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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Wniosek Komisji Europejskiej 

Celem wniosku Komisji jest wdrożenie zaleceń i postanowień WTO w odniesieniu do dwóch 

wyjątków do zakazu handlu produktami z fok zawartych w rozporządzeniu podstawowym: 

dopuszczenia przywozu produktów z fok pochodzących z polowań mających na celu 

zrównoważone gospodarowanie zasobami morskimi na zasadzie niedochodowości (wyjątek 

GZM) oraz dopuszczenia przywozu produktów pochodzących z tradycyjnych polowań 

Eskimosów i innych społeczności autochtonicznych (wyjątek SA). Uwzględniając 

zobowiązania w ramach WTO, wniosek Komisji proponuje usunąć wyjątek GZM i 

dostosować wyjątek SA do wymagań Organu Rozstrzygania Sporów, łącząc jego stosowanie 

z poszanowaniem dobrostanu zwierząt oraz ustanawiając limit dla ilości produktów z fok, 

które mogą być wprowadzone do obrotu. 

Stanowisko sprawozdawcy 

Ograniczenie importu produktów z fok jest od dawna postulowane przez wiele organizacji 

zajmujących się ochroną zwierząt jak i dużą część opinii publicznej, która nie akceptuje 

zabijania tych zwierząt często w okrutny i brutalny sposób w celach komercyjnych. 

Badania naukowe dowodzą, że foki to zwierzęta szczególnie inteligentne i wrażliwe, co tym 

bardziej uzasadnia potrzeby ich ochrony przed okrucieństwem i cierpieniem. Należy przy tym 

podkreślić, że produkty z fok nie mają dla Unii Europejskiej szczególnego znaczenia 

gospodarczego i konsumenci europejscy mogą się bez nich obywać. Równocześnie należy 

rozumieć specyficzną sytuację Eskimosów i innych społeczności autochtonicznych, dla 

których polowanie na foki związane jest z długoletnią tradycją i egzystencją tych 

społeczeństw, dlatego import produktów z fok powinien być ograniczony do produktów 

pochodzących z polowań tych właśnie społeczności przy jednoczesnym wymaganiu od nich 

spełniania możliwie najwyższych standardów humanitarnych. W przypadku gdy te ostatnie są 

spełnione, Komisja powinna użyć dodatkowych nielegislacyjnych środków, w celu ułatwienia 

wprowadzania na rynek takich produktów. 

Istotną kwestią jest właściwa kontrola ograniczonego importu produktów z fok, która będzie 

skuteczna jedynie wtedy, gdy to podmiot sprowadzający te produkty będzie zobowiązany do 

udowodnienia, że pochodzą one z polowań prowadzonych przez wyżej wymienione 

szczególne społeczności. Przez wprowadzenie takich wymagań sprawozdawca dąży w 

kierunku zgodnym z podstawowymi założeniami rozporządzenia, uzasadnionymi względami 

natury moralnej, dotyczącymi polowań na foki w celach komercjalnych. Jest także zdania, że 

powinna istnieć możliwość wprowadzenia czasowego całkowitego zakazu importu produktów 

z fok na poziomie europejskim z krajów trzecich, w przypadku gdy polowania w nich 

prowadzone rażąco naruszają standardy wymagane w zakresie oszczędzania zwierzętom bólu, 

stresu, strachu i innych form cierpienia. 

