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RÖVID INDOKOLÁS

1. Háttér

Fókavadászat

A fókák túlnyomó része a sarki, sarkköri és mérsékelt övi régiók partjai mentén él. Az 
úszólábúak közé 33 faj tartozik, ebből jelenleg legalább 15 fajt vadásznak. A vadászott 
populáció hozzávetőleg 15-16 millió állatból áll.

Évente körülbelül 900.000 fókát ölnek le a nagyszabású, kereskedelmi célú vadászat során 
(ezt a számot nem korrigálták azon állatok számával, amelyeket halálosan megsebesítenek és 
azok elmenekülnek, illetve amelyek leölését nem jelentik), és ennek 60%-a Kanadában, 
Grönlandon és Namíbiában történik. Norvégia és Oroszország a másik fő országok, amelyek 
nagyszabású, kereskedelmi célú fókavadászatot folytatnak. A Közösségen belül Svédország, 
Finnország és az Egyesült Királyság (Skócia) vesz részt kismértékű fókavadászatban, főként 
halállomány-kezeléssel és kártevők elleni védekezéssel kapcsolatos okokból.

A fókákból származó termékekkel a Közösségen belül és azon kívül kereskednek.

Növekvő lakossági aggodalom

A fókák érző emlősök, amelyek képesek fájdalmat, gyötrelmet, félelmet és másfajta 
szenvedést megélni. A fókavadászathoz alkalmazott módszereket gyakran embertelennek és 
kegyetlennek tartják. Az elmúlt években éppen a fókavadászat állatjóléti szempontjai miatt 
alakult ki jelentős lakossági aggodalom:

(1) A különböző EU-tagállamokban végzett számos közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy 
az EU polgárainak túlnyomó többsége ellenzi a nagyszabású, kereskedelmi célú 
fókavadászatot és annak módszereit, ezenfelül pedig egyértelmű többségük támogatja a 
fókatermékek kereskedelmének teljes betiltását. A kereskedelmi célú fókavadászat elleni 
tiltakozás nemzetközi szinten szintén jelentős, még a fókavadászatot folytató országokban, 
például Kanadában is.

(2) A polgáraik állatjóléti aggályaira válaszolva több EU-tagállam már jogszabályokat
fogadott el a fókatermékek kereskedelmének betiltásáról, míg mások ugyanilyen irányba 
mutató jogszabályok készítésén dolgoznak. Ami a nemzetközi szintet illeti, más országok 
hasonló intézkedéseket tettek, amelyek szintén nagyrészt a közerkölcsön és az állatjóléttel 
kapcsolatos etikai szempontokon alapulnak. Az Egyesült Államok például beépítette a 
tilalmat a tengeri emlősök védelméről szóló 1972. évi törvényébe.

(3) A 38/2006. számú írásbeli nyilatkozat 2006. szeptember 26-i elfogadásával (425 aláíró 
féllel) az Európai Parlament a grönlandi és hólyagos fókákból készült összes termék 
behozatalának, kivitelének és értékesítésének tilalmát kérte, biztosítva ugyanakkor, hogy a 
rendelet ne legyen hatással az inuitok hagyományos fókavadászatára.

(4) Az Európai Bizottság hatásvizsgálat elvégzését követően 2008. július 23-án tette közzé 
rendeletre irányuló javaslatát. A rendelettervezet a Szerződés 95. és 133. cikke alapján a 
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kereskedelem tilalmát irányozza elő, az inuit közösségek mentességével. Jelentős eltérésekről 
is rendelkezik azonban, amelyek lehetővé teszik az oly módon nyert fókatermékek 
kereskedelmét, amely nem okoz elkerülhető fájdalmat vagy megpróbáltatást az állatoknak.

