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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

System rozstrzygania sporów w ramach WTO jest głównym czynnikiem zapewniającym 

bezpieczeństwo i przewidywalność wielostronnego systemu handlowego, a jego orzeczenia 

muszą być przestrzegane (orzeczenie Organu Apelacyjnego WTO w sprawie fok (DS 

400/401)). 

Sprawozdawca jest zdania, że można zastosować się do orzeczenia WTO bez naruszania 

porozumienia osiągniętego między Parlamentem a Radą w 2009 r. w postaci rozporządzenia 

1007/2009, w którym ujęto dwa odstępstwa od zakazu polowań na foki: jedno dotyczące 

prawa Eskimosów i ludów tubylczych do samostanowienia oraz korzystania z ich zasobów 

(„wyjątek SA”), a drugie dotyczące gospodarowania zasobami morskimi („wyjątek GZM”) w 

Morzu Bałtyckim.  

Sprawozdawca proponuje zatem, by ponownie wprowadzić wyjątek dotyczący 

zrównoważonego gospodarowania zasobami morskimi. Obecnie obowiązujący wyjątek GZM 

nie czyni dostatecznego rozróżnienia między polowaniami komercyjnymi i handlem na dużą 

skalę w świetle wyznaczonego celu, tj. ochrony moralności publicznej (art. XX lit. a) GATT). 

Dlatego można sformułować wyjątek GZM, aby uniknąć praktyki zwykłego wyrzucania tusz 

pochodzących z działalności w ramach zwyczajnego tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego. Byłby to nowy „drugi wyjątek” mający zastosowanie tylko pod bardzo 

szczególnymi warunkami, który oparłby się również na tradycji lokalnej i rękodzielniczej 

produkcji, często lokalnych specjalności. W ogólnym ujęciu sprzyjałoby to ochronie 

naturalnej bioróżnorodności oraz zrównoważonego charakteru regionu Morza Bałtyckiego z 

punktu widzenia biogospodarki.  

Ponadto oprócz tego, że dostosowane rozporządzenie UE umożliwi zastosowanie się do 

orzeczenia WTO, doprecyzuje ono jeden z pozostałych celów rozporządzenia, czyli 

gospodarowanie zasobami morskimi zgodnie z postanowieniami art. XX lit. g) GATT 

dotyczącymi zachowania ograniczonych zasobów naturalnych. 

Co do wyjątku dotyczącego Eskimosów WTO orzekła, że był uprawniony, lecz że niektóre z 

zawartych w nim sformułowań oraz sposób stosowania są wyrazem „arbitralnej lub 

nieuzasadnionej dyskryminacji”. W związku z tym we wniosku Komisji zajęto się tymi 

uchybieniami, ustanawiając ograniczenie wprowadzania do obrotu produktów z fok oraz 

wzmacniając cel rozporządzenia dotyczący dobrostanu zwierząt poprzez zaproponowanie 

nowego artykułu zawierającego wyjątek SA. 

Sprawozdawca wysuwa jedynie kilka sugestii zmian we wniosku Komisji dotyczących 

wyjątku SA. Jednak podkreśla on, że wyjątek dotyczący Eskimosów został sformułowany w 

2009 r. w taki sposób, by zagwarantować, że zakaz nie będzie miał negatywnych skutków dla 

społeczności Eskimosów. Sprawozdawca ubolewa, że Komisja nie przeprowadziła oceny 

skutków, tak aby decyzja została podjęta na podstawie właściwych i pełnych informacji. Dane 

liczbowe dotyczące Grenlandii wskazują, że zakaz miał faktycznie istotny negatywny wpływ 

na te społeczności pomimo wyjątku zawartego w rozporządzeniu 1007/2009 wbrew 

zamierzonemu celowi Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Dla sprawozdawcy głównym argumentem za handlem produktami z fok pod ustalonymi tu 
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warunkami jest jego zrównoważony charakter, zarówno z punktu widzenia bioróżnorodności, 

jak i biogospodarki, a także zrównoważony rozwój społeczności autochtonicznych 

dotkniętych zakazem.  

