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_____________________________________________________________ 

 

Módosítás 1 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ugyanakkor a fókavadászat az inuit és más 

őslakos közösségek kultúrájának és 

identitásának szerves részét alkotja, és 

jelentős mértékben hozzájárul e 

közösségek létfenntartásához. Ennélfogva 

az inuit és más őslakos közösségek által 

folytatott fókavadászat nem veti fel 

ugyanazon erkölcsi aggályokat a 

nyilvánosságban, mint az elsősorban 

kereskedelmi célú fókavadászat. Ezenkívül 

széles körben elismert, hogy – az őslakos 

népek jogairól szóló ENSZ-nyilatkozattal 

és más vonatkozó nemzetközi 

megállapodásokkal összhangban – az inuit 

és egyéb őslakos közösségek alapvető és 

társadalmi érdekei nem sérülhetnek. Ezért 

az 1007/2009/EK rendelet kivételként 

engedélyezi az inuit és egyéb őslakos 

közösségek által hagyományosan folytatott 

vadászatokból származó, az ezen 

közösségek létfenntartásához hozzájáruló 

(2) Ugyanakkor a fókavadászat az inuit és 

más őslakos közösségek kultúrájának és 

identitásának szerves részét alkotja, és 

jelentős mértékben hozzájárul e 

közösségek létfenntartásához, élelmet és 

jövedelmet nyújt a közösség életének és 

fenntartható megélhetésének 

biztosításához, megőrzi és folytatja a 

közösség hagyományos életmódját és a 

cserekereskedelem kulturális örökségét. 

Ennélfogva az inuit és más őslakos 

közösségek által folytatott, 

fenntarthatónak tekintett és a 

fókapopuláció egészségét nem károsító 
fókavadászat nem veti fel ugyanazon 

erkölcsi aggályokat a nyilvánosságban, 

mint az elsősorban kereskedelmi célú 

fókavadászat. Ezenkívül széles körben 

elismert, hogy – az őslakos népek jogairól 

szóló ENSZ-nyilatkozattal és más 

vonatkozó nemzetközi megállapodásokkal 
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fókatermékek forgalomba hozatalát. összhangban – az inuit és egyéb őslakos 

közösségek alapvető és társadalmi érdekei 

nem sérülhetnek, és kellő figyelmet kell 

fordítani a gazdasági tevékenység 

folytatásához és a fejlődéshez való 

jogukra. Ezért az 1007/2009/EK rendelet 

kivételként engedélyezi az inuit és egyéb 

őslakos közösségek által hagyományosan 

folytatott vadászatokból származó, az ezen 

közösségek létfenntartását szolgáló és a 

létfenntartásához hozzájáruló 

fókatermékek forgalomba hozatalát.  

Módosítás 2 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A független országokban a 

bennszülött és törzsi népekről szóló, a 

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által 

1989-ben elfogadott 169. sz. egyezménnyel 

összhangban az inuit és egyéb őslakos 

közösségeknek joguk van az 

önmeghatározáshoz, és e jog alapján 

szabadon határozhatják meg gazdasági, 

társadalmi és kulturális fejlődésük útját. 

E jogot meg kell védeni. 

 

Módosítás 3 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) Figyelemmel arra, hogy az 

1007/2009/EK rendeletet több évig tartó, 

az inuit és más őslakos közösségek által 

folytatott fókavadászattal kapcsolatos 

téves elképzeléseken alapuló, kiterjedt 

kampányokat követően fogadták el, 

ugyanakkor a társjogalkotók kifejezetten 

elkötelezték magukat amellett, hogy 

elkerüljék az inuit és más őslakos 

közösségeket érő esetleges hátrányos 



 

 

 PE565.781/ 3 

 HU 

hatásokat és figyelembe vegyék az inuit és 

más őslakos közösségek nemzetközi jog 

szerinti jogait, valamint az 1007/2009/EK 

rendelet azon célkitűzését, hogy 

helyreállítsa az inuit és más őslakos 

közösségek által folytatott vadászatból 

származó, az Unió piacán forgalomba 

hozott fókatermékek iránti bizalmat, a 

fókatermékek kereskedelmének általános 

tilalma alóli kivétel teljes végrehajtásának 

és tényleges alkalmazásának érdekében a 

Bizottságnak a tagállamokkal együtt 

tájékoztató kampányokat és más 

megfelelő intézkedéseket kell kidolgoznia. 