2. Az előadó álláspontja

Teljes tilalom

A fókavadászat távoli, nagy kiterjedésű és nehezen hozzáférhető területeken zajlik, 
szélsőséges időjárási viszonyok között és instabil jégen. Független megfigyelők minden 
évben azzal szembesülnek, hogy ezek az egyedi körülmények komoly akadályt jelentenek az 
úgynevezett háromlépcsős eljárás (elkábítás, ellenőrzés, kivéreztetés) betartása terén. Az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) véleménye megerősíti ezt. Ezenfelül 
ugyanezek az ellenőrizhetetlen körülmények gyakorlatilag lehetetlenné teszik, hogy az 
illetékes hatóságok elvégezzék a hatékony nyomon követést és végrehajtást. Az a tény, hogy 
ugyanezen hatóságoknak kellene a tanúsítványokat és címkéket kiállítaniuk, számos 
gyakorlati problémát vetne fel, és nem felelne meg az európai polgárok és az Európai 
Parlament által kért követelményeknek. Az előadó ezért a Bizottság javaslatát 
végrehajthatatlannak tartja, és azzal érvel, hogy az európai közerkölcs kizárólag úgy védhető 
kielégítő módon, ha a fókatermékekre – az inuit közösségek korlátozott mentességével –
teljes tilalom vonatkozik, a Parlament 2006. évi kérésével összhangban. Mi több, kizárólag a 
meglévő nemzeti jogszabályok legmagasabb szintű védelme biztosítja a javasolt 
harmonizáció jogszerűségét.

Hármas célkitűzés

Az előadó szilárdan hiszi, hogy a fókatermékek kereskedelmére vonatkozó, az inuit 
közösségek számára korlátozott mentességet biztosító teljes tilalom az alábbi hármas 
célkitűzés alapján indokolható:

(1) Közerkölcs: kizárólag a teljes tilalom felel meg az európai polgárok széles körben 
kifejezésre juttatott aggodalmának.

(2) Állatjólét: a javasolt intézkedések célja, hogy beszüntessék a kegyetlennek tartott 
vadászati módszereket;

(3) Környezetvédelmi aggályok: a fókapopulációk csökkenésének és bizonyos fajok 
lehetséges kihalásának megelőzése. A mai, kereskedelmi célú vadászatra vonatkozó teljes 
befogható mennyiséget a fenntartható korlát fölött határozták meg. A teljes befogható 
mennyiséget emellett nem korrigálták az azon állatok számával, amelyeket halálosan 
megsebesítenek és azok elmenekülnek, illetve amelyek leölését nem jelentik. Ezenfelül az 
éghajlatváltozás és a globális felmelegedés új veszélye a fókakölykök megnövekedett 
halálozási rátájához vezethet.

Konkrét javaslatok

Az előadó ezért azt javasolja, hogy az eltéréseket töröljék a bizottsági javaslatból, és kérjék a 
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fókatermékek kereskedelmének teljes tilalmát. Ezenfelül azt javasolja, hogy szigorítsák az 
inuitokra vonatkozó mentességet. Az effajta mentesség nemzetközileg elfogadott, például a 
Nemzetközi Bálnavadászati Bizottságban, az Egyesült Államok tengeri emlősökről szóló 
törvényében és az EU 27 tagállamának számos nemzeti jogszabályában. Azzal, hogy a 
javaslatot összehangolják az Egyesült Államokban meglévő jogszabályokkal, az 
hozzájárulhatna a kereskedelmi célú fókavadászat elleni következetes nemzetközi 
rendszerhez.

Ami az esetleges WTO testületet illeti, az előadó úgy gondolja, hogy a tilalom a GATT XX. 
cikke a) pontja (a közerkölcs védelme) alapján indokolható, mivel az európai közvélemény 
erkölcsi aggályait széles körben kifejezésre juttatták és dokumentálták, és nem áll 
rendelkezésre olyan életképes, a kereskedelmet kevésbé korlátozó intézkedés, amely 
megfelelően kezelné ezeket az aggályokat. Az EU összes tagállamára és a harmadik felekre 
egyenlően alkalmazott tilalom megkülönböztetésmentes. Ma a WTO joggyakorlata erre a 
területre nem terjed ki. Ez azonban gyenge érv ahhoz, hogy a kereskedelem teljes tilalmának 
választása helyett végrehajthatatlan intézkedéseket fogadjanak el.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe 
foglalja bele az alábbiakat:

Módosítás 1

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 
és esetleges természetvédelmi 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.

