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RÖVID INDOKOLÁS 

A többoldalú kereskedelmi rendszerek biztonsága és kiszámíthatósága biztosításának 

központi eleme a WTO vitarendezési rendszere, ezért rendelkezéseit (a WTO fellebbezési 

testületének döntése a fóka-ügyben (DS 400/401)) be kell tartani. 

Az előadó úgy véli, hogy a WTO döntése elfogadható, amennyiben tiszteletben tartja a 

Parlament és a Tanács 2009-es kompromisszumát az 1007/2009/EK rendelet vonatkozásában, 

melynek keretében a fókavadászat kapcsán két kivételt tettek; az egyik az inuitok és az 

őshonos népek önrendelkezésre és erőforrásaik használatára vonatkozó jogával kapcsolatos, a 

másik pedig a balti-tengeri tengeri erőforrások kezelésével kapcsolatos.  

Az előadó ezért javasolja, hogy újra vezessék be a tengeri erőforrások kezelésével kapcsolatos 

mentességet. A jelenleg hatályos kivétel nem tud kellőképpen különbséget tenni az üzleti célú 

vadászat és a nagy mértékű kereskedelem között a meghatározott célkitűzés, azaz a 

közerkölcs védelme fényében (GATT XX. cikk a) pont). Ezért megfogalmazható lenne egy 

tengeri erőforrások kezelésével kapcsolatos olyan kivétel, amely által elkerülhető lenne a 

normális, kisüzemi halászat során keletkező tetemek egyszerű visszadobásának gyakorlata. Ez 

egy új, második kivétel lenne, melyet csak bizonyos jól meghatározott feltételek esetén 

alkalmaznának, amelyek a kézműves termelés és a helyi specialitások hagyományára is 

épülhetnek. Összességében mindez támogatná a természetes biológiai sokféleség és a balti-

tengeri térség biológiai és gazdasági fenntarthatóságának védelmét.  

Továbbá a módosított uniós rendelet, a WTO rendelkezéseinek tiszteletben tartása mellett 

pontosítaná a rendelet egy másik célkitűzését is, azaz a tengeri erőforrások kezelésének 

összhangba hozását a GATT XX. cikkének g) pontjával, a kimerülő természetes erőforrások 

védelme kapcsán. 

Az inuitok mentessége kapcsán a WTO úgy döntött, hogy az legitim, bár néhány eleme, 

megfogalmazása és alkalmazása önkényes és indokolatlan megkülönböztetést okozott. A 

Bizottság javaslata e hiányosságokat azzal orvosolja, hogy korlátokat határoz meg a 

fókatermékek forgalmazása kapcsán és az e kivételről szóló, javasolt új cikkben erősíti a 

rendelet állatjóléti célkitűzését. 

Az előadó e kivétel tekintetében csak néhány módosítást javasol a Bizottság javaslatával 

kapcsolatban. Az előadó azonban hangsúlyozza, hogy az inuitokra vonatkozó kivétel 2009-

ben azt a célt szolgálta, hogy a tiltás ne járjon negatív hatásokkal az inuit közösségekre nézve. 

Az előadó sajnálja, hogy a Bizottság nem végzett hatástanulmányt, hogy a döntéshozatal 

megalapozott és megfelelően tájékozott lehessen. Grönlandi adatok szerint a tiltás az 

1007/2009/EK rendeletben szereplő kivétel ellenére jelentős negatív hatással járt a 

közösségekre nézve, ami ellentétes az Európai Parlament és a Tanács céljaival. 

Az előadó szerint a fő érv a fókatermékek ilyen feltételek melletti kereskedelme mellett a 

biológiai sokféleség és a biológiai-gazdasági fenntarthatóság, valamint a tiltás által érintett 

őshonos közösségek fenntarthatósága.  