Populacja fok na Grenlandii jest liczna. Dozwolone są polowania jedynie na trzy gatunki (foki 

grenlandzkie, obrączkowane i kapturowe), a polować mogą wyłącznie myśliwi posiadający 

licencję. Foki na Grenlandii są zabijane za pomocą strzelb, chyba że jest zbyt ciemno na 

bezpieczne polowanie ze strzelbą i wówczas są łapane w sieci. Zabronione jest polowanie na 

szczenięta fok i samice w okresie laktacji. 

Polowanie na foki na Grenlandii, gdzie zasoby są bardzo ubogie, jest od zawsze tradycyjnym 

zajęciem. Mięso fok jest spożywane zarówno przez ludzi, jak i przez psy zaprzęgowe, skór 

używa się do wytwarzania ubiorów, a w niektórych najbardziej oddalonych regionach mogą 

one być najpotrzebniejszym do przeżycia zasobem. Foki odgrywają zatem zasadniczą rolę z 

kulturowego i społeczno-gospodarczego punktu widzenia. Mniej więcej 7000 

Grenlandczyków (12% ludności) posiada zezwolenie na polowanie na foki, spośród których 

2000 posiada pełnoetatowe licencje myśliwskie, a 5000 to myśliwi rekreacyjni. W latach 

2009–2010 na jednego myśliwego przypadały średnio 23 złowione foki grenlandzkie, 

obrączkowane i kapturowe na rok. Od 2009 r. jedynie pełnoetatowi myśliwi mogą 

sprzedawać skóry fok należącej do państwa garbarni Great Greenland. Przywóz do UE 

drastycznie spadł od 2005 r., kiedy to garbarnia Great Greenland zanotowała obrót w 

wysokości 9 mln EUR, gdyż w 2013 r. wyniósł on 2 mln EUR. W magazynach Great 

Grenland zalegały zapasy w liczbie 135 000 skór.  

Z tego można wywnioskować, że wyjątek SA nie działa zgodnie z zamierzonym celem 

określonym w rozporządzeniu 1007/2009. Dlatego sprawozdawca dodał klauzulę dotycząca 

sprawozdania, aby Komisja zbadała skutki rozporządzenia UE i rozważyła możliwe do 

podjęcia środki na rzecz zaradzenia tej sytuacji.  

POPRAWKI 

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 

Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 

poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/20092 

zostało przyjęte w celu usunięcia 

przeszkód w funkcjonowaniu ryku 

wewnętrznego z uwagi na różnice 

(1) Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/20092 

zostało przyjęte w celu usunięcia 

przeszkód w funkcjonowaniu ryku 

wewnętrznego z uwagi na różnice 
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występujące w przepisach krajowych 

regulujących handel produktami z fok. 

Środki te zostały przyjęte w odpowiedzi na 

zaniepokojenie obywateli kwestią 

przestrzegania zasad dobrostanu zwierząt 

przy zabijaniu i skórowaniu fok oraz 

możliwą obecnością na rynku produktów 

uzyskanych ze zwierząt 

zabijanych i skórowanych w sposób 

powodujący u nich nadmierny ból, stres, 

strach i inne formy cierpienia. Obawy te 

uzyskały potwierdzenie w danych 

naukowych, zgodnie z którymi stosowanie 

prawdziwie humanitarnej metody 

zabijania w sposób stały i skuteczny jest 

niemożliwe w szczególnych warunkach, w 

jakich odbywają się polowania na foki. 

Aby zrealizować ten cel, w rozporządzeniu 

(WE) nr 1007/2009 przewidziano ogólny 

zakaz wprowadzania do obrotu produktów 

z fok. 

występujące w przepisach krajowych 

regulujących handel produktami z fok. 

Środki te zostały przyjęte w odpowiedzi na 

zaniepokojenie obywateli kwestią 

przestrzegania zasad dobrostanu zwierząt 

przy zabijaniu i skórowaniu fok oraz 

możliwą obecnością na rynku produktów 

uzyskanych ze zwierząt 

zabijanych i skórowanych w sposób 

powodujący u nich nadmierny ból, stres, 

strach i inne formy cierpienia. Aby 

zrealizować ten cel, w rozporządzeniu 

(WE) nr 1007/2009 przewidziano ogólny 

zakaz wprowadzania do obrotu produktów 

z fok.  

