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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Przebieg procedury

Polowania na foki 

Foki żyją głównie wzdłuż wybrzeży regionów polarnych, subpolarnych i umiarkowanych. 
Istnieje 33 gatunków płetwonogich, a na przynajmniej 15 z nich urządza się obecnie 
polowania. Liczebność gatunków objętych polowaniami wynosi około 15-16 milionów 
zwierząt.

Każdego roku zabija się około 900 000 fok w prowadzonych na dużą skalę polowaniach 
komercyjnych (liczba ta nie jest skorygowana o odsetek trafionych i straconych zwierząt, lub 
niezgłoszonych ubojów), z czego 60% odbywa się w Kanadzie, Grenlandii i Namibii. Inne 
kraje, w których dokonuje się polowań komercyjnych na wielką skalę, to Norwegia i Rosja. 
We Wspólnocie Szwecja, Finlandia i Wielka Brytania (Szkocja) urządzają polowania na foki 
na małą skalę, głównie w celu zarządzania zasobami ryb oraz w ramach zwalczania 
szkodników. 

Produkty z fok są przedmiotem handlu prowadzonego na terenie Wspólnoty i poza nią. 

Rosnące zaniepokojenie opinii publicznej

Foki są wrażliwymi zwierzętami zdolnymi do odczuwania bólu, strachu i innych form 
cierpienia. Metody używane do polowań na foki często postrzegane są jako nieludzkie 
i okrutne. Zwłaszcza aspekty polowań na foki związane z dobrostanem zwierząt były 
w minionych latach przedmiotem rosnącej troski ogółu społeczeństwa:

(1) Liczne badania opinii publicznej w różnych państwach członkowskich wykazały, że 
przeważająca większość obywateli UE sprzeciwia się prowadzonym na wielką skalę 
polowaniom na foki i ich metodom, a ponadto wyraźna większość popiera całkowity zakaz 
handlu produktami z fok. Również na płaszczyźnie międzynarodowej, nawet w krajach 
polujących na foki, jak Kanada, istnieje duży sprzeciw wobec komercyjnych polowań na foki.

(2) W celu wyjścia naprzeciw troskom obywateli o dobrostan zwierząt, szereg państw 
członkowskich UE przyjęło już przepisy zakazujące handlu produktami z fok, a inne 
przygotowują prawodawstwo idące w tym samym kierunku. Na szczeblu międzynarodowym 
dalsze kraje podjęły podobne działania opierające się w dużej mierze na moralnych 
i etycznych wątpliwościach opinii publicznej dotyczących dobrostanu zwierząt. Np. USA 
włączyły zakaz do ustawy o ochronie ssaków morskich z 1972 r.  

(3) Wraz z przyjęciem deklaracji pisemnej 38/2006 (425 sygnatariuszy) w dniu 26 września 
2006 r. Parlament Europejski zwrócił się o zakaz przywozu, wywozu i sprzedaży 
wszystkich produktów z fok grenlandzkich i kapturników, jednocześnie zapewniając, że 
uregulowanie to nie będzie miało wpływu na tradycyjne polowania Eskimosów na foki. 

(4) Po przeprowadzeniu oceny wpływu, Komisja Europejska opublikowała wniosek 
w sprawie rozporządzenia w dniu 23 lipca 2008 r. W oparciu o art. 95 i art. 133 traktatu, 
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projekt rozporządzenia przewiduje zakaz handlu, z wyłączeniem społeczności Eskimosów. 
Projekt przewiduje jednak znaczne odstępstwa w celu umożliwienia handlu produktami z fok, 
które zostały pozyskane przy użyciu metod niepowodujących niepotrzebnego bólu lub 
cierpienia zwierząt.

