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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK rendelet 
visszavonását vagy módosítását szorgalmazza. Állítása szerint e rendelet Európa Parlament 
általi jóváhagyásakor többek között nem vették kellően figyelembe az Európai Parlament 
eljárási szabályzatát, különösen annak 36. és 38a. cikkét. A rendelet – véleménye szerint –
valószínűleg a WTO-szabályokkal is ellentétes. Ezenkívül úgy véli, hogy a vadászok 
humánusabb módon vadásznak a fókákra és ölik meg ezeket az állatokat, mint ahogyan ezt a 
rendes vágóhidakon teszik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. április 29. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 6.

Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament uniós jogszabályt1 fogadott el, amely apróbb 
kivételektől eltekintve tiltja olyan fókatermékek uniós piacon történő forgalomba hozatalát, 
amelyek nem őslakos közösségektől származnak (az inuitokat is ideértve). A jogszabályt 2009. 
október 31-én tették közzé, és az 2009. november 20-án lépett hatályba. Maga a tilalom a 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 1007/2009/EK rendelete a fókatermékek kereskedelméről, HL L 286., 
2009.10.31., 16. o.
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jogszabály hatálybalépését követően 9 hónapig volt érvényben (azaz 2010. augusztus 20-ig), a 
Bizottság pedig ezt követően elfogadta a végrehajtási jogszabályt1, amely szintén 2010. 
augusztus 20-án lépett hatályba. E végrehajtási intézkedések azon részletes szabályok 
megállapításához szükségesek, amelyek alapján bizonyos fókatermékek kereskedelmi 
forgalomba helyezése továbbra is lehetséges, mint például:

- az őslakos közösségek (az inuitokat is ideértve) által hagyományosan folytatott 
vadászatokból származó, a létfenntartásukhoz is hozzájáruló fókatermékek; 

- olyan fókatermékek eseti jellegű, nem kereskedelmi célú behozatala, amelyek az utazók 
személyes használatára szolgálnak; valamint

- olyan fókatermékek, amelyek kizárólag a tengeri erőforrások fenntartható kezelésének 
érdekében, nonprofit alapon és nem kereskedelmi célból folytatott vadászatból 
származnak. 

Meg kell jegyezni, hogy a jogszabály valamennyi fókatermékre alkalmazandó függetlenül attól, 
hogy azokra az EU-ban vagy harmadik országokban tettek szert. 

Ami az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) által a fókák leölésének és 
megnyúzásának állatjóléti vonatkozásairól közzétett tudományos szakvéleményt2 illeti, meg kell 
jegyezni, hogy az EFSA először is így nyilatkozott:

„A leölési módszerekkel összefüggésben megállapították, hogy sok fóka esetében gyors és 
hatékony leölésre kerülhet és kerül is sor, anélkül, hogy elkerülhető fájdalmat, 
megpróbáltatást, félelmet vagy egyéb típusú szenvedést okoznának, több különféle módszert 
alkalmazva, amelyek célja a szenzoros agyfunkciók kiiktatása. Ugyanakkor meggyőző 
bizonyítékok szólnak amellett, hogy a gyakorlatban nem mindig valósul meg hatékony leölés, 
azt viszont nehéz megbecsülni, hogy arra milyen mértékben nem kerül sor, részben az objektív 
adatok hiánya, részben pedig a rendelkezésre álló adatok értelmezésében mutatkozó valós 
eltérések miatt.” 

Ezután megjegyezte, hogy 

„a gyakorlatban, az állatjólét szempontjából nézve a fókák leölési módszereinek 
hatékonysága az alkalmazott módszerektől, a vadászok jártasságától és a környezeti 
feltételektől függően eltérő lehet”.

Az EFSA által közzétett tudományos szakvéleményen felül elemezték a fókavadászattal 
kapcsolatos szabályozási keretrendszereket és irányítási gyakorlatokat is a faj elterjedési 
területén fekvő különböző államokban3.  A vizsgálatból kiderül, hogy a fókavadászatra 
                                               
1 A Bizottság 2010. augusztus 10-i 737/2010/EU rendelete a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, HL L 216., 
2010.8.17., 1. o.

2  Animal Welfare aspects of the killing and skinning of seals - Scientific Opinion of the Panel on Animal Health 
and Welfare [A fókák leölésének és megnyúzásának állatjóléti vonatkozásai – az Állat-egészségügyi és 
Állatjóléti Tudományos Testület tudományos szakvéleménye], 2007. december 6. (lásd: 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/610.htm ) 
3 A Bizottság finanszírozásából megvalósuló, a COWI tanácsadó cég által végzett tanulmány a fókafajokból 
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vonatkozó irányítási rendszerek eltérőek a faj elterjedési területén fekvő különböző 
államokban.

A Bizottság nem osztja a petíció benyújtójának jogi elemzését, miszerint a rendelet ellentétes a 
WTO-szabályokkal. A Bizottság továbbá szeretne rávilágítani arra, hogy Kanada és Norvégia 
kérésére létrehoztak egy WTO-testületet. A Bizottság már be is jelentette, hogy határozottan kiáll 
majd az intézkedés mellett (lásd: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/november/tradoc_145265.pdf).

                                                                                                                                                  
származó termékek betiltásának esetleges hatásáról, 2008. április (lásd: 
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/seals/pdf/seals_report.pdf )  