Grönlandon nagy a fókapopuláció. Vadászni csak három fajukra lehet (grönlandi fóka, 

gyűrűsfóka és hólyagos fóka), és csak engedéllyel rendelkező vadászok vadászhatnak. A 
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fókákat Grönlandon puskával lövik le, hacsak nincs túl sötét hozzá; ebben az esetben hálókkal 

kapják el őket. Fiatal egyedekre és szoptató nőstényfókákra tilos vadászni. 

Grönlandon, ahol az erőforrások korlátozottak, hagyományosan mindig is vadásztak fókára. A 

fókahúst emberi fogyasztásra és a szánhúzó kutyák etetésére használják, a bőrből ruhát 

készítenek, és néhány távoli területen ez a legfontosabb erőforrás. A fókák ezért kulturális, 

társadalmi és gazdasági szempontból alapvető fontosságúak. Nagyjából 7 000 grönlandi (a 

lakosság 12%-a) rendelkezik fókavadász-engedéllyel. Közülük 2 000-en rendelkeznek teljes 

munkaidős vadászengedéllyel, 5 000-en pedig szabadidős vadászok. 2009–2010-ben egy 

vadász évente átlagosan 23 grönlandi fókát, gyűrűsfókát és hólyagos fókát ejtett el. 2009 óta 

csak a teljes munkaidős vadászok adhatnak el fókabőrt az állami tulajdonú grönlandi 

bőrgyárnak. Az EU-ba irányuló export radikálisan csökkent, a bőrgyár forgalma a 2005-ös 9 

millió euróról 2013-ra 2 millió euróra esett vissza. A bőrgyár elfekvő készlete 135 000 bőrből 

állt.  

Ez azt mutatja, hogy az inuitokra vonatkozó mentesség nem működik az 1007/2009/EK 

rendeletben meghatározott célnak megfelelően. Az előadó ezért beillesztett egy jelentési 

záradékot, miszerint a Bizottságnak meg kell vizsgálnia az uniós rendelet következményeit és 

tanulmányoznia kell azok lehetséges kezelésének eszközeit.  

MÓDOSÍTÁSOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az 1007/2009/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet2 azzal a céllal került 

elfogadásra, hogy megszüntesse a belső 

piac működésének azon akadályait, melyek 

a fókatermékek kereskedelmére vonatkozó 

nemzeti intézkedések eltéréseiből erednek. 

A szóban forgó intézkedések a 

nyilvánosság azon erkölcsi aggályaira 

reagálva kerültek elfogadásra, amelyek a 

fókák leölésének állatjóléti aspektusaival, 

valamint a túlzott mértékű fájdalmat, 

szorongást, félelmet és a szenvedés egyéb 

formáit okozva leölt állatokból nyert 

termékek esetleges piaci jelenlétével 

kapcsolatosak. Az említett aggályok azt 

(1) Az 1007/2009/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet2 azzal a céllal került 

elfogadásra, hogy megszüntesse a belső 

piac működésének azon akadályait, melyek 

a fókatermékek kereskedelmére vonatkozó 

nemzeti intézkedések eltéréseiből erednek. 

A szóban forgó intézkedések a 

nyilvánosság azon erkölcsi aggályaira 

reagálva kerültek elfogadásra, amelyek a 

fókák leölésének állatjóléti aspektusaival, 

valamint a túlzott mértékű fájdalmat, 

szorongást, félelmet és a szenvedés egyéb 

formáit okozva leölt állatokból nyert 

termékek esetleges piaci jelenlétével 

kapcsolatosak. Az említett cél elérése 
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igazoló tudományos bizonyítékokon 

alapultak, hogy a fókavadászat különleges 

körülményei között nem alkalmazható 

következetesen és hatékonyan olyan 

leölési módszer, amely valóban humánus 

lenne. Az említett cél elérése érdekében az 

1007/2009/EK rendelet – általános 

szabályként – a fókatermékek forgalomba 

hozatalának tilalmát írja elő. 