Ezek az intézkedések magukban 

foglalhatnak többek között az inuit és más 

őslakos közösségek által az 1007/2009/EK 

rendeletnek megfelelően folytatott 

fókavadászatból származó termékek iránti 

fogyasztói bizalom helyreállítására 

irányuló intézkedéseket, továbbá a széles 

körben elterjedt negatív ábrázolás, 

megbélyegzés és téves felfogás leküzdését 

szolgáló célzott kiskereskedelmi 

tájékoztatást, amely tényszerű 

információkat nyújt az inuitok és más 

őslakos közösségek által folytatott 

fókavadászatról. Ez hozzájárulhatna az 

európai és az északi-sarkvidéki népek 

közötti kölcsönös bizalom 

továbbépítéséhez és az Uniónak az Északi-

sarkvidék hiteles partnerekénti helyzete 

megerősítéséhez. 

 

Módosítás 4 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az inuit és egyéb őslakos közösségek 

által folytatott fókavadászat során éppen 

úgy nem alkalmazható következetesen és 

hatékonyan olyan leölési módszer, amely 

valóban humánus lenne, mint a többi 

fókavadászat során. Mindazonáltal az 
1007/2009/EK rendelet célkitűzéseinek 

(3) Az 1007/2009/EK rendelet 

célkitűzéseinek fényében indokolt az inuit 

és egyéb őslakos közösségek által folytatott 

vadászatból származó termékek uniós 

piacon való forgalomba hozatalát ahhoz a 

feltételhez kötni, hogy e vadászatot olyan 

módon folytassák, amely kellő figyelmet 
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fényében indokolt az inuit és egyéb őslakos 

közösségek által folytatott vadászatból 

származó termékek uniós piacon való 

forgalomba hozatalát ahhoz a feltételhez 

kötni, hogy e vadászatot olyan módon 

folytassák, amely az elejteni kívánt állatok 

számára a lehető legkevesebb fájdalmat, 

szorongást, félelmet és egyéb szenvedést 

okoz, figyelembe véve az adott közösségek 

hagyományos életmódját és létfenntartási 

szükségletét. Az inuit és egyéb őslakos 

közösségek által folytatott vadászatból 

származó fókatermékek tekintetében tett 

kivételt azon vadászatokra kell korlátozni, 

amelyek hozzájárulnak e közösségek 

létfenntartásához, azaz elsősorban nem 

kereskedelmi célúak. A Bizottságot ezért 

fel kell hatalmazni arra, hogy korlátozza a 

szóban forgó kivétel hatálya alatt 

forgalomba hozott fókatermékek 

mennyiségét annak érdekében, hogy 

megakadályozza a kivétel alkalmazását az 

elsősorban kereskedelmi célú vadászatból 

származó termékekre. 

fordít az állatok jólétére, és csökkenti az 

elejteni kívánt állatoknak okozott 

elkerülhető fájdalmat, szorongást, félelmet 

és egyéb szenvedést, figyelembe véve az 

inuit vagy egyéb őslakos közösségek 

hagyományos életmódját és létfenntartási 

szükségletét. Ezért az inuit és egyéb 

őslakos közösségek által folytatott 

vadászatból származó fókatermékek 

tekintetében tett kivételt azon vadászatokra 

kell korlátozni, amelyek hozzájárulnak e 

közösségek létfenntartásához. 