____________ _______________ 

2 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 z 

dnia 16 września 2009 r. w sprawie handlu 

produktami z fok (Dz.U. L 286 z 

31.10.2009, s. 36). 

2 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 z 

dnia 16 września 2009 r. w sprawie handlu 

produktami z fok (Dz.U. L 286 z 

31.10.2009, s. 36). 

 

Poprawka  2 

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 

(2) Jednocześnie polowanie na foki jest 

integralną częścią kultury, gospodarki w 

jej aspekcie społecznym i tożsamości 

Eskimosów i innych autochtonicznych 

społeczności, w znacznym stopniu 

przyczynia się do ich utrzymania i jest 

uważane za zrównoważone. Z tego 

powodu polowania na foki prowadzone 

tradycyjnie przez Eskimosów i inne 

autochtoniczne społeczności nie wzbudzają 



 

PE552.091v02-00 6/15 AD\1060617PL.doc 

PL 

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.  

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 – w szczególności z 

konwencją nr 169 dotyczącą ludności 

tubylczej i plemiennej w krajach 

niezależnych przyjętą przez 

Międzynarodową Organizację Pracy w 

1989 r., która stanowi, że Eskimosi i inne 

autochtoniczne społeczności mają prawo 

do samostanowienia, a z mocy tego prawa 

prawo do swobodnego rozwoju 

gospodarczego, społecznego i kulturowego 

– nie należy naruszać podstawowych 

interesów ekonomicznych i społecznych 

Eskimosów i innych autochtonicznych 

społeczności. Z tego względu w 

rozporządzeniu (WE) nr 1007/2009 

zezwolono w drodze wyjątku na 

wprowadzanie do obrotu produktów z fok 

pochodzących z polowań prowadzonych 

tradycyjnie i zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju przez 

Eskimosów oraz inne społeczności 

autochtoniczne i przyczyniających się do 

ich utrzymania. Komisja powinna zbadać, 

jakie odpowiednie środki mogą zostać 

wprowadzone w celu przeciwdziałania 

możliwym negatywnym skutkom zakazu 

obrotu produktami z fok dla społeczności 

Eskimosów oraz w jaki sposób 

informować opinię publiczną o 

europejskich społecznościach 

autochtonicznych.  

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 

powinno zapewnić równowagę między 

dobrostanem zwierząt a poszanowaniem 

kultury i tradycji Eskimosów i innych 

społeczności autochtonicznych.  

 

Poprawka  4 

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 

(3) Należy 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 

zrównoważony sposób, z poszanowaniem 

zarazem tradycyjnego stylu życia i potrzeb 

bytowych Eskimosów i innych 

społeczności autochtonicznych. Dlatego 

też Komisja powinna podjąć działania, 

aby poinformować opinię publiczną o tym 

celu rozporządzenia (WE) nr 1007/2009 

oraz o zawartych w nim wyjątkach 

dotyczących produktów z fok 

pochodzących z polowań prowadzonych 

przez Eskimosów i inne społeczności 

autochtoniczne, i w ten sposób odzyskać 

zaufanie konsumentów. 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 

zapobiec zatem stosowaniu tego wyjątku 

do produktów pochodzących z polowań 
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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. 

prowadzonych głównie w celach 

handlowych, należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 

290 Traktatu aktów dotyczących 

ograniczenia ilości produktów z fok 

wprowadzanych do obrotu na podstawie 

tego wyjątku oraz, w razie potrzeby, 

dotyczących zakazu wprowadzania do 

obrotu produktów z fok pochodzących z 

pewnego rodzaju polowań na podstawie 

tego wyjątku. Uprawnienia te powinny być 

wykonywane wyłącznie w razie 

konieczności, po przedstawieniu 

odpowiednich dowodów oraz w 

stosownych przypadkach po konsultacji ze 

wszystkimi zainteresowanymi stronami. 

 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) Artykuł III.4 Układu ogólnego w 

sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. 

stanowi, iż produkty pochodzące z 

terytorium umawiającej się strony 

przywożone na terytorium innej 

umawiającej się strony są traktowane nie 

mniej korzystnie niż podobne wyroby 

pochodzenia krajowego. 

