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Τροπολογία 24
Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
–

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Πρόταση απόρριψης

Απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής.

Or. da

Αιτιολόγηση

Νομική βάση της πρότασης είναι το άρθρο 95, το οποίο επιδιώκει να άρει τους φραγμούς του 
εμπορίου στην Κοινότητα. Η παρούσα πρόταση δεν αίρει κανένα φραγμό του εμπορίου, αλλά
αντιθέτως εισάγει ένα φραγμό απαγορεύοντας το εμπόριο των προϊόντων φώκιας. Η άλλη
νομική βάση της πρότασης είναι το άρθρο 133, που αφορά την κοινή εμπορική πολιτική. 
Μπορεί να θεωρηθεί αντίθετη προς τους κανόνες του ΠΟΕ και πρέπει επίσης να απορριφθεί για 
το λόγο αυτό. Τέλος, υπάρχει ίσως κίνδυνος να αποβεί η πρόταση εις βάρος της καλής
μεταχείρισης των ζώων· αυτός είναι ο τρίτος λόγος για τον οποίο πρέπει να απορριφθεί η 
πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 25
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την 
Επιτροπή να προτείνει την πλήρη 
απαγόρευση των εισαγωγών προϊόντων 
φώκιας με την παράγραφο 70 του 
ψηφίσματός του της 12ης Οκτωβρίου
2006 σχετικά με ένα κοινοτικό σχέδιο 
δράσης για την προστασία και την καλή 
μεταχείριση των ζώων κατά την περίοδο 
2006-20101,
1 ΕΕ C 308E, 16.12.2006, σ. 170.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αναφέρεται το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το σχέδιο δράσης για την καλή 
μεταχείριση των ζώων κατά την περίοδο 2006-2010, στο οποίο καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει την παντελή απαγόρευση των προϊόντων φώκιας.

Τροπολογία 26
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2006 το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ενέκρινε γραπτή δήλωση για 
την απαγόρευση των προϊόντων φώκιας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση1,
1 Κείμενα που έχουν εγκριθεί, P6_TA(2006)0369.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία αναφέρει τη γραπτή δήλωση του Κοινοβουλίου για την ‘απαγόρευση των 
προϊόντων φώκιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση’, που αποτέλεσε το έναυσμα για την προτεινόμενη
απαγόρευση του εμπορίου προϊόντων φώκιας.

Τροπολογία 27
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στη Σύσταση 1776 της 17ης Νοεμβρίου 
2006, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης κάλεσε, μεταξύ 
άλλων, τα κράτη μέλη της:
α) να απαγορεύσουν κάθε βάναυση 
μέθοδο θήρας που δεν εγγυάται τον 
άμεσο θάνατο, χωρίς πόνο, των ζώων, 
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απαγορεύοντας την αναισθητοποίηση 
των ζώων με μέσα όπως τα hakapik, τα 
ρόπαλα και τα όπλα· και
β) να προωθήσουν πρωτοβουλίες με 
στόχο την απαγόρευση της εισαγωγής και 
εμπορίας προϊόντων που προέρχονται 
από φώκιες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για αναφορά στη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο παρότρυνε τα 
μέλη του να προωθήσουν πρωτοβουλίες με στόχο την απαγόρευση της εμπορίας προϊόντων 
φώκιας και, εν μέρει, αποτέλεσε το έναυσμα για την πρόταση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 28
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Οι φώκιες είναι ζώα που μπορούν να 
αισθανθούν πόνο, αγωνία, φόβο και άλλου 
είδους ταλαιπωρία.

1) Οι φώκιες είναι νοήμονα ζώα που 
μπορούν να αισθανθούν πόνο, αγωνία, 
φόβο και άλλου είδους ταλαιπωρία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ρητή αναφορά του γενικώς αποδεκτού όρου που περιγράφει τα ζώα που αισθάνονται πόνο, 
αγωνία και άλλα αισθήματα.
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Τροπολογία 29
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Η θήρα της φώκιας έχει προκαλέσει 
σοβαρό προβληματισμό στο κοινό, στις 
κυβερνήσεις, καθώς και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, που είναι 
ευαισθητοποιημένοι σε θέματα σχετικά με 
τη μεταχείριση των ζώων, καθώς 
υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να μην 
επιτυγχάνεται πάντα η θανάτωση και 
εκδορά της φώκιας χωρίς την πρόκληση 
πόνου, αγωνίας και άλλου είδους 
ταλαιπωρίας που θα μπορούσε να 
αποφευχθεί. Στην επιστημονική 
γνωμοδότησή της για τις σχετικές με την 
μεταχείριση των ζώων πτυχές της 
θανάτωσης και εκδοράς της φώκιας, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
είναι δυνατή η ταχεία και 
αποτελεσματική θανάτωση της φώκιας 
χωρίς την πρόκληση πόνου ή αγωνίας 
που θα μπορούσε να αποφευχθεί, ανέφερε 
όμως επίσης ότι, στην πράξη, η 
θανάτωση δεν είναι πάντα 
αποτελεσματική και μη βάναυση.