érdekében az 1007/2009/EK rendelet – 

általános szabályként – a fókatermékek 

forgalomba hozatalának tilalmát írja elő.  

____________ _______________ 

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 

szeptember 16-i 1007/2009/EK rendelete a 

fókatermékek kereskedelméről (HL L 286., 

2009.10.31., 36. o.). 

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 

szeptember 16-i 1007/2009/EK rendelete a 

fókatermékek kereskedelméről (HL L 286., 

2009.10.31., 36. o.). 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) 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 

fókatermékek forgalomba hozatalát.  

(2) Ugyanakkor a fókavadászat az inuit és 

más őslakos közösségek kultúrájának, 

társadalmának, gazdaságának és 

identitásának szerves részét alkotja, és 

jelentős mértékben hozzájárul e 

közösségek létfenntartásához, továbbá 

fenntarthatónak tekinthető. 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, 

különösen pedig a Nemzetközi 

Munkaügyi Szervezet által 1989-ben 

elfogadott, a független országokban a 

bennszülött és törzsi népekről szóló 169. 

sz. egyezménnyel összhangban, amely 

szerint az inuit és más bennszülött 

közösségeknek joguk van az 
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önmeghatározáshoz, e jog révén pedig 

ahhoz, hogy szabadon munkálkodjanak 

gazdasági, társadalmi és kulturális 

fejlődésükön – 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 és fenntartható módon 

folytatott vadászatokból származó, az ezen 

közösségek létfenntartásához hozzájáruló 

fókatermékek forgalomba hozatalát. A 

Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy 

milyen intézkedéseket lehet hozni az inuit 

közösségeket a fókatermékekre vonatkozó 

tiltás miatt érő esetleges negatív hatások 

orvoslására, valamint hogy miként 

tájékoztassák a közvéleményt az európai 

őshonos közösségekről.  

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az 1007/2009/EK rendelet biztosítja 

az állatjólét megőrzése, valamint az inuit 

és őslakos közösségek kultúrájának és 

hagyományainak tiszteletben tartása 

közötti egyensúlyt;  

 

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 

(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 
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fókavadászat során. Mindazonáltal 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 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. 

feltételhez kötni, hogy e vadászatot 

fenntartható módon folytassák, 

ugyanakkor figyelembe véve az inuit és 

egyéb őslakos közösségek hagyományos 

életmódját és létfenntartási szükségleteit. 

Ennek megfelelően a Bizottságnak 

megfelelő intézkedéseket kell tennie 

annak érdekében, hogy tájékoztassa a 

nyilvánosságot az 1007/2009/EK rendelet 

céljáról, és az őshonos közösségek által 

végzett vadászatból származó termékekre 

vonatkozó kivételről, helyreállítva ezzel a 

fogyasztói bizalmat. 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.  

Ezért, annak megakadályozása érdekében, 

hogy e kivételt az elsősorban kereskedelmi 

célú vadászatból származó termékekre is 

használják, a Szerződés 290. cikke szerinti 

aktusok elfogadására kell felhatalmazni a 

Bizottságot az e kivétel alapján 

forgalmazott fókatermékek 

mennyiségének korlátozása és szükség 

esetén a bizonyos fajta vadászatokból 

szármató fókatermékek e kivétel alapján 

történő forgalmazásának megtiltása 

érdekében. A felhatalmazást csak szükség 

esetén kell gyakorolni, amikor megfelelő 

bizonyítékokat nyújtottak be és azokat az 

érintett érdekeltekkel való konzultációt 

követően megfelelőnek találták. 

 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az 1994. évi Általános Vám- és 

Kereskedelmi Egyezmény III. cikkének (4) 
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bekezdése előírja, hogy a valamely 

szerződő fél területére behozott, egy másik 

szerződő fél területéről származó 

termékeket nem részesíthetik 

kedvezőtlenebb bánásmódban, mint a 

hasonló nemzeti eredetű termékeket. 

