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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

6.9.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0069/2011, którą złożył Rhys William Toogood (Wielka Brytania) w 
sprawie zakazu handlu produktami z fok

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domaga się wycofania lub zmiany rozporządzenia (WE) nr 1007/2009 w 
sprawie handlu produktami z fok i wskazuje, że podczas jego przyjmowania przez Parlament 
Europejski nie uwzględniono Regulaminu PE, w szczególności art. 36 i 38a. Zauważa 
również, że rozporządzenie jest sprzeczne z przepisami WTO i że polowania na foki oraz ich 
zabijanie przez myśliwych są bardziej humanitarne niż standardowe metody stosowane w 
rzeźniach.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 kwietnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski przyjęły przepisy UE1,zgodnie z którymi 
zakazuje się wprowadzania do obrotu na rynku UE produktów z fok, które nie pochodzą z 
polowań prowadzonych przez społeczności autochtoniczne (w tym Eskimosów), z zastrzeżeniem 
kilku wyjątków. Rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 31 października 2009 r. i weszło 
w życie w dniu 20 listopada 2009 r. Sam zakaz miał zastosowanie od dnia 20 sierpnia 2010 r., tj. 
po 9 miesiącach od wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, zatem Komisja

                                               
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok, 
Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 16.
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przyjęła przepisy wykonawcze1,które również weszły w życie dnia 20 sierpnia 2010 r. Tego 
rodzaju środki wykonawcze są niezbędne do określenia szczegółowych wymogów, zgodnie z 
którymi wprowadzanie do obrotu niektórych produktów z fok jest nadal możliwe. Dotyczy to 
m.in.:

- produktów z fok pochodzących z polowań prowadzonych tradycyjnie przez społeczności 
autochtoniczne (w tym Eskimosów) i przyczyniających się do ich utrzymania;

- sporadycznego przywozu produktów z fok przeznaczonych do użytku osobistego 
podróżnych dla celów niehandlowych oraz

- produktów z fok pochodzących z polowań, których jedynym celem jest trwałe 
gospodarowanie zasobami morskimi, wprowadzanych do obrotu w celach 
niedochodowych i niehandlowych.

Należy zauważyć, że przedmiotowe przepisy mają zastosowanie do wszystkich produktów z fok, 
zarówno tych uzyskanych w UE, jak i w państwach trzecich.

Co się tyczy opinii naukowej2wydanej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA) w sprawie aspektów dobrostanu zwierząt przy zabijaniu i skórowaniu fok, należy 
zwrócić uwagę na to, że EFSA oprócz poniższego stwierdzenia:

„W odniesieniu do metod zabijania stwierdzono, że wiele fok może być zabijanych, i 
rzeczywiście ma to miejsce, szybko i skutecznie bez powodowania możliwego do uniknięcia 
bólu, udręki, lęku i innych form cierpienia. Dokonuje się tego z użyciem licznych metod 
mających na celu zniszczenie funkcji sensorycznych mózgu. Istnieją jednak mocne dowody 
potwierdzające, że w praktyce nie zawsze dochodzi do skutecznego zabijania, ale trudno 
ocenić rozmiar tego zjawiska, częściowo z uwagi na brak obiektywnych danych, a częściowo 
ze względu na rzeczywiste różnice w interpretacji dostępnych danych.”

wyraził również następującą opinię:

„W praktyce w odniesieniu do dobrostanu zwierząt skuteczność metod zabijania fok różni się 
w zależności od zastosowanej metody, umiejętności posługujących się nią osób oraz 
warunków środowiskowych.”

Oprócz opinii naukowej wydanej przez EFSA dokonano także analizy ram regulacyjnych i 
praktyk zarządzania polowaniami na foki w różnych państwach zasięgu3. Z powyższej analizy 
wynika, że systemy zarządzania polowaniami na foki różnią się w poszczególnych państwach 
zasięgu.

                                               
1Rozporządzenie Komisji (UE) nr 737/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami 
z fok, Dz.U. L 216 z 17.8.2010, s. 1.

2Aspekty dobrostanu zwierząt przy zabijaniu i skórowaniu fok - opinia naukowa panelu ds. zdrowia i warunków 
hodowli zwierząt, 6 grudnia 2007 r. (zob.: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/610.htm).  
3Finansowane przez Komisję badanie dotyczące potencjalnych skutków zakazu na produkty z gatunków fok, 
przeprowadzone przez świadczącą usługi konsultingowe firmę COWI, kwiecień 2008 r. (zob.: 
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/seals/pdf/seals_report.pdf). 
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Komisja nie podziela dokonanej przez składającego petycję prawnej analizy odnoszącej się do 
niezgodności z przepisami WTO. Ponadto Komisja chciałaby podkreślić, że na wniosek Kanady 
i Norwegii ustanowiono panel WTO. Komisja oświadczyła już, że będzie stanowczo bronić 
przyjętych środków (zob.: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/november/tradoc_145265.pdf).