POPRAWKI 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
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Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 

poprawek: 

 

Poprawka   1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Jednocześnie polowanie na foki jest 

integralną częścią kultury i tożsamości 

Eskimosów i innych autochtonicznych 

społeczności i w znacznym stopniu 

przyczynia się do ich utrzymania. Z tego 

powodu polowania na foki prowadzone 

tradycyjnie przez Eskimosów i inne 

autochtoniczne społeczności nie wzbudzają 

takiego zaniepokojenia obywateli jak 

polowania prowadzone głównie w celach 

handlowych. Ponadto jest powszechnie 

uznawane, że zgodnie z Deklaracją praw 

ludów tubylczych przyjętą przez 

Zgromadzenie Ogólne ONZ i innymi 

istotnymi instrumentami 

międzynarodowymi, nie należy naruszać 

podstawowych i społecznych interesów 

Eskimosów i innych autochtonicznych 

społeczności. Z tego względu w 

rozporządzeniu (WE) nr 1007/2009 

zezwolono na wprowadzanie do obrotu 

produktów z fok pochodzących z polowań 

prowadzonych tradycyjnie przez 

Eskimosów oraz inne społeczności 

autochtoniczne i przyczyniających się do 

ich utrzymania. 

(2) Jednocześnie polowanie na foki jest 

integralną częścią kultury i tożsamości 

Eskimosów i innych autochtonicznych 

społeczności i w znacznym stopniu 

przyczynia się do ich utrzymania, co 

obejmuje też ich prawo do rozwoju i 

prowadzenia działalności gospodarczej. Z 

tego powodu polowania na foki 

prowadzone tradycyjnie przez Eskimosów 

i inne autochtoniczne społeczności oraz 

uznawane za zgodne z zasadami 

zrównoważonego rozwoju i niezagrażające 

zdrowiu populacji fok nie wzbudzają 

takiego zaniepokojenia obywateli jak 

polowania prowadzone głównie w celach 

handlowych. Ponadto jest powszechnie 

uznawane, że zgodnie z Deklaracją praw 

ludów tubylczych przyjętą przez 

Zgromadzenie Ogólne ONZ i innymi 

istotnymi instrumentami 

międzynarodowymi, nie należy naruszać 

podstawowych gospodarczych i 

społecznych interesów Eskimosów i 

innych autochtonicznych społeczności. 

Ponadto w konwencji MOP nr 169 z 

1989 r. dotyczącej ludności tubylczej i 

plemiennej położono nacisk na prawo 

ludów tubylczych do samostanowienia, a 

tym samym prawo swobodnego dążenia do 

rozwoju gospodarczego, społecznego i 

kulturalnego. Z tego względu w 

rozporządzeniu (WE) nr 1007/2009 

zezwolono na wprowadzanie do obrotu 

produktów z fok pochodzących z polowań 

prowadzonych tradycyjnie przez 

Eskimosów oraz inne społeczności 
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autochtoniczne i przyczyniających się do 

ich utrzymania. 

 

Poprawka   2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Stosowanie prawdziwie humanitarnej 

metody zabijania w sposób stały i 

skuteczny jest niemożliwe w przypadku 

polowań prowadzonych przez Eskimosów i 

inne autochtoniczne społeczności, 

podobnie jak w przypadku wszelkich 

innych polowań na foki. Należy jednak, w 

świetle celów, jakie ma realizować 

rozporządzenie (WE) nr 1007/2009, 

uzależnić wprowadzanie do obrotu w UE 

produktów pochodzących z polowań 

prowadzonych przez Eskimosów oraz inne 

społeczności autochtoniczne od 

prowadzenia tych polowań w sposób 

oszczędzający zwierzętom bólu, stresu, 

strachu i innych form cierpienia w 

możliwie największym stopniu, z 

poszanowaniem zarazem tradycyjnego 

stylu życia i potrzeb bytowych Eskimosów 

i innych społeczności autochtonicznych. 

Wyjątek przyznany w odniesieniu do 

produktów z fok pochodzących z polowań 

prowadzonych przez Eskimosów oraz inne 

społeczności autochtoniczne należy 

ograniczyć do polowań przyczyniających 

się do zaspokojenia potrzeb bytowych tych 

społeczności, a zatem nieprowadzonych 

głównie w celach handlowych. Należy 

zatem umożliwić Komisji wprowadzenie 

ograniczenia, jeżeli to konieczne, ilości 

produktów z fok wprowadzanych do 

obrotu, tak aby wyjątek nie był 

wykorzystywany do wprowadzania do 

obrotu produktów pochodzących z 

polowań prowadzonych głównie w celach 

handlowych. 