 

 

Módosítás  6 

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) 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, 

valamint az inuit és más érintett őslakos 

közösségekkel 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  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A Bizottság e rendelet végrehajtása 

előtt hatásvizsgálatot végez annak 

érdekében, hogy felmérje a felülvizsgálat 

társadalmi, gazdasági és kulturális 

hatásainak mértékét és jellegét, biztosítva, 

hogy minden felülvizsgálat során 
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tiszteletben tartják, hogy a fókavadászat 

része bizonyos közösségek kulturális 

identitásának, garantálva ezáltal, hogy a 

fókák közelségében élő közösségek 

megélhetését nem fenyegeti veszély, 

valamint hogy az Unió biológiai és 

kulturális sokféleségét tiszteletben tartják. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 pont 

1007/2009/EK rendelet 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Fókatermékek forgalomba hozatala 

csak akkor megengedett, ha azok az inuit 

és egyéb őslakos közösségek által folytatott 

vadászatból származnak, feltéve hogy 

teljesül az alábbi feltételek mindegyike: 

(1) Fókatermékek forgalomba hozatala 

csak akkor megengedett, ha azok az inuit 

és egyéb őslakos közösségek által folytatott 

vadászatból származnak, feltéve hogy 

teljesül az alábbi feltételek mindegyike: 

a) a közösség hagyományos vadászatot 

folytatott; 

a) a közösség hagyományos vadászatot 

folytatott; 

b) a vadászat hozzájárul a közösség 

létfenntartásához és azt elsősorban nem 

kereskedelmi okokból folytatták; 

b) a vadászat hozzájárul a közösség 

létfenntartásához; 

c) a vadászatot olyan módon folytatták, 

amely az elejteni kívánt állatok számára a 

lehető legkevesebb fájdalmat, szorongást, 

félelmet és egyéb szenvedést okozta, 

figyelembe véve az adott közösség 

hagyományos életmódját és létfenntartási 

szükségletét.  

c) a vadászatot a közösség engedéllyel 

rendelkező tagja olyan módon folytatja, 

amely tekintettel van az állatok jólétére és 

az elejteni kívánt állatok számára a lehető 

legnagyobb mértékben csökkenti a túlzott 
fájdalmat, szorongást, félelmet és egyéb 

szenvedést, figyelembe véve az adott 

közösség hagyományos életmódját és 

létfenntartását. 

A fenti feltételeket a behozott termékek 

behozatalának időpontjában vagy helyén 

kell alkalmazni. 

A fenti feltételeket a behozott termékek 

behozatalának időpontjában vagy helyén 

kell alkalmazni. 
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Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 pont 

1007/2009/EK rendelet 

3 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A fókatermékek forgalmazását az 

alábbi feltételek együttes teljesülése esetén 

is engedélyezni kell: 

 a) a fókaterméket forgalomba hozó 

személy bizonyítani tudja, hogy a 

fókaterméket egyébként visszadobnák a 

tengerbe, ami nem állna összhangban a 

Biológiai Sokféleség Egyezmény 10. 

cikkével; 

 b) a fókatermékek olyan vadászatból 

származnak, amely nem okozott túlzott 

fájdalmat, szorongást, félelmet vagy egyéb 

szenvedést, és amely során tiszteletben 

tartották a nemzeti jogszabályokban 

foglalt, állatjóléttel kapcsolatos 

célkitűzéseket; 

 c) a fókatermékek csak olyan vadászatból 

származnak, amelyet a kimeríthető 

természeti erőforrásokkal foglalkozó 

nemzeti gazdálkodási rendszerek − többek 

között járványvédelem, illetve az azonos 

élőhelytől vagy erőforrásoktól függő 

veszélyeztetett fajokkal folytatott fajok 

közötti verseny korlátozása − keretében 

végeztek a természetes élőhelyük elemét 

alkotó fókapopulációk életképességének 

fenntartása céljából;  

 

 d) a fókatermék kizárólag kedvező 

védettségi állapotú fókapopulációk 

esetében végzett vadászatból származik. 