Módosítás 5 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A fókatermékek forgalomba hozatalára 

vonatkozó részletes szabályok 

meghatározása érdekében a Bizottság 

részére felhatalmazást kell adni a 

Szerződés 290. cikke szerinti jogi aktusok 

elfogadására. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság megfelelő konzultációkat 

folytasson, többek között szakértői szinten 

is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésekor és megszövegezésekor a 

Bizottságnak gondoskodnia kell a 

vonatkozó dokumentumoknak az Európai 

Parlament és a Tanács részére történő 

egyidejű, időben történő és megfelelő 

továbbításáról. 

(5) Az e rendeletben meghatározott 

feltételekkel összhangban és annak 

megakadályozása érdekében, hogy az 

inuit és egyéb őslakos közösségek számára 

biztosított kivételt nem a létfenntartás 

céljából folytatott, hanem elsősorban 

kereskedelmi célú vadászatból származó 

termékekre alkalmazzák, a fókatermékek 

forgalomba hozatalára vonatkozó részletes 

szabályok meghatározása érdekében a 

Bizottság részére felhatalmazást kell adni 

arra, hogy az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 290. cikke szerint jogi 

aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 

részletes szabályokat állapítson meg a 

fókatermékek forgalomba hozataláról, 

valamint hogy – szükség esetén és csak 
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akkor, ha bemutatták a vonatkozó 

bizonyítékokat – korlátozza vagy megtiltsa 

az inuit és más őslakos közösségek által 

folytatott vadászatból származó 

fókatermékek forgalomba hozatalát és 

mennyiségét. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság az előkészítő munka során 

megfelelő konzultációkat folytasson az 

érintett származási országokkal és érintett 

felekkel, többek között szakértői szinten is. 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésekor és megszövegezésekor a 

Bizottságnak gondoskodnia kell a 

vonatkozó dokumentumoknak az Európai 

Parlament és a Tanács részére történő 

egyidejű, időben történő és megfelelő 

továbbításáról. 

Módosítás 6 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 pont 

1007/2009/EK rendelet 

3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a közösség hagyományos vadászatot 

folytatott; 

a) a közösség hagyományos vadászatot 

folytatott és a vadászat továbbra is részét 

képezi e közösség kultúrájának és 

identitásának; 

Módosítás 7 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 pont 

1007/2009/EK rendelet 

3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a vadászat hozzájárul a közösség 

létfenntartásához és azt elsősorban nem 

kereskedelmi okokból folytatták; 

b) a vadászatot a közösség létfenntartása 

céljából folytatják, és az ahhoz hozzájárul, 

többek között élelmet és jövedelmet nyújt a 

közösség életének és fenntartható 

megélhetésének biztosításához, és azt 

elsősorban nem kereskedelmi okokból 

folytatják; 
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Módosítás 8 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 pont 

1007/2009/EK rendelet 

3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a vadászatot olyan módon folytatták, 

amely az elejteni kívánt állatok számára a 

lehető legkevesebb fájdalmat, szorongást, 

félelmet és egyéb szenvedés t okozta, 
figyelembe véve az adott közösség 

hagyományos életmódját és létfenntartási 

szükségletét. 

c) a vadászatot olyan módon folytatták, 

amely kellő figyelmet fordít az állatok 

jólétére és figyelembe veszi az adott 

közösség hagyományos életmódját és 

létfenntartási szükségletét. 

 

Módosítás 9 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 pont 

1007/2009/EK rendelet 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A fenti feltételeket a behozott termékek 

behozatalának időpontjában vagy helyén 

kell alkalmazni. 

Az első albekezdésben meghatározott 
feltételeket a behozott fókatermékek 

behozatalának időpontjában vagy helyén 

kell alkalmazni. 

