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Poprawka 24
Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Tekst proponowany przez Komisję Wniosek o odrzucenie

Odrzuca wniosek Komisji.

Or. da

Uzasadnienie

Podstawą prawną wniosku jest art. 95, którego celem jest usuwanie barier w handlu 
we Wspólnocie. W niniejszym wniosku nie likwiduje się żadnych barier w handlu, lecz wręcz 
przeciwnie, wprowadza się barierę w handlu zakazującą handlu produktami z fok. Kolejną 
podstawą prawną wniosku jest art. 133, który dotyczy wspólnej polityki handlowej. Można się 
spodziewać, że wniosek będzie sprzeczny z zasadami WTO i z tego też względu powinien 
zostać odrzucony. Wreszcie, istnieje ryzyko, że wniosek ten może zaszkodzić dobrostanowi 
zwierząt i jest to trzeci powód, który przemawia za odrzuceniem wniosku Komisji.

Poprawka 25
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt - 1 preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Parlament Europejski wezwał Komisję do 
przedstawienia wniosku dotyczącego 
całkowitego zakazu przywozu produktów z 
fok, zgodnie z pkt 70 jego rezolucji z dnia 
12 października 2006 r. w sprawie 
Wspólnotowego planu działań 
dotyczącego ochrony i dobrostanu 
zwierząt na lata 2006-20101,
1 Dz.U. C 308E z 16.12.2006, s. 170.

Or. en
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Uzasadnienie

W niniejszym punkcie wprowadzono odniesienie do rezolucji Parlamentu Europejskiego 
w sprawie planu działań dotyczącego ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2006-2010, 
w którym wzywa się Komisję do wprowadzenia całkowitego zakazu przywozu produktów 
z fok.

Poprawka 26
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt - 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W dniu 26 września 2006 r. Parlament 
Europejski przyjął oświadczenie pisemne 
w sprawie wprowadzenia w Unii 
Europejskiej zakazu na wyroby 
otrzymywane z fok1, 
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0369.

Or. en

Uzasadnienie

W punkcie wprowadzono odniesienie do oświadczenia pisemnego Parlamentu Europejskiego 
wprowadzającego w Unii Europejskiej zakaz na wyroby otrzymywane z fok, które przyczyniło 
się do proponowanego zakazu handlu produktami z fok.

Poprawka 27
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt - 1 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W zaleceniu nr 1776 z dnia 17 listopada 
2006 r. Zgromadzenie Parlamentarne 
Rady Europy zachęciło swoje państwa 
członkowskie między innymi do:
a) wprowadzenia zakazu na wszelkie 
okrutne formy polowania, które nie 
gwarantują natychmiastowego 
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uśmiercenia zwierzęcia bez zadawania mu 
cierpienia, oraz zakazania ogłuszania 
zwierząt przy pomocy hakapików, pałek i 
strzelb; oraz 
b) propagowania inicjatyw mających na 
celu zakazanie przywozu i wprowadzania 
na rynek produktów z fok,

Or. en

Uzasadnienie

W punkcie wprowadzono odniesienie do zalecenia Rady Europy, w którym zachęca ona swoje 
państwa członkowskie do propagowania inicjatyw mających na celu na zakazanie handlu 
produktami z fok i które, po części, przyczyniło się do przedstawienia proponowanego 
rozporządzenia.

Poprawka 28
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Foki są zwierzętami zdolnymi do 
odczuwania bólu, strachu i cierpienia.

(1) Foki są wrażliwymi zwierzętami 
zdolnymi do odczuwania bólu, strachu i 
cierpienia.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzone zostaje wyraźne odniesienie do ogólnie przyjętego terminu opisującego 
zwierzęta, które odczuwają ból, stres i inne emocje.

Poprawka 29
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Metody wykorzystywane w trakcie (3) Metody wykorzystywane w trakcie 
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polowania na foki stały się przyczyną 
poważnego zaniepokojenia wyrażanego 
przez ogół społeczeństwa, przedstawicieli 
rządów i Parlamentu Europejskiego, 
wrażliwych na kwestię dobrostanu 
zwierząt, ponieważ istnieją przesłanki, aby 
sądzić, że foki nie są zabijane i skórowane 
w warunkach oszczędzających im ból, 
strach i cierpienie. Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności w swej opinii na 
temat uwzględniania aspektów dobrostanu 
zwierząt w trakcie polowania na foki i 
skórowania ich uznał, że istnieją szybkie i 
skuteczne sposoby zabijania fok 
pozwalające uniknąć zadawania im bólu i 
cierpienia, jednakże w praktyce sposoby 
zabijania nie zawsze są skuteczne i 
humanitarne.

polowania na foki stały się przyczyną 
poważnego zaniepokojenia wyrażanego 
przez ogół społeczeństwa, przedstawicieli 
rządów i Parlamentu Europejskiego, 
wrażliwych na kwestię dobrostanu 
zwierząt, ponieważ foki zabijane i 
skórowane w polowaniach komercyjnych 
są bezustannie narażone na ból, strach i 
cierpienie.