 A fenti feltételeket a behozott termékek 

behozatalának időpontjában vagy helyén 

kell alkalmazni. 
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Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 pont 

1007/2009/EK rendelet 

3 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazása 

nem áshatja alá e rendelet célkitűzésének 

elérését. 

(3) Az (1), (1a) és (2) bekezdés 

alkalmazása nem áshatja alá e rendelet 

célkitűzésének elérését. 

 

Módosítás  11 

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 fogadjon el abból a célból, hogy 

korlátozza az ilyen vadászatból származó 

termékek forgalomba hozható 

mennyiségét.  

(5) Az érintett érdekeltekkel történő 

konzultációt követően a Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy a 4a. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 

korlátozza vagy megtiltsa a bizonyítottan 

elsősorban kereskedelmi célú vagy olyan 

vadászatból származó termékek 

forgalmazását, amely túllépi a kivételek 

(1) bekezdésben említett céljának 

eléréséhez szükséges mértéket. Ennek 

bizonyítása érdekében a Bizottságnak 

megfelelő adatokat kell szereznie az (1) 

bekezdés alapján forgalmazott 

fókatermékek mennyiségére vonatkozóan, 

például a levadászott fókák száma vagy 

más körülmények alapján.  

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 a pont (új) 

1007/2009/EK rendelet 

5 a cikk (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. A szöveg a következő cikkel egészül ki: 

 „5a. cikk 

 Nyilvános tájékoztatás 

 A Bizottságnak és a tagállamoknak 

megfelelő lépéseket kell tenniük annak 

érdekében, hogy tájékoztassák az illetékes 

hatóságokat – többek között a tagállamok 

vámtisztviselőit – és a nyilvánosságot az 

inuit és más őslakos közösségek által a 3. 

cikk (1) bekezdésének megfelelően 

folytatott vadászatból származó 

fókatermékek vonatkozó jogszabályokkal 

összhangban történő forgalomba 

hozataláról.” 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 b pont (új) 

1007/2009/EK rendelet 

7 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3b. A 7. cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

  „(2a) A Bizottságnak ezenfelül fel kell 

mérnie e rendeletnek az érintett régiókban 

élő inuit, valamint azon part menti 

közösségek gazdasági, társadalmi és 

kulturális fejlődésére gyakorolt hatását, 

amelyek esetében a fókavadászat részét 

képezi a tengeri erőforrások kezelésének. 

A Bizottság …*-ig benyújt az Európai 

Parlament, a Tanács, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint 

a Régiók Bizottsága részére egy jelentést e 

hatásokról. A jelentés tartalmazza az e 

rendelet miatt az inuit közösségeket érő 

negatív hatások enyhítésének lehetséges 

módozatait. 



 

AD\1060617HU.doc 13/14 PE552.091v02-00 

 HU 

 ________________ 

 * HL: Kérjük, illesszék be a dátumot: 2 

évvel e (módosító) rendelet 

hatálybalépését követően.” 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 c pont (új) 

1007/2009/EK rendelet 

7 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3c. A szöveg a következő cikkel egészül ki: 

 „7a. cikk 

 Felülvizsgálat 

 Amennyiben a 7. cikk (2a) bekezdése 

szerinti hatástanulmány alapján 

indokoltnak tűnik, a rendeletet 4 évvel 

hatályba lépését követően felülvizsgálják. 

A felülvizsgálatnak egy, a rendelet 

társadalmi-gazdasági és kulturális 

hatásait elemző hatástanulmányon kell 

alapulnia, amely az inuitok és más 

őshonos közösségek fejlődését és 

identitását vizsgálja. A felülvizsgálatnak 

ki kell terjednie e rendeletnek azokra a 

part menti közösségekre gyakorolt 

hatására is, amelyek esetében a vadászat a 

tengerierőforrás-gazdálkodás részét 

képezi.”  
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