, olajat, 
zsírt, szerveket, a nyers szőrmés bőrt és a 
szőrmés bőrt, cserzett vagy kikészített 
állapotban, beleértve a tábla, kereszt és 
hasonló formára összeállított szőrmés bőrt, 
valamint a fóka szőrmés bőréből készített 
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cikkeket; cikkeket; az inuit közösségek által 
folytatott vadászatból származó azon 
fókatermékek kivételével, amelyek
értékesítésére az inuit közösségek közötti 
nem kereskedelmi jellegű csere kapcsán, 
kulturális, oktatási és/vagy ünnepi célból 
kerül sor.

Or. en

Indokolás

A fókatermékek fogalommeghatározásának módosításával az inuitokra vonatkozó kivétel a 
behozatalra, a kivitelre és az EU-n belüli kereskedelemre alkalmazandó.

Módosítás 44
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „behozatal” vagy „import”: áruknak a 
Közösség vámterületére történő bármely 
beléptetése, kivéve az olyan behozatalt, 
amely:

(4) „behozatal” vagy „import”: áruknak a 
Közösség vámterületére történő bármely 
beléptetése, kivéve az olyan behozatalt, 
amely:

i. alkalmi jellegű, és
ii. kizárólag az utasok vagy családjaik 
személyes használatára szolgáló árukból 
áll;

kizárólag az utasok vagy családjaik 
személyes használatára szolgáló árukból 
áll; az áruk jellegüknél és mennyiségüknél 
fogva nem adhatnak okot annak 
feltevésére, hogy behozataluk 
kereskedelmi céllal történik.

Or. en

Indokolás

E módosítás egyértelművé teszi, hogy a személyes használatra történő behozatal csak nem 
kereskedelmi mennyiségben és jelleggel történhet. Ez annak biztosításához szükséges, hogy ne 
jöjjön létre kiskapu azáltal, hogy a személyes használatra történő behozatalt az érintett 
termékek mennyiségének és jellegének korlátozása nélkül lehetővé tesszük.
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Módosítás 45
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) „létfenntartási célú”: a fókatermékek 
inuit közösségek általi, szokványos és 
hagyományos felhasználása közvetlen 
személyes vagy családi fogyasztásra, 
élelmiszer, menedék, tüzelőanyag, ruházat 
vagy eszközök formájában; a személyes 
vagy családi fogyasztásra elejtett fókákból 
származó, nem ehető melléktermékekből 
készült kézműves termékek előállítására 
és belföldi értékesítésére; valamint a 
fókák vagy azok részeinek cseréjére, 
amennyiben a csere korlátozott és nem 
kereskedelmi jellegű, vagy személyes vagy 
családi fogyasztást szolgáló megosztás 
céljára.

Or. en

Indokolás

Az előadó 11. módosításának kiegészítése. A kézműves termékek értékesítését belföldre kell 
korlátozni.

Módosítás 46
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
állandó fókapopulációval rendelkező 
államokból származó fókatermékekre, 
feltéve, hogy:
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- a vadászat egy nemzeti állománykezelési 
tervvel összhangban folyik;
- a vadászat szelektív, és ellenőrzött 
körülmények között, kis mértékben folyik;
- a vadászat nem veszélyezteti a kedvező 
védettségi állapot fenntartását;
- a fókatermékek kereskedelme kizárólag 
a helyi piacon zajlik.

Or. en

Indokolás

Több országban folyik igen kis mértékű, szigorúan ellenőrzött fókavadászat. A vadászat az 
általános fókaállomány-kezelés részét képezi, és célja a halászatot érő károk megelőzése. a 
fókák egyedül Svédországban évi 6 000 000 eurós kart okoznak a halászat számára. Maga a 
fókavadászat és a fókatermékek kis mértékű kereskedelme ösztönzőket teremt a part mentén 
élők számára ahhoz, hogy a fókát értékes vadnak, és ne csupán kártékony fajnak tekintsék. A 
kereskedelem betiltása esetén fennáll annak a kockázata, hogy a fókát ismét csak kártékony 
fajnak tekintenék, és kevésbé hatékony módszerekkel ölnék le. A javasolt, tanúsítványokat és 
címkéket magában foglaló rendszer költségei továbbá egyes országokban nem állnának 
arányban a fókavadászat terjedelmével. Célszerű különbséget tenni a fókák nagy mértékű 
vadászata és az afféle kis mértékű vadászat között, amilyen Svédországban folyik, ahol évente 
csupán mintegy 100 példányt ölnek le.

Módosítás 47
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok ötévente jelentésben 
számolnak be a Bizottságnak az e rendelet 
érvényesítése érdekében megtett 
intézkedésekről.

(1) A tagállamok e rendelet hatálybalépése 
után két éven belül, ezt követően pedig 
háromévente jelentésben számolnak be a 
Bizottságnak az e rendelet érvényesítése 
érdekében megtett intézkedésekről.

(2) Az (1) bekezdésben említett jelentések 
alapján a Bizottság az adott ötéves jelentési 
időszak lejártát követő tizenkét hónapon 
belül jelentésben számol be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 

(2) Az (1) bekezdésben említett jelentések 
alapján a Bizottság minden adott jelentési 
időszak lejártát követő tizenkét hónapon 
belül jelentésben számol be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 
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alkalmazásáról. alkalmazásáról.

Or. en

Indokolás

A kétéves időkeret jobban ösztönzi a tagállamokat arra, hogy lépéseket tegyenek a rendelet 
megvalósítására, és lehetővé teszi, hogy a végrehajtási problémákat gyorsan azonosítsák és 
kezeljék.

Módosítás 48
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. és 4. cikket a rendelet
hatálybalépésének napjától számított 6
hónap elteltével kell alkalmazni, kivéve, ha 
a 3. cikk (3) bekezdésében, az 5. cikk (5) 
bekezdésében, a 6. cikk (2) bekezdésében 
és a 7. cikk (2) bekezdésében említett 
végrehajtási intézkedések ezen a napon 
még nincsenek hatályban; utóbbi esetben 
a 3. és 4. cikket azokat e végrehajtási 
intézkedések hatálybalépésének napját 
követő naptól kell alkalmazni. 

A 3. cikket [az e rendelet hatálybalépésétől
számított 6 hónap] -tól/től kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Részben a 4. stb. cikk törléséből következik. A „kivéve, ha a … végrehajtási intézkedések” 
megfogalmazás problémás, mivel azt sejteti, hogy a tilalom csak akkor lép érvénybe, ha a 
Bizottság végrehajtotta a 3. cikk (3) bekezdése szerint az inuitokra vonatkozó kivétellel 
kapcsolatos intézkedéseket. A törlés arra ösztönzi a Bizottságot, hogy az eltérésnek érvényt 
szerezzen.
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