Or. en

Uzasadnienie

Problemem nie jest w tym przypadku to, czy foki mogą być zabijane w sposób humanitarny 
w teorii, ale czy mogą być konsekwentnie zabijane humanitarnie w swoim naturalnym 
środowisku, w którym prowadzi się na nie polowania. Aby uniknąć zamieszania, stwierdzenie 
to zostaje skreślone.

Poprawka 30
Mojca Drčar Murko

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby zlikwidować obecne rozdrobnienie 
wewnętrznego rynku, konieczne jest 
ujednolicenie zasad przy jednoczesnym 
uwzględnieniu aspektów związanych z 
dobrostanem zwierząt. W tym celu
właściwe jest ustanowienie zakazu 
wprowadzania na rynek produktów z fok.

(6) Aby zlikwidować obecne rozdrobnienie 
wewnętrznego rynku i uwzględnić obawy 
europejskich obywateli związane z 
dobrostanem zwierząt oraz wziąć pod 
uwagę problemy związane z ochroną 
środowiska, konieczne jest ujednolicenie 
zasad w oparciu o te aspekty. W dążeniu 
do osiągnięcia tych celów właściwe jest 
ustanowienie zakazu wprowadzania na 
rynek produktów z fok.
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Uzasadnienie

Rozporządzenie ma na celu również rozwiązywanie problemów związanych z dobrostanem 
zwierząt oraz, w szerszym kontekście, z ochroną środowiska naturalnego. Należy podkreślić te 
aspekty, zwłaszcza aby wywiązać się z pewnych zobowiązań względem WTO.

Poprawka 31
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Różne zakazy ustanowione w 
niniejszym rozporządzeniu stanowią 
odpowiedź na zaniepokojenie wyrażane 
przez obywateli co do możliwego 
wprowadzania na rynek Wspólnoty, 
również na skutek przywozu z krajów 
trzecich, produktów otrzymanych z fok, 
które prawdopodobnie zostały zabite i 
oskórowane w warunkach 
przysparzających im możliwy do 
uniknięcia ból, strach i cierpienie.

(10) Różne zakazy ustanowione w 
niniejszym rozporządzeniu stanowią 
odpowiedź na zaniepokojenie wyrażane 
przez obywateli co do możliwego 
wprowadzania na rynek Wspólnoty, 
również na skutek przywozu z krajów 
trzecich, produktów otrzymanych z fok, 
które prawdopodobnie zostały zabite i 
oskórowane w warunkach 
przysparzających im ból, strach i 
cierpienie.

Or. en

Uzasadnienie

Niemożliwe do uniknięcia cierpienie może być dość znaczne, zważywszy na to, że termin ten 
jest niewymierny.

Poprawka 32
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Różne zakazy ustanowione w 
niniejszym rozporządzeniu stanowią 

(10) Różne zakazy ustanowione w 
niniejszym rozporządzeniu stanowią 
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odpowiedź na zaniepokojenie wyrażane 
przez obywateli co do możliwego 
wprowadzania na rynek Wspólnoty, 
również na skutek przywozu z krajów 
trzecich, produktów otrzymanych z fok, 
które prawdopodobnie zostały zabite i 
oskórowane w warunkach 
przysparzających im możliwy do 
uniknięcia ból, strach i cierpienie.

odpowiedź na zaniepokojenie wyrażane 
przez obywateli co do możliwego 
wprowadzania na rynek Wspólnoty, 
również na skutek przywozu z krajów 
trzecich, produktów otrzymanych z fok, 
które prawdopodobnie zostały zabite i 
oskórowane w warunkach 
przysparzających im ból, strach i 
cierpienie.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się usunięcie frazy „możliwy do uniknięcia”, gdyż wszelkie dane wskazują, że 
obywateli WE martwi cierpienie spowodowane polowaniem na foki, a nie tylko cierpienie, 
którego można uniknąć. Niemożliwe do uniknięcia cierpienie może być dość znaczne, 
zważywszy na to, że termin ten jest niewymierny.