2. Stanowisko sprawozdawcy

Całkowity zakaz 

Polowania na foki odbywają się na oddalonych, rozległych i trudno dostępnych obszarach, 
w ekstremalnych warunkach pogodowych i na niestabilnym lodzie. Co roku niezależni 
obserwatorzy stwierdzają, że te szczególne warunki stanowią poważną przeszkodę 
w stosowaniu się do tzw. trzyetapowej procedury (ogłuszanie, sprawdzanie, wykrwawianie). 
Opinia EFSA potwierdza ten stan rzeczy. Ponadto te same, nie dające się zweryfikować, 
warunki praktycznie uniemożliwiają skuteczne monitorowanie i wdrażanie przepisów przez 
stosowne władze. Jeżeli te same władze musiałyby zapewniać zaświadczenia i etykiety, 
doprowadziłoby to do wielu praktycznych problemów i nie wyszłoby naprzeciw żądaniom 
europejskich obywateli i Parlamentu Europejskiego. Z tego względu sprawozdawczyni 
uważa, że wniosku Komisji nie da się wprowadzić w życie i argumentuje, że europejskie 
wartości moralne społeczeństwa można zaspokoić tylko poprzez pełny zakaz handlu 
produktami z fok, z ograniczonymi odstępstwami dla społeczności Eskimosów, zgodnie 
z wnioskiem Parlamentu z 2006 r.  Ponadto tylko najwyższy poziom ochrony 
w obowiązujących przepisach krajowych zapewni legitymizację proponowanej harmonizacji. 

Potrójny cel

Sprawozdawczyni jest dogłębnie przekonana, że całkowity zakaz handlu produktami z fok, 
z ograniczonymi odstępstwami dla społeczności Eskimosów, da się uzasadnić w oparciu 
o następujące cele:

(1) publiczne wartości moralne: tylko całkowity zakaz wyjdzie naprzeciw szeroko 
okazywanemu zaniepokojeniu obywateli europejskich;

(2) dobrostan zwierząt: proponowane środki mają na celu położenie kresu formom 
polowania, które postrzegane są jako okrutne;

(3) kwestie ekologiczne:  należy zapobiec zmniejszeniu populacji fok i ewentualnemu 
wytępieniu niektórych gatunków. Całkowity dopuszczalny połów (TAC) w ramach polowań 
komercyjnych znajduje się powyżej limitu nienaruszającego równowagi ekologicznej.  
Ponadto TAC nie został skorygowany o odsetek trafionych i straconych zwierząt lub 
niezgłoszonych ubojów. Również zagrożenie zmianami klimatycznymi oraz globalne 
ocieplenie mogą prowadzić do zwiększonej śmiertelności nowonarodzonych fok;.

Konkretne propozycje 

Tym samym sprawozdawczyni proponuje skreślenie odstępstw od wniosku Komisji i wzywa 
do wprowadzenia całkowitego zakazu handlu produktami z fok. Ponadto, sprawozdawczyni 
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proponuje ograniczenie odstępstw przyznanych Eskimosom. Tego typu wyłączenie 
uwzględnione jest na płaszczyźnie międzynarodowej np. w Międzynarodowej Komisji 
Wielorybniczej, amerykańskiej ustawie o ochronie ssaków morskich oraz szeregu innych 
przepisów krajowych UE-27. Ujednolicenie wniosku z obowiązującym prawodawstwem 
USA mogłoby się przyczynić do spójnego międzynarodowego systemu skierowanego 
przeciw komercyjnym polowaniom na foki. 

Co się tyczy panelu WTO, sprawozdawczyni uważa, że zakaz można uzasadnić w oparciu 
o art. XX lit. a) Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu - GATT (ochrona 
moralności publicznej), ponieważ wątpliwości moralne społeczeństwa europejskiego zostały 
szeroko zademonstrowane i udokumentowane, i że nie są dostępne żadne mniej restrykcyjne 
dla handlu środki, które by rozwiały te wątpliwości w odpowiedni sposób. Zakaz stosowany 
w równym stopniu w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich UE i krajów trzecich 
nie ma charakteru dyskryminującego. W chwili obecnej brak orzecznictwa WTO w tym 
zakresie.  Jednakże jest to słabym argumentem za przyjęciem nie dających się wdrożyć 
środków, zamiast zdecydowania się na całkowity zakaz.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do komisji przedmiotowo 
właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących poprawek:

Poprawka 1

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 ból, strach i 
cierpienie.

(10) Różne zakazy ustanowione w 
niniejszym rozporządzeniu stanowią 
odpowiedź na związane z dobrostanem 
zwierząt i ewentualną ochroną 
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
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Uzasadnienie

Zaniepokojenie obywateli europejskich dobrostanem zwierząt i ewentualnymi względami ich 
ochrony stanowią wyraz europejskiej moralności. Ponieważ zaniepokojenie to leży u podstaw 
niniejszego rozporządzenia, należy o nim wspomnieć.

Poprawka 2

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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie
Skreślenie tego punktu preambuły jest logicznym następstwem skreślenia ewentualnych 
odstępstw od rozporządzenia. Por. uzasadnienie art. 4 i następne.