(3) Stosowanie prawdziwie humanitarnej 

metody zabijania w sposób stały i 

skuteczny jest niemożliwe w przypadku 

polowań prowadzonych przez Eskimosów i 

inne autochtoniczne społeczności, 

podobnie jak w przypadku wszelkich 

innych polowań na foki. Należy jednak, w 

świetle celów, jakie ma realizować 

rozporządzenie (WE) nr 1007/2009, 

uzależnić wprowadzanie do obrotu w UE 

produktów pochodzących z polowań 

prowadzonych przez Eskimosów oraz inne 

społeczności autochtoniczne od 

prowadzenia tych polowań w sposób 

zrównoważony, oszczędzający zwierzętom 

bólu, stresu, strachu i innych form 

cierpienia w możliwie największym 

stopniu, a zarazem z poszanowaniem 

tradycyjnego stylu życia i potrzeb 

bytowych Eskimosów i innych 

społeczności autochtonicznych oraz nie 

narażając konkretnych siedlisk i całego 

ekosystemu. Wyjątek przyznany w 

odniesieniu do produktów z fok 

pochodzących z polowań prowadzonych 

przez Eskimosów oraz inne społeczności 

autochtoniczne należy ograniczyć do 

polowań przyczyniających się do 

zaspokojenia potrzeb bytowych tych 

społeczności, a zatem nieprowadzonych 

głównie w celach handlowych. Aby 

odbudować zaufanie konsumenta, 

Komisja powinna podjąć działania na 

rzecz poinformowania opinii publicznej o 

tym rozporządzeniu, a także 

uwzględnieniu w nim wyjątku dla 

produktów pochodzących z polowań 
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prowadzonych przez społeczności 

autochtoniczne. Zatem w przypadkach, w 

których istnieją ku temu dowody 

rzeczowe, a także po przeprowadzeniu 

konsultacji z zainteresowanymi 

podmiotami, należy w miarę potrzeby 

umożliwić Komisji wprowadzenie 

ograniczenia dozwolonej ilości produktów 

z fok wprowadzanych do obrotu lub 

zakazać wprowadzania do obrotu 

produktów pochodzących z polowań 

prowadzonych metodami niezgodnymi z 

zasadami wynikającymi z wyjątku, tak aby 

wyjątek ten nie był wykorzystywany do 

wprowadzania do obrotu produktów 

pochodzących z polowań prowadzonych 

głównie w celach handlowych. 

 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (3a) W celu skutecznej kontroli realizacji 

niniejszego rozporządzenia należy 

ustanowić zasadę, że obowiązek 

udowodnienia, iż importowane na rynek 

Unii Europejskiej produkty z fok 

pochodzą z polowań prowadzonych przez 

Eskimosów lub inną społeczność 

autochtoniczną, powinien spoczywać na 

tych, którzy te produkty sprowadzają. 

 

Poprawka   4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3b) Produkty z fok pochodzących z 

polowań prowadzonych przez Eskimosów 
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i inne autochtoniczne społeczności nie 

powinny być wprowadzane do obrotu, 

jeżeli nie są one przedmiotem ustalenia 

lub nie towarzyszy im dokument będący 

dowodem ich pochodzenia oraz ich 

zgodności z przepisami niniejszego 

rozporządzenia. W tym celu można by 

wprowadzić etykietę, aby zaświadczyć, że 

produkty tego typu pochodzą z polowań 

mających na celu utrzymanie 

zainteresowanych społeczności, w związku 

z czym nie są prowadzone głównie w 

celach handlowych. 

 

Poprawka   5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Aby określić szczegółowe zasady 

wprowadzania do obrotu produktów z fok, 

należy przekazać Komisji uprawnienia do 

przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 

Traktatu. Szczególnie ważne jest, aby 

Komisja przeprowadziła stosowne 

konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. 