Poprawka 33
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy jednak przewidzieć możliwość 
ustanowienia odstępstw od ogólnie 
obowiązującego zakazu wprowadzania na 
rynek i przywozu do Wspólnoty lub 
wywozu z niej produktów z fok, w 
przypadku jeśli odpowiednie wymogi 
uwzględniające kwestię dobrostanu 
zwierząt zostaną spełnione. W tym celu 
należy określić kryteria, których 
spełnienie da pewność, że foki są zabijane 
i skórowane w warunkach 
oszczędzających im ból, strach i 
cierpienie. Odstępstwa ustanawia się na 
poziomie Wspólnoty, aby w całej 
Wspólnocie panowały jednolite warunki 
handlu produktami objętymi odstępstwem 
a także, aby zapewnić dalsze sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

(11) Należy jednak przewidzieć pewne 
odstępstwo od ogólnie obowiązującego 
zakazu wprowadzania na rynek i przywozu 
do Wspólnoty lub wywozu z niej 
produktów z fok dla produktów z fok 
uzyskanych w wyniku polowań 
prowadzonych przez społeczności 
Eskimosów.
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Uzasadnienie

Zakaz handlu produktami z fok przewidujący odstępstwo dla tzw. „humanitarnego” zabijania 
nie nadaje się do zastosowania, gdyż komercyjne polowania na foki odbywają się w odległych 
miejscach i prowadzone są przez tysiące osób rozproszonych na dużych, niedostępnych 
obszarach, co sprawia, że skuteczne monitorowanie polowań na foki staje się niemożliwe.

Poprawka 34
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Podstawowe interesy gospodarcze i 
społeczne społeczności Eskimosów 
tradycyjnie polujących na foki dla 
własnych potrzeb nie powinny ucierpieć. 
Polowanie stanowi nieodłączną część 
kultury i tożsamości członków 
społeczności Eskimosów. Stanowi ono 
źródło dochodu i środek utrzymania dla 
myśliwego. Produkty z fok będące owocem 
tradycyjnych polowań prowadzonych 
przez społeczności Eskimosów i
przyczyniające się do ich utrzymania
powinny zatem zostać wyłączone z zakresu 
zakazów wprowadzonych na mocy 
niniejszego rozporządzenia.

(13) Podstawowe interesy gospodarcze i 
społeczne społeczności Eskimosów 
tradycyjnie polujących na foki dla 
własnych potrzeb nie ucierpią w wyniku 
wprowadzenia niniejszego rozporządzenia, 
gdyż polowanie będące źródłem 
utrzymania dotyczy wyłącznie użytku
osobistego lub rodzinnego (a przez to nie 
handlu wspólnotowego). Produkty z fok 
będące owocem polowań prowadzonych 
przez społeczności Eskimosów w celu 
zapewnienia utrzymania, które
wprowadzane są na rynek UE tylko w celu 
prowadzenia wymiany kulturalnej w 
postaci kształcenia lub zapoznania z 
obrzędami, powinny zostać wyłączone z 
zakresu zakazów wprowadzonych na mocy 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment acknowledges an exception for seal products derived from Inuit hunts that 
are traded as part of a non-commercial cultural exchange. Because subsistence hunting (as 
that term is normally and properly understood) by its nature involves personal or family 
consumption only, and does not involve placing seal products on the market or importing or 
exporting them, seal products from these subsistence hunts do not fall within the Regulation, 
which deals with international trade. However, this amendment recognizes that in some 



PE416.618v01-00 10/19 AM\758044PL.doc

PL

instances, Inuit seal products may enter or exit the EU as part of a non-commercial, cultural 
exchange. This amendment allows that trade to continue to preserve tradition and culture.

Poprawka 35
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W ramach niniejszego rozporządzenia 
należy ustanowić odpowiednie wymogi, w 
celu zapewnienia właściwego wykonania 
odstępstw od zakazu handlu. W tym celu 
należy ustanowić przepisy dotyczące 
systemów certyfikacji, oraz etykietowania i 
oznakowywania. Systemy certyfikacji 
powinny zapewniać certyfikację 
produktów otrzymanych z fok, które 
zostały zabite i oskórowane zgodnie z 
odpowiednimi, skutecznie stosowanymi 
wymogami, mającymi na celu 
zapewnienie, że foki są zabijane i 
skórowane w sposób nieprzysparzający im 
bólu, strachu i cierpienia.