 

 

Poprawka  6 

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 

(5) Aby określić szczegółowe zasady 

wprowadzania do obrotu produktów z fok, 

należy przekazać Komisji uprawnienia do 

przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
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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. 

Traktatu. Szczególnie ważne jest, aby 

Komisja przeprowadziła stosowne 

konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, 

a także z Eskimosami i innymi 

społecznościami autochtonicznymi, 

których to dotyczy. Przygotowując i 

opracowując akty delegowane, Komisja 

powinna zapewniać jednoczesne, 

terminowe i odpowiednie przekazywanie 

stosownych dokumentów Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) Przed wdrożeniem niniejszego 

rozporządzenia Komisja powinna 

przeprowadzić ilościową i jakościową 

ocenę społeczno-gospodarczych i 

kulturowych skutków zmiany tego 

rozporządzenia, mając na uwadze fakt, że 

polowania na foki stanowią element 

tożsamości kulturowej niektórych 

społeczności, a także gwarantując, że 

egzystencja społeczności żyjących w 

pobliżu populacji fok nie jest zagrożona 

oraz zachowana jest różnorodność 

biologiczna i kulturowa Unii. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wprowadzanie do obrotu produktów 

z fok dozwolone jest jedynie 

w przypadkach, gdy produkty te pochodzą 

1. Wprowadzanie do obrotu produktów 

z fok dozwolone jest jedynie 

w przypadkach, gdy produkty te pochodzą 
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z polowań prowadzonych przez 

Eskimosów i inne społeczności 

autochtoniczne, pod warunkiem, że 

spełnione są wszystkie następujące 

warunki: 

z polowań prowadzonych przez 

Eskimosów i inne społeczności 

autochtoniczne, pod warunkiem, że 

spełnione są wszystkie następujące 

warunki: 

a) polowania są tradycyjnie 

przeprowadzane przez przedmiotową 

społeczność; 

a) polowania są tradycyjnie 

przeprowadzane przez przedmiotową 

społeczność; 

b) polowanie przyczynia się do 

zaspokojenia potrzeb bytowych 

społeczności i nie jest prowadzone głównie 

w celach handlowych; 

b) polowanie przyczynia się do 

zaspokojenia potrzeb bytowych 

społeczności; 

c) polowanie jest prowadzone w sposób 

oszczędzający zwierzętom bólu, stresu, 

strachu i innych form cierpienia w 

największym stopniu, z poszanowaniem 

zarazem tradycyjnego stylu życia i potrzeb 

bytowych społeczności.  

c) polowanie jest prowadzone przez 

członka społeczności z uwzględnieniem 

dobrostanu zwierząt, a zatem w sposób 

oszczędzający zwierzętom w możliwie 

największym stopniu nadmiernego bólu, 

stresu, strachu i innych form cierpienia, z 

poszanowaniem zarazem tradycyjnego 

stylu życia i potrzeb bytowych 

społeczności. 

Wyżej wymienione warunki mają 

zastosowanie do produktów 

importowanych w czasie lub miejscu 

przywozu. 

Wyżej wymienione warunki mają 

zastosowanie do produktów 

importowanych w czasie lub miejscu 

przywozu. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Wprowadzanie do obrotu produktów z 

fok jest również dozwolone pod 

warunkiem, że spełnione są wszystkie 

następujące warunki: 

 a) osoba wprowadzająca do obrotu 

produkty z fok może wykazać, że produkty 

te zostałyby w przeciwnym razie 

wyrzucone do morza, co stanowiłoby 

naruszenie art. 10 Konwencji o 
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różnorodności biologicznej; 

 b) produkty z fok pochodzą z polowań 

prowadzonych w sposób oszczędzający 

nadmiernego bólu, stresu, strachu i 

innych form cierpienia oraz zostały 

osiągnięte określone przepisami 

krajowymi cele dotyczące dobrostanu 

zwierząt; 

 c) produkty z fok pochodzą wyłącznie z 

polowań prowadzonych w ramach 

krajowych systemów zarządzania, których 

celem jest zachowanie wyczerpywalnych 

zasobów naturalnych, z myślą o 

zapewnieniu trwałości populacji fok w ich 

naturalnym środowisku – w tym o 

zwalczaniu chorób – lub ograniczaniu 

skutków konkurencji międzygatunkowej z 

zagrożonymi gatunkami zależnymi od tego 

samego siedliska lub tych samych 

zasobów;  

 d) produkty z fok pochodzą wyłącznie z 

polowań prowadzonych wśród populacji 

fok o właściwym stanie ochrony. 