Przygotowując i opracowując akty 

delegowane, Komisja powinna zapewniać 

jednoczesne, terminowe i odpowiednie 

przekazywanie stosownych dokumentów 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

(5) Aby określić szczegółowe zasady 

wprowadzania do obrotu produktów z fok, 

należy przekazać Komisji uprawnienia do 

przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 

Traktatu. Szczególnie ważne jest, aby 

Komisja przeprowadziła stosowne 

konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, 

a także z Eskimosami oraz innymi 

społecznościami autochtonicznymi. 

Przygotowując i opracowując akty 

delegowane, Komisja powinna zapewniać 

jednoczesne, terminowe i odpowiednie 

przekazywanie stosownych dokumentów 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

 

Poprawka   6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5b) Komisja powinna mieć możliwość 

elastycznego reagowania na wiarygodne 

informacje o tym, że w kraju trzecim przy 
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polowaniu na foki rażąco naruszane są 

standardy wymagane w zakresie 

oszczędzania zwierzętom bólu, stresu, 

strachu i innych form cierpienia. W takim 

przypadku Komisja powinna mieć 

możliwość wprowadzenia okresowego 

ograniczenia lub zakazu importu z takiego 

państwa produktów z fok pochodzących z 

polowań. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1  

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 

Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wprowadzanie do obrotu produktów 

z fok dozwolone jest jedynie 

w przypadkach, gdy produkty te pochodzą 

z polowań prowadzonych przez 

Eskimosów i inne społeczności 

autochtoniczne, pod warunkiem, że 

spełnione są wszystkie następujące 

warunki: 

1. Wprowadzanie do obrotu produktów 

z fok dozwolone jest jedynie 

w przypadkach, gdy importer przedstawi 

wymagane dowody, że produkty te 

pochodzą z polowań prowadzonych przez 

Eskimosów i inne społeczności 

autochtoniczne, pod warunkiem, że 

spełnione są wszystkie następujące 

warunki: 

 

Uzasadnienie 

Nałożenie na importerów obowiązku udowodnienia, że sprowadzane przez nich produkty z fok 

pochodzą z dozwolonych źródeł umożliwi skuteczniejszą kontrolę realizacji niniejszego 

rozporządzenia. 

 

Poprawka   8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 

Artykuł 3 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Jeżeli liczba upolowanych fok, ilość 5. Jeżeli istnieją odpowiednie dowody 
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produktów z fok wprowadzonych do 

obrotu zgodnie z ust. 1 lub inne 

okoliczności wskazują na to, że polowanie 

jest prowadzone głównie w celach 

handlowych, Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 4 w celu ograniczenia ilości produktów 

pochodzących z tego polowania, które 

mogą być wprowadzone do obrotu. 

wskazujące na to, że liczba upolowanych 

fok, ilość produktów z fok wprowadzonych 

do obrotu zgodnie z ust. 1 i 2 lub inne 

okoliczności dowodzą, że polowanie jest 

prowadzone głównie w celach 

handlowych, Komisja, po 

przeprowadzeniu konsultacji z 

zaangażowanymi podmiotami, jest 

uprawniona do przyjęcia aktów 

delegowanych zgodnie z art. 4 w celu 

ograniczenia ilości produktów 

pochodzących z tego polowania, które 

mogą być wprowadzone do obrotu, lub 

zakazania wprowadzania ich do obrotu. 

 

Poprawka   9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 3 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 

Artykuł 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a) Dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł 5a 

 Informacje publiczne 

 Komisja i państwa członkowskie 

podejmują odpowiednie środki w celu 

poinformowania właściwych organów, w 

tym funkcjonariuszy celnych w państwach 

członkowskich i opinii publicznej, o 

dostępie do rynku zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

produktów z fok pochodzących z polowań 

prowadzonych przez społeczności 

autochtoniczne zgodnie z art. 3 ust. 1.” 
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