Or. en
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Indokolás

Az európai polgárok állatjóléti és esetleges természetvédelmi aggályai az európai 
közerkölcsöt tükrözik. Mivel azok e rendelet hátterét képező fontos okok egyikét jelentik, 
mindkettőt meg kell említeni.

Módosítás 2

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.

törölve

Or. en

Indokolás

E preambulumbekezdés törlése a rendelettől való lehetséges eltérések törlésének logikus 
következménye. Vö. a 4. és azt követő cikkekre vonatkozó indokolással.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Fókatermékek csak akkor hozhatók 
forgalomba, hozhatók be, szállíthatók át 
vagy vihetők ki a Közösségben, ha azok 
megfelelnek az e rendeletben előírt 
vonatkozó feltételeknek. Azonban az e 
rendelet értelmében biztosított eltéréssel 
összhangban forgalomba hozott, behozott 
vagy kivitt fókatermékeknek meg kell 
felelniük a vonatkozó közösségi 
jogszabályoknak is, beleértve a megfelelő 
állat-egészségügyi, valamint élelmiszer- és 
takarmánybiztonsági előírásokat. E 
rendelet nem érintheti a nem emberi 
fogyasztásra szánt állati melléktermékekre 
vonatkozó egészségügyi előírások 
megállapításáról szóló, 1774/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet1

által előírt, a fókatermékek köz- és állat-
egészségügyi okokból történő 
ártalmatlanítására vonatkozó 
követelményeket.

törölve

1 HL L 273., 2002.10.10., 1. o. A legutóbb a 2008. 
június 11-i 523/2008/EK bizottsági rendelettel (HL 
L 153., 2008.6.12., 23. o.) módosított rendelet.

Or. en

Indokolás

E preambulumbekezdés törlése a rendelettől való lehetséges eltérések törlésének logikus 
következménye. Vö. a 4. és azt követő cikkekre vonatkozó indokolással.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A fókavadászattal létfenntartásuk (13) A fókavadászattal létfenntartásuk 
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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.

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, létfenntartási célú
vadászatából származó termékekre nem 
vonatkozhatnak az e rendeletben előírt 
tilalmak.

Or. en

Indokolás

A „létfenntartási célú” megfogalmazás pontosabb, mint a javaslat megfogalmazása, és 
összhangban áll az Egyesült Államok tengeri emlősök védelméről szóló törvényének 
szövegezésével is.

Módosítás 5

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.

törölve
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Or. en

Indokolás

E preambulumbekezdés törlése a rendelettől való lehetséges eltérések törlésének logikus 
következménye. Vö. a 4. és azt követő cikkekre vonatkozó indokolással.

Módosítás 6

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.

(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 az inuit 
fókatermékek származásigazolására 
vonatkozó bizonyítási követelményekkel 
kapcsolatban szereplő rendelkezéseket
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.
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Or. en

Indokolás

Az „inuit fókatermékek származásigazolására vonatkozó bizonyítási követelmények” 
megfogalmazás összhangban áll a 3. cikk (3) bekezdésével. A törlések emellett a rendelettől 
való lehetséges eltérések törlésének logikus következményei. Vö. a 4. és azt követő cikkekre 
vonatkozó indokolással.

Módosítás 7

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 
hozatalának, bevitelének, átszállításának
és kivitelének tilalmára.