PA\752923PL.doc 7/23 PE415.284v01-00

PL

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wprowadzanie produktów z fok na 
rynek, ich przywóz, tranzyt czy wywóz 
mają miejsce wyłącznie wtedy, gdy 
spełnione są warunki ustanowione w tym 
celu w niniejszym rozporządzeniu. Jednak 
produkty z fok wprowadzone na rynek, 
przywiezione do Wspólnoty lub z niej 
wywiezione w ramach odstępstwa 
przyznanego na mocy niniejszego 
rozporządzenia muszą być zgodne z 
odpowiednimi przepisami wspólnotowymi, 
m. in. dotyczącymi, w stosownych 
przypadkach, zdrowia zwierząt oraz 
bezpieczeństwa żywności i pasz. Niniejsze 
rozporządzenie nie może wpływać na 
wymogi dotyczące usuwania produktów z 
fok ze względu na zdrowie ludzi i zwierząt 
ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 
1774/2002 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 3 października 2002 r. 
ustanawiającym przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi1.

skreślony

Dz.U. L 273 z 10.10.02, s. 1. Rozporządzenie 
ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 523/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. (Dz.U. L 
153 z 12.6.2008, s. 23).

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie tego punktu preambuły jest logicznym następstwem skreślenia ewentualnych 
odstępstw od rozporządzenia. Por. uzasadnienie art. 4 i następne.
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Poprawka 4

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 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 w celu zapewnienia źródła 
utrzymania powinny zatem zostać 
wyłączone z zakresu zakazów 
wprowadzonych na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie „w celu zapewnienia źródła utrzymania” jest bardziej precyzyjne od tekstu 
wniosku, a także jest zgodne z tekstem amerykańskiej ustawy o ochronie ssaków morskich.

Poprawka 5

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 

skreślony
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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.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie tego punktu preambuły jest logicznym następstwem skreślenia ewentualnych 
odstępstw od rozporządzenia. Por. uzasadnienie art. 4 i następne.

Poprawka 6

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 
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 

(16) W szczególności Komisja powinna 
być uprawniona do przyjęcia wszelkich 
środków niezbędnych do ustanowienia 
procedur zapewniających prawidłowe 
wykonanie przepisów niniejszego 
rozporządzenia dotyczących wymagań 
dokumentacyjnych w odniesieniu do 
dowodu pochodzenia eskimoskich 
produktów z fok. 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. 
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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

Sformułowanie „wymagań dokumentacyjnych w odniesieniu do dowodu pochodzenia 
eskimoskich produktów z fok” zostało ujednolicone z art. 3 ust. 3. Ponadto skreślenia są 
logicznym następstwem skreślenia ewentualnych odstępstw od rozporządzenia. Por. 
uzasadnienie art. 4 i następne.

Poprawka 7

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.

Or. en

Uzasadnienie

Poprzez dodanie słowa „zakazu”, treść została ujednolicona ze zmianami zaproponowanymi 
we wniosku przez sprawozdawcę, tj. skreślenie odstępstw.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. foka” oznacza wszystkie okazy 
płetwonogich (Phocidae, Otariidae and 
Odobenidae);

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do wszystkich gatunków fok. Z tego 
względu definicja została dostosowana do proponowanego skreślenia załącznika I.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. „wnioskujący o odstępstwo” oznacza 
państwa, w tym państwa członkowskie, 
wnioskujące o odstępstwo na mocy art. 5 
niniejszego rozporządzenia, na których 
terytorium lub pod których jurysdykcją 
foki, z których wytworzono produkty z fok, 
zostały zabite i oskórowane, jak również 
państwo, którego jurysdykcji podlegają 
osoby zabijające lub skórujące foki, w 
przypadku gdy zabijanie i skórowanie 
odbywa się na terytorium innego państwa.
Przy przyjmowaniu środków 
wykonawczych o których mowa w art. 5 
ust. 5, Komisja podejmuje decyzję, 
zgodnie z celami niniejszego 
rozporządzenia, o rozszerzeniu ich 
zakresu na podmioty inne niż państwa i o 
warunkach tego rozszerzenia.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie tego ustępu jest logicznym następstwem skreślenia ewentualnych odstępstw od 
rozporządzenia. Por. uzasadnienie art. 4 i następne.