(14) W ramach niniejszego rozporządzenia 
należy ustanowić odpowiednie wymogi, w 
celu zapewnienia właściwego wykonania 
odstępstwa od zakazu handlu dla 
eskimoskich produktów z fok.

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce stwierdza się, że wymogi zapewniające odstępstwo stosuje się tylko do 
produktów z fok pochodzących z polowań Eskimosów.

Poprawka 36
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W szczególności Komisja powinna 
być uprawniona do przyjęcia wszelkich 
środków niezbędnych do ustanowienia 
procedur umożliwiających składanie

skreślony
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wniosków o przyznanie odstępstwa od 
zakazu handlu ustanowionego w 
niniejszym rozporządzeniu i ich sprawną 
obsługę, oraz środków zapewniających 
prawidłowe wykonanie przepisów 
niniejszego rozporządzenia dotyczących 
systemów certyfikacji oraz etykietowania i
oznakowywania. Ponieważ środki te mają 
zasięg ogólny i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, między innymi poprzez 
jego uzupełnienie o inne niż istotne 
elementy, środki te należy przyjąć zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE. Komisja powinna być 
również uprawniona do podejmowania 
decyzji w sprawie odstępstw od zakazu 
handlu na mocy niniejszego 
rozporządzenia, ich zawieszania lub 
uchylania. Ponieważ środki te są 
przyjmowane w celu zarządzania 
systemem ustanowionym w niniejszym 
rozporządzeniu i stosowania go w 
pojedynczych przypadkach, należy przyjąć 
je zgodnie z procedurą zarządzania 
określoną w art. 4 decyzji 1999/468/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy punkt preambuły stanie się zbędny, jeżeli zostaną przyjęte poprawki 
sprawozdawczyni.

Poprawka 37
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W szczególności Komisja powinna 
być uprawniona do przyjęcia wszelkich 
środków niezbędnych do ustanowienia 

skreślony
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procedur umożliwiających składanie 
wniosków o przyznanie odstępstwa od 
zakazu handlu ustanowionego w 
niniejszym rozporządzeniu i ich sprawną 
obsługę, oraz środków zapewniających 
prawidłowe wykonanie przepisów 
niniejszego rozporządzenia dotyczących 
systemów certyfikacji oraz etykietowania i 
oznakowywania. Ponieważ środki te mają 
zasięg ogólny i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, między innymi poprzez 
jego uzupełnienie o inne niż istotne 
elementy, środki te należy przyjąć zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE. Komisja powinna być 
również uprawniona do podejmowania 
decyzji w sprawie odstępstw od zakazu 
handlu na mocy niniejszego 
rozporządzenia, ich zawieszania lub 
uchylania. Ponieważ środki te są 
przyjmowane w celu zarządzania 
systemem ustanowionym w niniejszym 
rozporządzeniu i stosowania go w 
pojedynczych przypadkach, należy przyjąć 
je zgodnie z procedurą zarządzania 
określoną w art. 4 decyzji 1999/468/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Punkt ten stanie się zbędny, jeżeli skreślone zostaną punkty 11 i 12 preambuły.

Poprawka 38
Mojca Drčar Murko

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
jednolite zasady dotyczące wprowadzania 
na rynek, przywozu do Wspólnoty 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
jednolite zasady dotyczące wprowadzania 
na rynek, przywozu do Wspólnoty 
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Europejskiej, tranzytu przez jej terytorium 
i wywozu z niej produktów z fok.

Europejskiej, tranzytu przez jej terytorium 
i wywozu z niej produktów z fok oraz 
uwzględnia obawy związane z 
dobrostanem zwierząt, mając także na 
uwadze kwestie ochrony środowiska. 

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie ma również na celu uwzględnienie obaw związanych z dobrostanem zwierząt 
wyrażonych przez państwa członkowskie i ogół społeczeństwa w UE, a także kwestii ochrony 
środowiska. Cele te należy wyraźnie określić w niniejszym artykule.

Poprawka 39
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
jednolite zasady dotyczące wprowadzania 
na rynek, przywozu do Wspólnoty 
Europejskiej, tranzytu przez jej terytorium 
i wywozu z niej produktów z fok.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
jednolite zasady dotyczące zakazu 
wprowadzania na rynek, przywozu do 
Wspólnoty Europejskiej, tranzytu przez jej 
terytorium i wywozu z niej produktów z 
fok, z wyjątkiem wszelkich produktów z 
fok pochodzących z polowań 
prowadzonych przez społeczności 
Eskimosów.