Or. en

Indokolás

A „tilalom” szó beillesztésével a tárgy összhangba kerül a javaslat előadója által javasolt 
változtatásokkal, azaz az eltérések törlésével.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) „fóka”: az úszólábúak (Phocidae, 
Otariidae és Odobenidae) összes fajának 
példányai;

Or. en
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Indokolás

Ez a rendelet az összes fókára alkalmazandó. A fogalommeghatározás ezért az I. melléklet 
javasolt törlésével összhangban kiigazításra kerül.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk– 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) „eltérést kérelmezők”: az e rendelet 5. 
cikke alapján eltérést kérelmező országok 
– beleértve a tagállamokat is – amelyek 
területén vagy amelyek joghatósága alatt 
termékkészítés céljából leölik és 
megnyúzzák a fókákat, valamint az az 
ország, amelynek joghatósága alá tartozik 
a fókák leölését és megnyúzását végző 
személy, amennyiben az állatok leölése és 
megnyúzása más ország területén 
történik. A végrehajtásához szükséges, az 
5. cikk (5) bekezdése szerinti intézkedések 
elfogadása során a Bizottság – e rendelet 
célkitűzéseivel összhangban – határoz 
arról, milyen feltételekkel kerülhetnek e 
fogalom értelmezési körébe országoktól 
eltérő entitások.

törölve

Or. en

Indokolás

A bekezdés törlése a rendelettől való lehetséges eltérések törlésének logikus következménye.
Vö. a 4. és azt követő cikkekre vonatkozó indokolással.

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „hagyományos módon folytatott 
vadászat”: a fókák nem kereskedelmi 
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célú, inuit közösségek által végzett 
hagyományos vadászata.

Or. en

Indokolás

Ez az új fogalommeghatározás teszi egyértelművé az inuit közösségekre vonatkozóan a 3. cikk 
(2) bekezdésében előírt mentességet.

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. „létfenntartási célú”: a fókatermékek 
inuit közösségek általi, szokványos és 
hagyományos felhasználása közvetlen 
személyes vagy családi fogyasztásra, 
élelmiszer, menedék, tüzelőanyag, 
ruházkodás, eszközök formájában; a 
fókákból származó, nem ehető 
melléktermékekből készült, személyes 
vagy családi fogyasztásra szánt kézműves 
termékek előállítására és 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

Ez az új fogalommeghatározás tisztázza az inuit közösségekre vonatkozóan a 3. cikk (2) 
bekezdésében előírt mentességet, és összhangban áll az Egyesült Államok tengeri emlősök 
védelméről szóló törvényének szövegezésével.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható az 
inuit közösségek hagyományos, 
létfenntartást szolgáló vadászatából 
származó fókatermékekre.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható az 
inuit közösségek hagyományos, 
létfenntartási célú vadászatából származó 
fókatermékekre.

Or. en

Indokolás

A „létfenntartási célú” megfogalmazás pontosabb, mint a javaslat megfogalmazása, és 
összhangban áll az Egyesült Államok tengeri emlősök védelméről szóló törvényének 
szövegezésével is.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. cikk törölve
A forgalomba hozatal, behozatal, 

átszállítás és kivitel feltételei
(1) A 3. cikk (1) bekezdése ellenére a 
fókatermékek Közösségen belüli 
forgalomba hozatala, bevitele, átszállítása 
és kivitele a következő feltételek teljesülése 
esetén engedélyezett:
a) ha azokat olyan országban vagy olyan 
személy által leölt és megnyúzott fókákból 
nyerték ki, amelyre megfelelő olyan 
jogalkotási rendelkezések vagy más 
követelmények vonatkoznak, amelyek 
hatékonyan biztosítják, hogy a fókákat 
elkerülhető fájdalom, megpróbáltatás 
vagy másfajta szenvedés okozása nélkül 
ölik le és nyúzzák meg.



PE415.284v01-00 14/23 PA\752923HU.doc

HU

b) az a) pontban említett jogszabályi 
előírásokat vagy más követelményeket a 
megfelelő hatóságok hatékonyan 
érvényesítik;
c) megfelelő rendszer működik, amely a 
fókatermékeket – beleértve a fókabőröket 
és fókatermékek előállításához használt, 
fókából származó más nyersanyagokat –
olyan fókákból származónak tanúsítja, 
amelyek megfelelnek az a) és b) pontban 
előírt feltételeknek, és
d) az a), b) és c) pontban előírt feltételek 
teljesítését a 6. és 7. cikknek megfelelően 
az alábbiak bizonyítják:
i. tanúsítvány, és
ii. címke vagy jelzés, amennyiben a 
tanúsítvány nem elegendő a rendelet 
megfelelő érvényre juttatásának 
biztosítására.
(2) A tagállamok nem akadályozzák az 
olyan, fókából készült termékek 
forgalomba hozatalát, behozatalát és 
kivitelét, amelyek megfelelnek e rendelet 
rendelkezéseinek.