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a) „tradycyjne polowania” oznacza 
niekomercyjne polowania na foki 
prowadzone w sposób tradycyjny przez 
społeczności Eskimosów.  

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza nowa definicja wyjaśnia odstępstwo przyznane społecznościom Eskimosów, 
przewidziane w art. 3 ust. 2.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 7b) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b) „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 sprzedaży wyrobów 
rękodzielniczych z niejadalnych 
produktów ubocznych pozyskiwanych z 
fok do użytku osobistego lub rodzinnego; 
oraz do handlu wymiennego fokami lub 
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częściami fok,  jeżeli wymiana ma 
ograniczonych zakres i niekomercyjny 
charakter, albo służy indywidualnej lub 
rodzinnej konsumpcji.

Or. en

Uzasadnienie

Ta nowa definicja wyjaśnia odstępstwo przyznane społecznościom Eskimosów, przewidziane 
w art. 3 ust. 2 oraz jest zgodna z amerykańską ustawą o ochronie ssaków morskich.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do 
produktów z fok uzyskanych w drodze 
tradycyjnych polowań prowadzonych przez 
społeczności Eskimosów i 
przyczyniających się do ich utrzymania.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do 
produktów z fok uzyskanych w drodze 
tradycyjnych polowań prowadzonych przez 
społeczności Eskimosów w celu 
zapewnienia źródła utrzymania.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie „w celu zapewnienia źródła utrzymania” jest bardziej precyzyjne od tekstu 
wniosku, a także jest zgodne z tekstem amerykańskiej ustawy o ochronie ssaków morskich. 

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4 skreślony
Warunki wprowadzania na rynek, 

przywozu, tranzytu i wywozu
1. Bez uszczerbku dla przepisów art. 3 ust. 
1 wprowadzanie na rynek produktów z 
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fok, ich przywóz do Wspólnoty, tranzyt 
przez jej terytorium i wywóz z niej są 
dozwolone w przypadku gdy spełniono 
następujące warunki:
(a) otrzymano je z fok zabitych i 
oskórowanych w państwie na terenie 
którego, lub przez osoby wobec których, 
mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
lub wymogi, stanowiące gwarancję, że 
foki zostały zabite i oskórowane w sposób 
nieprzysparzający im bólu, strachu i 
cierpienia;
(b) przepisy legislacyjne lub inne wymogi, 
o których mowa w lit. a) są skutecznie 
wdrażane przez odpowiednie władze;
(c) utworzono odpowiedni system, dzięki 
któremu produkty z fok, w tym skóry fok i 
inne surowce otrzymane z fok 
wykorzystywane do produkcji produktów z 
fok, mają certyfikat, świadczący o tym, że 
otrzymano je z fok, do których mają 
zastosowanie warunki określone w lit. a) i 
b), oraz
(d) spełnienie warunków określonych w 
lit. a). b) i c) jest udokumentowane przez:
(i) certyfikat, oraz
(ii) etykietę lub oznakowanie, w 
przypadkach, w których certyfikat nie jest 
wystarczającym dowodem na wykonanie 
przepisów niniejszego rozporządzenia
zgodnie z art. 6 i 7.
2. Państwa członkowskie nie utrudniają 
wprowadzania na rynek, przywozu lub 
wywozu produktów z fok zgodnych z 
przepisami niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Seal hunts occur in remote, widespread and poorly accessible areas, under extreme weather 
conditions and on unstable ice. Each year independent observers witness that these specific 
conditions form a severe obstacle to comply with the so-called three-step procedure 
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(stunning, checking, bleeding). The EFSA opinion confirms this. Moreover, the same 
unverifiable conditions make effective monitoring and enforcement by the responsible 
authorities virtually impossible. The fact that those same authorities should provide 
certificates and labels would raise a lot of practical problems and would fail to meet the 
requirements asked for by European citizens and the European Parliament. The rapporteur 
therefore considers the Commission's proposal unenforceable and argues that the European 
public moral can only be sufficiently protected by a full ban on trade in seal products with a 
limited exemption for Inuit communities, in line with the Parliament's request of 2006. 
Therfore, the provisions for derogations are deleted.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 skreślony
Odstępstwa