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce wprowadzono wyjątek dla produktów z fok pochodzących z polowań 
Eskimosów, skutkiem czego handel nadal będzie się przyczyniał do ochrony tradycji i kultury.
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Poprawka 40
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie będzie stosowane 
w taki sposób, by wszystkie państwa 
członkowskie przestrzegały Konwencji 
ONZ o różnorodności biologicznej.

Or. sv

Uzasadnienie

Celem Konwencji o różnorodności biologicznej jest zachowanie różnorodności biologicznej. 
Polityka UE ma wspierać ten pożądany cel, a niniejsze rozporządzenie nie powinno być w tej 
kwestii wyjątkiem.

Poprawka 41
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „foka” oznacza okazy płetwonogich 
należące do gatunków wymienionych w 
załączniku I;

1. „foka” oznacza okazy płetwonogich;

Or. en

Uzasadnienie

Pozostawienie niektórych gatunków fok poza zakresem rozporządzenia mogłoby prowadzić do 
komplikacji i problemów z identyfikacją.
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Poprawka 42
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „produkt z fok” oznacza wszystkie 
produkty przetworzone i nieprzetworzone 
otrzymane z fok, takie jak mięso, olej, tran 
i skóry futerkowe surowe, garbowane lub 
wykończone, w tym skóry futerkowe 
połączone w arkusze lub krzyże lub 
podobne formy, oraz przedmioty 
wykonane ze skór foczych;

2. „produkt z fok” oznacza każdy produkt 
pochodzący lub otrzymany z fok, z 
wyjątkiem

produktów z fok otrzymanych w wyniku 
polowań prowadzonych przez społeczności 
Eskimosów.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki zmianie definicji produktów z fok wyjątek dotyczący Eskimosów będzie odnosił się do 
przywozu, wywozu i handlu wewnątrzwspólnotowego.

Poprawka 43
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „produkt z fok” oznacza wszystkie 
produkty przetworzone i nieprzetworzone 
otrzymane z fok, takie jak mięso, olej, tran 
i skóry futerkowe surowe, garbowane lub 
wykończone, w tym skóry futerkowe 
połączone w arkusze lub krzyże lub 
podobne formy, oraz przedmioty 
wykonane ze skór foczych;

2. „produkt z fok” oznacza wszystkie 
produkty przetworzone i nieprzetworzone 
otrzymane z fok, takie jak mięso, olej, tran,
organy i skóry futerkowe surowe, 
garbowane lub wykończone, w tym skóry 
futerkowe połączone w arkusze lub krzyże 
lub podobne formy, oraz przedmioty 
wykonane ze skór foczych; z wyjątkiem
produktów z fok pochodzących z polowań 
prowadzonych przez społeczności 
Eskimosów, które są przedmiotem handlu 
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w ramach niekomercyjnej wymiany 
między społecznościami Eskimosów dla 
celów kulturowych, edukacyjnych i/lub 
obrzędowych.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki zmianie definicji produktów z fok wyjątek dotyczący Eskimosów będzie odnosił się do 
przywozu, wywozu i handlu wewnątrzwspólnotowego.

Poprawka 44
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. „przywóz” oznacza wszelkie 
wprowadzenie towarów na obszar celny 
Wspólnoty, za wyjątkiem przywozów 
które:

4. „przywóz” oznacza wszelkie 
wprowadzenie towarów na obszar celny 
Wspólnoty, za wyjątkiem przywozów które

(i) mają charakter sporadyczny, oraz
(ii) zawierają wyłącznie towary 
przeznaczone do osobistego użytku 
podróżnych lub ich rodzin;