Or. en

Indokolás

A fókavadászat távoli, nagy kiterjedésű és nehezen hozzáférhető területeken zajlik, szélsőséges 
időjárási viszonyok között és instabil jégen. Független megfigyelők minden évben azzal 
szembesülnek, hogy ezek az egyedi körülmények komoly akadályt jelentenek az úgynevezett 
háromlépcsős eljárás (elkábítás, ellenőrzés, kivéreztetés) betartása terén. Az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) véleménye megerősíti ezt. Ezenfelül ugyanezek az 
ellenőrizhetetlen körülmények gyakorlatilag lehetetlenné teszik, hogy az illetékes hatóságok 
elvégezzék a hatékony nyomon követést és végrehajtást. Az a tény, hogy ugyanezen 
hatóságoknak kellene a tanúsítványokat és címkéket kiállítaniuk, számos gyakorlati problémát 
vetne fel, és nem felelne meg az európai polgárok és az Európai Parlament által kért 
követelményeknek. Az előadó ezért a Bizottság javaslatát végrehajthatatlannak tartja, és azzal 
érvel, hogy az európai közerkölcs kizárólag úgy védhető kielégítő módon, ha a 
fókatermékekre – az inuit közösségek korlátozott mentességével – teljes tilalom vonatkozik, a 
Parlament 2006. évi kérésével összhangban. Az eltérésekre vonatkozó rendelkezések ezért 
törlésre kerülnek.
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk törölve
Eltérések

(1) Az eltérést kérő országok számára, 
amelyek a Bizottság megelégedésére 
bizonyítják, hogy a 4. cikk (1) 
bekezdésében előírt feltételeket teljesítik, 
eltérést kell biztosítani.
(2) A Bizottság a II. mellékletben szereplő 
kritériumok alapján értékeli a 4. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában előírt feltételek 
teljesülését.
(3) Az (1) bekezdés értelmében biztosított 
eltéréseket fel kell függeszteni vagy vissza 
kell vonni, amennyiben az ott említett 
feltételek bármelyike már nem teljesül.
(4) A Bizottság a 9. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően biztosítja 
az eltéréseket, illetőleg dönt azok 
felfüggesztéséről vagy visszavonásáról.
(5) A Bizottság elfogadja az e cikk 
végrehajtásához szükséges valamennyi 
intézkedést, így a Bizottsághoz az eltérésre 
irányuló kérelmekkel kapcsolatos 
intézkedéseket, beleértve a bizonyítási 
követelményeket. Ennek során a Bizottság 
figyelembe veszi a különböző országok 
területén uralkodó eltérő feltételeket.
Azon intézkedéseket, amelyek célja e 
rendelet nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítása, a 9. cikk 
(3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
kell elfogadni.

Or. en
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Indokolás

Vö. a 4. cikkre vonatkozó indokolással.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk törölve
Tanúsítványok

(1) A 4. cikk (1) bekezdése d) pontjának i. 
alpontjában említett tanúsítványnak meg 
kell felelnie a következő 
minimumfeltételeknek:
a) feltüntették rajta valamennyi, annak 
tanúsításához szükséges lényeges 
információt, hogy a tanúsítvány tárgyát 
képező fókatermék(ek) megfelel(nek) a 4. 
cikk (1) bekezdésének c) pontjában előírt 
feltételnek; és
b) érvényesítette valamely független szerv 
vagy hatóság, igazolva a rajta feltüntetett 
információk pontosságát.
(2) A Bizottság elfogadja az e cikk 
végrehajtásához szükséges valamennyi 
intézkedést. Különösen meghatározhatja a 
feltüntetendő információkat és az (1) 
bekezdés b) pontjában előírt feltétel 
teljesülésének igazolása érdekében 
benyújtandó bizonyítási követelményeket.
Azon intézkedéseket, amelyek célja e 
rendelet nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítása, a 9. cikk 
(3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
kell elfogadni.