1. Wnioskującym o odstępstwo, którzy 
wykazali, w sposób zadowalający Komisję, 
że warunki określone w art. 4 ust. 1 
zostały spełnione, otrzymują zgodę na 
wprowadzenie odstępstwa.
2. Komisja ocenia wypełnienie warunków 
określonych w art. 4 ust. 1 lit. a) na 
podstawie kryteriów wymienionych w 
załączniku II.
3. Odstępstwa przyznane na mocy ust. 1 są 
zawieszane lub uchylane w momencie, 
gdy warunki o których mowa w tym 
ustępie przestają być spełniane.
4. Komisja przyznaje odstępstwa, oraz 
podejmuje decyzje o ich zawieszeniu lub 
uchyleniu, zgodnie z procedurą o której 
mowa w art. 9 ust. 2.
5. Komisja przyjmuje wszelkie środki 
niezbędne do wykonania przepisów 
niniejszego artykułu, m.in. środki 
regulujące składanie wniosków do 
Komisji, w tym wymagania 
dokumentacyjne, konieczne do 
otrzymania zgody na wprowadzenie 
odstępstwa. Czyniąc to Komisja 
uwzględnia odmienne warunki panujące 
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na terytorium różnych państw.
Środki mające na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez ich uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 9 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Por. uzasadnienie art. 4. 

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 skreślony
Certyfikaty

1. Certyfikaty, o których mowa w art. 4 
ust. 1 lit. d) ppkt (i), spełniają następujące 
minimalne wymogi:
(a) zawierają wszystkie istotne informacje 
konieczne do zaświadczenia, że produkt/y 
z fok, którego/których dotyczą, spełniają 
warunki określone w art. 4 ust. 1 lit. c);
oraz
(b) informacje w nich zawarte są 
potwierdzone przez niezależny organ lub 
organ władzy publicznej.
2. Komisja przyjmuje wszelkie środki 
niezbędne do wykonania przepisów 
niniejszego artykułu. W szczególności 
może ona określić rodzaj informacji jakie 
powinny zawierać certyfikaty, oraz 
wymagania w odniesieniu do 
dokumentacji, którą należy przedstawić by 
udowodnić, że warunki określone w ust. 1 
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lit. b) zostały spełnione.
Środki mające na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez ich uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 9 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Por. uzasadnienie art. 4 i 5. Zgodnie z art. 3 ust. 3 Komisja przyjmuje wszelkie środki 
niezbędne do wykonania przepisów dotyczących odstępstw przyznanych społecznościom 
Eskimosów, w tym wymagania dokumentacyjne w odniesieniu do dowodu pochodzenia 
eskimoskich produktów z fok.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony
Etykietowanie i oznakowywanie

1. Etykieta lub oznakowanie, o których 
mowa w art. 4 ust. 1 lit. d) ppkt (ii), są 
czytelne, nieusuwalne i widoczne.
2. Komisja przyjmuje wszelkie środki 
niezbędne do wykonania niniejszego 
artykułu, m.in. środki określające wymogi 
jakie oznakowanie czy etykieta muszą 
spełniać oraz warunki na jakich mają być 
umieszczane. Środki mające na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszego rozporządzenia poprzez ich 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 3.

Or. en



PE415.284v01-00 18/23 PA\752923PL.doc

PL

Uzasadnienie

Por. uzasadnienie art. 4, 5 i 6.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 skreślony
Zmiany w załącznikach

Komisja może wprowadzać zmiany w 
załącznikach. Środki mające na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszego rozporządzenia, poprzez ich 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane skreślenie załączników czyni ten artykuł zbędnym.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 
1999/468/WE, uwzględniając przepisy art. 
8 tej decyzji.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie art. 5 ust. 4 odnosił się do art. 9 ust. 2. Ponieważ art. 5 ust. 4 został skreślony, art. 9 
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ust. 2 jest zbędny.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

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 trzech 
lat od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, a następnie co pięć lat 
przedstawiają Komisji sprawozdanie z 
działań podjętych w celu wykonania 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Oczekiwanie pięć lat na otrzymanie pierwszego sprawozdania jest zbyt długim okresem.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Or. en
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit drugi

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 w sześć miesięcy od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł został zmieniony zgodnie ze skreśleniem ewentualnych odstępstw.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK I skreślony
Gatunki płetwonogich, o których mowa w 
art. 2
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;
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10. Pagophilus groenlandicus;
11. Phoca largha;
12. Phoca vitulina;
13. Phoca vitulina richardii;
14. Pusa caspica;
15. Pusa hispida;
16. Pusa sibirica;
17. Zalophus californianus.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 2 ust. 1, niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich 
gatunków płetwonogich. Tym samym załącznik I jest zbędny. 