 

Módosítás 10 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 pont 

1007/2009/EK rendelet 

3 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Ha az elejtett fókák száma, az (1) 

bekezdés értelmében forgalomba hozott 

fókatermékek mennyisége vagy egyéb 

körülmények arra engednek következtetni, 

hogy a vadászatot elsősorban kereskedelmi 

céllal folytatták, a Bizottság felhatalmazást 

kap arra, hogy a 4. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

(5) A Bizottság bizonyítékok alapján 

intézkedéseket fogadhat el, ha a 

fókatermékek Unión belüli forgalomba 

hozatalának feltételeit nem tartják be, 

például ha a fókavadászatot nem 

létfenntartási szükségletből, hanem 
elsősorban kereskedelmi célból folytatták. 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
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fogadjon el abból a célból, hogy korlátozza 

az ilyen vadászatból származó termékek 

forgalomba hozható mennyiségét. 

4a. cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a 

célból, hogy korlátozza vagy megtiltsa az 

ilyen vadászatból származó termékek 

fogalomba hozatalát és a forgalomba 

hozható mennyiséget.  

 

Módosítás 11 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 a pont (új) 

1007/2009/EK rendelet 

5 a cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. A szöveg a következő cikkel egészül ki: 

 „5a. cikk 

 Nyilvános tájékoztatás 

 (1) A Bizottság és a tagállamok – ésszerű 

és nem túlzott költség mellett – biztosítják 

a nyilvánosság tájékoztatását arról, hogy 

a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően 

forgalomba hozott, az inuit és más őslakos 

közösségek által folytatott vadászatból 

származó fókatermékek megfelelnek az 

alkalmazandó jogi rendelkezéseknek. 

(2) A Bizottság biztosítja, hogy az e cikk 

(1) bekezdésében említett tájékoztató 

kampányokat a 254/2014/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet* 3. cikke 

(1) bekezdésének b) pontjában foglalt II. 

célkitűzés értelmében is lefolytatják. 

 _____________ 

 * A 2014 és 2020 közötti időszakra 

vonatkozó többéves fogyasztóvédelmi 

programról és az 1926/2006/EK határozat 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. 

február 26-i 254/2014/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 84., 

2014.3.20., 42. o.).” 

Módosítás 12 
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Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 b pont (új) 

1007/2009/EK rendelet 

7 cikk 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 3b. A 7. cikk helyébe a következő szöveg 

lép: 

7. cikk „7. cikk 

Jelentéstétel Jelentéstétel 

 

(1) A tagállamok 2011. november 20-ig és 

azt követően négyévenként jelentésben 

számolnak be a Bizottságnak az e rendelet 

végrehajtása érdekében tett intézkedésekről 

(1) A tagállamok 2016. december 31-ig és 

azt követően négyévenként jelentésben 

számolnak be a Bizottságnak az e rendelet 

végrehajtása érdekében tett 

intézkedésekről. 

(2) Az (1) bekezdésben említett jelentések 

alapján a Bizottság jelentésben számol be 

az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 

rendelet végrehajtásáról minden egyes 

érintett beszámolási időszak végétől 

számított tizenkét hónapon belül. 

(2) A Bizottság jelentést nyújt be az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 

rendelet végrehajtásáról az (1) 

bekezdésben említett minden egyes érintett 

beszámolási időszak végétől számított 

tizenkét hónapon belül. Az első jelentést 

2017. december 31-ig kell benyújtani.  

 (3) A (2) bekezdéssel összhangban 

benyújtott jelentésében a Bizottság 

értékeli e rendelet működését és 

eredményességét a benne foglalt 

célkitűzések megvalósítása szempontjából. 

Értékelésében a Bizottság megvizsgálja 

különösen az inuit és más őslakos 

közösségek társadalmi-gazdasági 

fejlődését, táplálkozását, kultúráját és 

identitását, valamint e rendelet környezeti 

és társadalmi-gazdasági hatásait azokra a 

területekre, ahol a part menti közösségek 

a tengeri erőforrásokkal való gazdálkodás 

részeként fókavadászatot folytatnak.ˮ 

 

 