Or. en
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Indokolás

Vö. a 4. és 5. cikkre vonatkozó indokolással. A 3. cikk (3) bekezdésében előírtak szerint a 
Bizottság elfogadja az inuit közösségek mentességének végrehajtásához szükséges valamennyi 
intézkedést, beleértve a fókatermékek származásigazolására vonatkozó bizonyítási 
követelményeket.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk törölve
Címkézés és jelölés

(1) A 4. cikk (1) bekezdése d) pontjának ii. 
alpontjában említett címkézést vagy 
jelölést érthető, kitörölhetetlen és látható 
módon kell a termékre rögzíteni.
(2) A Bizottság elfogadja az e cikk 
végrehajtásához szükséges valamennyi 
intézkedést, például a címkézés és jelölés 
feltételeit és rögzítésük körülményeit 
meghatározó intézkedéseket. Azon 
intézkedéseket, amelyek célja e rendelet 
nem alapvető elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítása, a 9. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Vö. a 4., 5. és 6. cikkre vonatkozó indokolással.
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. cikk törölve
A mellékletek módosításai

A Bizottság módosíthatja a mellékleteket. 
Azon intézkedéseket, amelyek célja e 
rendelet nem alapvető elemeinek 
módosítása, a 9. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A mellékletek javasolt törlése ezt a cikket feleslegessé teszi.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e bekezdésre tett hivatkozások 
során a 1999/468/EK határozat 4. és 7. 
cikkét kell alkalmazni, tekintettel az 
annak 8. cikkében foglalt 
rendelkezésekre.

törölve

Or. en

Indokolás

A 9. cikk (2) bekezdése csak az 5. cikk (4) bekezdésére hivatkozik. Mivel az 5. cikk (4) 
bekezdését törölték, a 9. cikk (2) bekezdése feleslegessé válik.
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

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 három éven belül, ezt követően pedig 
ötévente jelentésben számolnak be a 
Bizottságnak az e rendelet érvényesítése 
érdekében megtett intézkedésekről.

Or. en

Indokolás

Túl hosszúnak tűnik, hogy az első jelentés csupán 5 év elteltével érkezzen be.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 
alkalmazásáról.

(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 
alkalmazásáról.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 albekezdés

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. cikket a rendelet hatálybalépésének 
napjától számított 6 hónap elteltével kell 
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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.

alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Ez a cikk a lehetséges eltérések törlésével összhangban módosul.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

I. MELLÉKLET törölve
A 2. cikkben említett úszólábú fajok 
jegyzéke
1. Arctocephalus pusillus pusillus;
2. Callorhinus ursinus;
3. Cystophora cristata;
4. Erignathus barbatus;
5. Eumetopias jubatus;
6. Halichoerus grypus;
7. Histrophoca fasciata;
8. Odobenus rosmarus rosmarus;
9. Odobenus rosmarus divergens;
10. Pagophilus groenlandicus;
11. Phoca largha;
12. Phoca vitulina;
13. Phoca vitulina richardii;
14. Pusa caspica;
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15. Pusa hispida;
16. Pusa sibirica;
17. Zalophus californianus.

Or. en

Indokolás

A 2. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítással összhangban ez a rendelet az úszólábúak 
összes fajára alkalmazandó. Az I. melléklet ezért felesleges.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

II. MELLÉKLET törölve
Kritériumok az 5. cikk (2) bekezdésében 

említett hatályos jogalkotási rendelkezések 
és egyéb követelmények megfelelőségének 