zawierają wyłącznie towary przeznaczone 
do osobistego użytku podróżnych lub ich 
rodzin; charakter i ilość takich towarów 
nie może wskazywać, że są one 
przywożone w celach komercyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce tej wyjaśnia się, że ilość i charakter towarów przywożonych do osobistego 
użytku nie może sugerować komercyjnego wykorzystania. Jest to konieczne, by zapewnić, że 
nie powstanie luka w wyniku zezwolenia na handel do osobistego użytku bez jakichkolwiek 
ograniczeń co do ilości i charakteru danych produktów. 
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Poprawka 45
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. „w celu zapewnienia źródła 
utrzymania” oznacza zwyczajowe i 
tradycyjne stosowanie przez społeczności 
Eskimosów produktów wytwarzanych z 
fok do użytku bezpośredniego, osobistego 
lub rodzinnego w charakterze pożywienia, 
schronienia, paliwa, ubrań i narzędzi; do 
wyrobu i wewnątrzkrajowej sprzedaży 
wyrobów rękodzielniczych z niejadalnych 
produktów ubocznych pozyskiwanych z 
fok do użytku osobistego lub rodzinnego; 
oraz do handlu wymiennego fokami lub 
częściami fok, jeżeli wymiana ma 
ograniczonych zakres i niekomercyjny 
charakter, albo służy indywidualnej lub 
rodzinnej konsumpcji.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatek do poprawki 11 sprawozdawczyni. Sprzedaż wyrobów rękodzielniczych powinna być 
ograniczona do kraju rodzinnego.

Poprawka 46
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 - akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustęp 1 nie dotyczy produktów z fok 
pochodzących z krajów o stałej populacji 
fok pod warunkiem, że:
- polowanie prowadzone jest zgodnie z 
krajowym planem zarządzania;
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- polowanie jest selektywne i prowadzone 
w kontrolowanych okolicznościach oraz 
na małą skalę;
- polowanie nie zagraża utrzymaniu 
korzystnego statusu ochrony środowiska;
- handel produktami z fok odbywa się 
wyłącznie na rynku lokalnym.

Or. en

Uzasadnienie

A number of countries have a very small-scaled, strictly controlled seal hunt. The hunt is part 
of the overall seal management with the aim to prevent damages to fisheries. Alone in Sweden 
the seals cause damages for 6 000 000 € per year to fisheries. The seal hunt itself and the 
small scale trade in seal products create incentives for the local people along the coast to 
consider the seal as a valuable game species and not only as a pest species. If the trade was 
banned there is a risk that the seal would again be considered only as a pest species and 
being killed with less effective methods. Further, the costs of the proposed system with 
certificates and labels would not be proportionate to the extent of the seal hunt in some 
countries. It is reasonable to distinguish between large scale hunting of sales, and the small 
scale hunting which takes place in Sweden where only about 100 animals are hunted 
annually.

Poprawka 47
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie co pięć lat 
przedstawiają Komisji sprawozdanie z 
działań podjętych w celu wykonania 
niniejszego rozporządzenia.

1. Państwa członkowskie w ciągu dwóch 
lat od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, a następnie co trzy lata
przedstawiają Komisji sprawozdanie z 
działań podjętych w celu wykonania 
niniejszego rozporządzenia.

2. Na podstawie sprawozdań, o których 
mowa w ust. 1, Komisja w ciągu dwunastu 
miesięcy od końca pięcioletniego okresu 
sprawozdawczego przygotowuje 
sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady z wykonania 
niniejszego rozporządzenia.

2. Na podstawie sprawozdań, o których 
mowa w ust. 1, Komisja w ciągu dwunastu 
miesięcy od końca każdego okresu 
sprawozdawczego przygotowuje 
sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady z wykonania 
niniejszego rozporządzenia.
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Or. en

Uzasadnienie

Okres dwóch lat jest dla państw członkowskich większym bodźcem do podejmowania działań 
związanych z egzekwowaniem rozporządzenia i pozwala na zidentyfikowanie i szybkie 
rozwiązanie problemów związanych z wdrażaniem.

Poprawka 48
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuły 3 i 4 stosuje się w sześć miesięcy 
od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, chyba że środki 
wykonawcze, o których mowa w art. 3 ust. 
3, art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 2 oraz art. 7 ust. 
2, nie weszły w życie do tego dnia, 
wówczas stosuje się je od następnego dnia 
po wejściu w życie przedmiotowych 
środków wykonawczych. 

Artykuł 3 stosuje się od [sześć miesięcy od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia].

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka częściowo wynika z usunięcia art. 4 itd. Stwierdzenie rozpoczynające się 
słowami „chyba że środki wykonawcze” jest problematyczne, ponieważ sugeruje, iż zakaz 
wszedłby w życie tylko wtedy, gdyby Komisja wprowadziła środki przewidujące odstępstwo 
dla Eskimosów w ramach art. 3 ust. 3. Usunięcie tego fragmentu skłania Komisję do 
wprowadzenia odstępstwa.
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