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK II skreślony
Kryteria służące ocenie odpowiedniości 

przepisów legislacyjnych i innych 
obowiązujących wymogów, o których 

mowa w art. 5 ust. 2
1. ZASADY DOBROSTANU 
ZWIERZĄT:
Zasady dobrostanu zwierząt są określone 
w obowiązującym prawodawstwie lub 
innych przepisach.
2. BROŃ MYŚLIWSKA:
Określone są cechy broni używanej do 
zabijania fok. W prawodawstwie lub 
innych przepisach określony jest rodzaj 
broni, którym wolno się posługiwać w celu 
ogłuszania i/lub zabijania szczeniąt, oraz 
którym wolno się posługiwać w celu 
ogłuszania i/lub zabijania dorosłych 
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osobników fok.
3. STOSOWANIE ODPOWIEDNICH 
METOD MONITOROWANIA W CELU 
STWIERDZENIA, ŻE ZWIERZĘ JEST 
NIEPRZYTOMNE LUB MARTWE:
Wymogi dotyczące monitorowania są 
jasno określone i zobowiązują myśliwego 
do sprawdzenia czy zwierzę jest 
nieodwołalnie nieprzytomne przed 
przystąpieniem do wykrwawienia go i 
przed przejściem do następnego 
zwierzęcia.
4. WYKRWAWIANIE OGŁUSZONYCH 
ZWIERZĄT:
Obowiązuje wymóg, aby wykrwawianie 
zwierzęcia przeprowadzano bezpośrednio 
po odpowiednim jego ogłuszeniu, tj. przed 
przystąpieniem do ogłuszania innej foki.
5. WARUNKI POLOWANIA: 
Myśliwi są zobowiązani do upewnienia 
się, że zarówno oni sami jak i zwierzę nie 
są w ruchu, oraz że cel jest odpowiednio 
widoczny. Inne czynniki dotyczące 
przedmiotowego polowania są również 
objęte regulacją.
6. SZKOLENIE MYŚLIWYCH: 
Wymagany jest określony poziom wiedzy i 
umiejętności u myśliwego, w odniesieniu 
do biologii fok, metod polowania i 
trzyetapowej procedury, oraz umiejętność 
posługiwania się w praktyce bronią 
myśliwską potwierdzona np. egzaminem 
ze strzelania. Trzyetapowa procedura to 
metoda skutecznego uderzania/strzelania, 
skutecznego monitorowania (poprzez 
badanie odruchu mrugania lub badanie 
dotykiem czaszki, aby upewnić się, że 
zwierzę jest nieodwołalnie nieprzytomne 
lub martwe) oraz skutecznego 
wykrwawiania dająca gwarancję, że foki 
zostały zabite w sposób, który oszczędza im 
bólu, strachu i cierpienia.
7. NIEZALEŻNE MONITOROWANIE: 
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Funkcjonuje system monitorowania i 
obserwacji polowań, który zapewnia 
nadzór nad polowaniami oraz 
niezależność inspektorów.
8. MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA 
MONITOROWANIA PRZEZ OSOBY 
TRZECIE: 
Istnieje możliwość, aby polowanie było 
monitorowane przez osoby trzecie, przy 
jak najmniejszym obciążeniu 
administracyjnym i logistycznym.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
SPRAWOZDAWSTWA: 
Obowiązują jasne wymogi dotyczące 
składania sprawozdań zarówno przez 
myśliwych jak i inspektorów, w których 
podane są informacje dotyczące miejsca i 
czasu zabicia zwierząt, oraz rodzaju 
wykorzystanej broni i amunicji.
Sprawozdania muszą zawierać również 
szereg istotnych informacji o środowisku.
10. KARY I SPEŁNIANIE WYMOGÓW:
Informacje na temat statystyki polowań, 
przypadków naruszania obowiązujących 
przepisów i związanych z tym działań 
podejmowanych w celu zapewnienia 
wykonania przepisów są zbierane i w 
sposób usystematyzowany przedstawiane.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ postanowienia dotyczące ewentualnych odstępstw zostały skreślone, nie ma 
potrzeby ustanawiania kryteriów oceny stosowności przepisów prawnych i innych wymogów.

Por. uzasadnienie art. 4 i następne.


	752923pl.doc