értékeléséhez
1. ÁLLATJÓLLÉTI ELVEK:
Az állatjólléti elveket az alkalmazandó 
jogszabályok vagy más követelmények 
határozzák meg.
2. VADÁSZATI ESZKÖZÖK:
A fókavadászathoz használt fegyverek 
jellemzői meg vannak határozva. A 
jogszabályok vagy más követelmények 
világosan meghatározzák, mely fegyverek 
használata engedélyezett a kölyökfókák 
elkábítására és/vagy leölésére, és mely 
fegyverek használata engedélyezett a 
kifejlett fókák elkábítására és/vagy 
leölésére.
3. MEGGYŐZŐDÉS AZ 
ESZMÉLETVESZTÉSRŐL ÉS A
HALÁL BEÁLLTÁRÓL MEGFELELŐ 
ELLENŐRZÉSI MÓDSZEREKKEL:
A megfelelő ellenőrzési módszerekkel 
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kapcsolatban külön követelményeket 
határoztak meg: a vadász a fóka 
kivéreztetése és a következő fóka elejtése 
előtt köteles meggyőződni arról, hogy az 
állat véglegesen elvesztette eszméletét.
4. AZ ELKÁBÍTOTT ÁLLATOK 
KIVÉREZTETÉSE:
Közvetlenül a megfelelő elkábítás után 
kötelező valamennyi állat kivéreztetése, 
mielőtt egy másik fóka elkábítását 
megkezdenék.
5. VADÁSZATI FELTÉTELEK: 
Követelményeket határoztak meg annak 
biztosítására, hogy a fóka és/vagy a vadász 
kellőképpen stabil elhelyezkedésű, a 
célpont pedig tisztán látható legyen. A 
szóban forgó vadászatra vonatkozóan más 
szempontokat is szabályoztak.
6. A VADÁSZOK KÉPZÉSE: 
Követelményeket határoztak meg a vadász 
meghatározott szintű ismereteivel és 
jártasságaival kapcsolatban a 
fókabiológia és a vadászati módszerek 
terén, valamint a „háromlépcsős” 
eljárással, ezen belül a vadászati eszközök 
gyakorlati használatával, például a 
lőteszttel kapcsolatban. A „háromlépcsős” 
eljárás a hatékony ütésből/lövésből, a 
hatékony ellenőrzésből (pislogási reflex 
vagy a koponyatapintás alkalmazása 
annak érdekében, hogy 
megbizonyosodjanak, az állat véglegesen 
eszméletlen vagy élettelen), valamint a 
tényleges kivéreztetésből áll annak 
biztosítására, hogy a fókát elkerülhető 
fájdalom, szenvedés és megpróbáltatás 
okozása nélkül öljék meg.
7. FÜGGETLEN ELLENŐRZÉS:
A vadászat ellenőrzésére és 
megfigyelésére olyan rendszer 
alkalmazását írták elő, amelyben 
biztosítva van a vadászat felügyeletének 
rendszeressége és a felügyelők 
függetlensége.
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8. HARMADIK FÉL ÁLTALI 
ELLENŐRZÉS LEHETŐSÉGE:
A vadászat harmadik fél által történő 
ellenőrzésére – a igazgatási és logisztikai 
akadályok minimalizálása mellett –
lehetőség van.
9. JELENTÉSI KÖVETELMÉNYEK:
A vadászok és a felügyelők jelentéstételi 
kötelezettségére egyértelmű 
követelmények vonatkoznak; a jelentés 
kiterjed arra, hogy az állatokat hol, mikor, 
milyen fegyverrel és lőszerrel ölték le. 
Jelenteni kell a releváns megfelelő 
környezeti tényezőket is.
10. SZANKCIÓK ÉS MEGFELELÉS:
A vadászatra vonatkozó statisztikai 
információk, az alkalmazandó 
követelmények nem teljesítésének esetei és 
a kapcsolódó végrehajtási fellépések 
összegyűjtésre és rendszerezésre kerülnek.

Or. en

Indokolás

A lehetséges eltérésekre vonatkozó rendelkezés törlése miatt nincs szükség a jogalkotási 
rendelkezések és más követelmények megfelelőségének értékelésével kapcsolatos kritériumok 
megállapítására.

Vö. a 4. és azt követő cikkekre vonatkozó indokolással.
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