 Wyżej wymienione warunki mają 

zastosowanie w przypadku produktów 

importowanych do czasu lub miejscu 

przywozu. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 

Artykuł 3 – ustęp 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Stosowanie przepisów ust. 1 i 2 nie 

może uniemożliwiać realizacji celu 

niniejszego rozporządzenia. 

3. Stosowanie przepisów ust. 1, 1a i 2 nie 

może uniemożliwiać realizacji celu 

niniejszego rozporządzenia. 
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Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 

Artykuł 3 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Jeżeli liczba upolowanych fok, ilość 

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.  

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia, 

po konsultacji z zainteresowanymi 

stronami, aktów delegowanych zgodnie z 

art. 4a dotyczących ograniczenia lub 

wprowadzenia zakazu wprowadzania do 

obrotu produktów pochodzących z 

polowań, co do których dowiedziono, że 

były prowadzone głównie w celach 

handlowych, lub wykraczających poza 

niezbędne warunki dotyczące wyjątków, o 

których mowa w ust. 1. Aby to udowodnić, 

Komisja przedstawia odpowiednie dowody 

odnoszące się do ilości produktów z fok 

wprowadzonych do obrotu zgodnie z ust. 

1, takie jak liczba upolowanych fok, lub 

odnoszące się do innych okoliczności.  

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – 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 

 Poinformowanie opinii publicznej 

 Komisja i państwa członkowskie podejmą 

odpowiednie działania, aby poinformować 

właściwe organy – w tym funkcjonariuszy 

celnych w państwach członkowskich – 

oraz opinię publiczną o tym, że 

wprowadzane do obrotu produkty z fok 

pochodzące z polowań prowadzonych 

przez Eskimosów i inne społeczności 
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autochtoniczne zgodnie z art. 3 ust. 1 nie 

naruszają stosownych przepisów 

prawnych.” 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 3 b (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3b) w art. 7 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

  „2a. Ponadto Komisja oceni skutki 

niniejszego rozporządzenia dla rozwoju 

gospodarczego, społecznego i kulturowego 

społeczności Eskimosów w 

przedmiotowych regionach, jak również 

skutki przepisów niniejszego 

rozporządzenia dla społeczności 

zamieszkujących obszary przybrzeżne, 

gdzie polowanie na foki stanowi element 

gospodarowania zasobami morskimi. Do 

dnia ...* Komisja przedłoży Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 

Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 

i Komitetowi Regionów sprawozdanie o 

tych skutkach. Sprawozdanie będzie 

zawierać możliwe sposoby złagodzenia 

negatywnych skutków niniejszego 

rozporządzenia dla społeczności 

Eskimosów. 

 ________________ 

 * Dz.U. – proszę wstawić datę: 2 lata od 

dnia wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia (zmieniającego).” 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 3 c (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 

Artykuł 7 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3c) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł 7a 

 Przegląd 

 Jeżeli w wyniku oceny skutków, o której 

mowa w art. 7 ust. 2a, okaże się to 

właściwe, niniejsze rozporządzenie 

zostanie poddane przeglądowi po 4 latach 

od wejścia w życie. Przegląd będzie oparty 

na ocenie społeczno-gospodarczych i 

kulturowych skutków niniejszego 

rozporządzenia dla rozwoju i tożsamości 

Eskimosów i innych społeczności 

autochtonicznych. W ramach przeglądu 

zostaną również zbadane skutki 

niniejszego rozporządzenia dla 

społeczności zamieszkujących obszary 

przybrzeżne, gdzie polowanie na foki 

stanowi element gospodarowania 

zasobami morskimi.”  
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