3) Η θήρα της φώκιας έχει προκαλέσει 
σοβαρό προβληματισμό στο κοινό, στις 
κυβερνήσεις, καθώς και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, που είναι 
ευαισθητοποιημένοι σε θέματα σχετικά με 
τη μεταχείριση των ζώων, καθώς η 
θανάτωση και εκδορά της φώκιας κατά 
την εμπορική θήρα γίνεται διαρκώς με
την πρόκληση πόνου, αγωνίας και άλλου 
είδους ταλαιπωρίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το θέμα δεν είναι εάν είναι θεωρητικά δυνατή η θανάτωση της φώκιας κατά μη βάναυσο 
τρόπο, αλλά το εάν μπορεί να θανατώνονται έτσι κατά τρόπο συστηματικό υπό τις συνθήκες υπό 
τις οποίες πραγματοποιείται η θήρα. Η δήλωση διαγράφεται προς αποφυγή συγχύσεως.
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Τροπολογία 30
Mojca Drčar Murko

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6) Για να τερματιστεί ο υφιστάμενος 
κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς, 
είναι αναγκαίο να προβλεφθούν 
εναρμονισμένοι κανόνες, λαμβάνοντας 
ταυτοχρόνως υπόψη τη μεταχείριση των 
ζώων. Για το σκοπό αυτό, ενδείκνυται να 
απαγορευτεί η διάθεση προϊόντων φώκιας 
στην αγορά.

6) Για να τερματιστεί ο υφιστάμενος 
κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς
και για να ικανοποιηθούν οι ανησυχίες 
των Ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά τη 
μεταχείριση των ζώων και να ληφθούν 
υπόψη τα θέματα προστασίας της φύσης, 
είναι αναγκαίο να προβλεφθούν 
εναρμονισμένοι κανόνες βάσει του 
ανωτέρω προβληματισμού. Για τους 
σκοπούς αυτούς, ενδείκνυται να 
απαγορευτεί η διάθεση προϊόντων φώκιας 
στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός έχει επίσης ως στόχο την ικανοποίηση των σχετικών με τη μεταχείριση των ζώων 
ανησυχιών και, γενικότερα, των θεμάτων προστασίας της φύσης. Πρέπει να τονιστούν τα 
θέματα αυτά, ιδίως προς ικανοποίηση ορισμένων απαιτήσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

Τροπολογία 31
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10) Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται 
από τον παρόντα κανονισμό αναμένεται να 
αποτελέσουν απάντηση στον σχετικό με τη 
μεταχείριση των ζώων προβληματισμό του 
κοινού σε σχέση με τη διάθεση στην 
κοινοτική αγορά, και κατ' επέκταση τις 
εισαγωγές από τρίτες χώρες, προϊόντων 
φώκιας που προέρχονται από ζώα τα οποία 
ενδέχεται να μην έχουν θανατωθεί και 

10) Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται 
από τον παρόντα κανονισμό αναμένεται να 
αποτελέσουν απάντηση στον σχετικό με τη 
μεταχείριση των ζώων προβληματισμό του 
κοινού σε σχέση με τη διάθεση στην 
κοινοτική αγορά, και κατ' επέκταση τις 
εισαγωγές από τρίτες χώρες, προϊόντων 
φώκιας που προέρχονται από ζώα τα οποία 
ενδέχεται να μην έχουν θανατωθεί και 
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εκδαρεί χωρίς πρόκληση πόνου, αγωνίας ή 
άλλου είδους ταλαιπωρίας που θα 
μπορούσε να αποφευχθεί.

εκδαρεί χωρίς πρόκληση πόνου, αγωνίας ή 
άλλου είδους ταλαιπωρίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ταλαιπωρία που δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί μπορεί να είναι αρκετά σημαντική 
δεδομένου ότι ο όρος δεν μπορεί να εκφραστεί ποσοτικά.

Τροπολογία 32
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10) Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται 
από τον παρόντα κανονισμό αναμένεται να 
αποτελέσουν απάντηση στον σχετικό με τη 
μεταχείριση των ζώων προβληματισμό του 
κοινού σε σχέση με τη διάθεση στην 
κοινοτική αγορά, και κατ' επέκταση τις 
εισαγωγές από τρίτες χώρες, προϊόντων 
φώκιας που προέρχονται από ζώα τα οποία 
ενδέχεται να μην έχουν θανατωθεί και 
εκδαρεί χωρίς πρόκληση πόνου, αγωνίας ή 
άλλου είδους ταλαιπωρίας που θα 
μπορούσε να αποφευχθεί.

10) Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται 
από τον παρόντα κανονισμό αναμένεται να 
αποτελέσουν απάντηση στον σχετικό με τη 
μεταχείριση των ζώων προβληματισμό του 
κοινού σε σχέση με τη διάθεση στην 
κοινοτική αγορά, και κατ' επέκταση τις 
εισαγωγές από τρίτες χώρες, προϊόντων 
φώκιας που προέρχονται από ζώα τα οποία 
ενδέχεται να μην έχουν θανατωθεί και 
εκδαρεί χωρίς πρόκληση πόνου, αγωνίας ή 
άλλου είδους ταλαιπωρίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή της φράσης ‘που θα μπορούσε να αποφευχθεί’ είναι απαραίτητη δεδομένου ότι όλα 
τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι πολίτες της ΕΚ ανησυχούν για τα δεινά που προκαλεί η θήρα 
της φώκιας και όχι μόνο για αυτά που θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Η ταλαιπωρία που δεν
θα μπορούσε να αποφευχθεί μπορεί να είναι αρκετά σημαντική δεδομένου ότι ο όρος δεν 
μπορεί να εκφραστεί ποσοτικά.
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Τροπολογία 33
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11) Ωστόσο, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 
δυνατότητα έγκρισης παρεκκλίσεων από 
τη γενική απαγόρευση της διάθεσης 
προϊόντων φώκιας στην κοινοτική αγορά, 
καθώς και των εισαγωγών ή εξαγωγών των 
προϊόντων αυτών από την Κοινότητα, 
εφόσον πληρούνται οι ενδεδειγμένοι όροι 
μεταχείρισης των ζώων. Για τον σκοπό 
αυτό, θα πρέπει να καθοριστούν κριτήρια 
συμμόρφωσης, χάρη στα οποία θα 
διασφαλίζεται η θανάτωση και εκδορά 
της φώκιας χωρίς πρόκληση πόνου, 
αγωνίας ή άλλου είδους ταλαιπωρίας που 
θα μπορούσε να αποφευχθεί. Όλες οι 
παρεκκλίσεις πρέπει να εγκρίνονται σε 
κοινοτικό επίπεδο ώστε, αφενός, να 
ισχύουν ενιαίοι όροι σε όλη την 
Κοινότητα για τις ειδικά βάσει των εν 
λόγω παρεκκλίσεων επιτρεπόμενες 
συναλλαγές και αφετέρου, να 
διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

11) Ωστόσο, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 
μια περιορισμένη παρέκκλιση από τη 
γενική απαγόρευση της διάθεσης 
προϊόντων φώκιας στην κοινοτική αγορά, 
καθώς και των εισαγωγών ή εξαγωγών των 
προϊόντων αυτών από την Κοινότητα για 
τα προϊόντα φώκιας που προέρχονται από 
τη θήρα στην οποία επιδίδονται οι 
κοινότητες Inuit.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση της εμπορίας των προϊόντων φώκιας που θα περιλαμβάνει παρέκκλιση για την 
αποκαλούμενη ‘μη βάναυση’ σφαγή δεν είναι εφαρμόσιμη δεδομένου ότι η εμπορική θήρα 
φώκιας πραγματοποιείται σε απόμακρες περιοχές από χιλιάδες άτομα σε μεγάλες και 
απρόσβατες τοποθεσίες, καθιστώντας αδύνατη την αποτελεσματική παρακολούθηση της θήρας 
της φώκιας.
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Τροπολογία 34
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13) Δεν πρέπει εξάλλου να θίγονται τα 
στοιχειώδη οικονομικά και κοινωνικά 
συμφέροντα των κοινοτήτων Inuit, οι 
οποίες επιδίδονται παραδοσιακά στη θήρα 
φώκιας για την επιβίωσή τους. Η θήρα 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον 
πολιτισμό και την ταυτότητα των μελών 
της κοινωνίας των Inuit. Αποτελεί πηγή 
εισοδήματος και συμβάλλει στην 
επιβίωση του κυνηγού. Κατά συνέπεια, οι
απαγορεύσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό δεν πρέπει να αφορούν 
τα προϊόντα φώκιας που προέρχονται από 
τη θήρα στην οποία επιδίδονται 
παραδοσιακά οι κοινότητες Inuit και που 
συμβάλλει στην επιβίωσή τους.

13) Δεν θα θίγονται από τον παρόντα 
κανονισμό τα στοιχειώδη οικονομικά και 
κοινωνικά συμφέροντα των κοινοτήτων 
Inuit, οι οποίες επιδίδονται στη θήρα 
φώκιας για την επιβίωσή τους, επειδή η 
θήρα για σκοπούς επιβίωσης συνεπάγεται 
μόνον ατομική ή οικογενειακή 
κατανάλωση (και επομένως όχι κοινοτικό 
εμπόριο). Οι απαγορεύσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
δεν πρέπει να αφορούν τα προϊόντα 
φώκιας που προέρχονται από τη θήρα στην 
οποία επιδίδονται οι κοινότητες Inuit για 
σκοπούς επιβίωσης και εισάγονται στην 
αγορά της ΕΕ μόνον για σκοπούς 
πολιτιστικών ανταλλαγών όπως η 
εκπαίδευση ή τελετές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή δέχεται μια εξαίρεση για τα προϊόντα φώκιας που προέρχονται από τη θήρα 
των κοινοτήτων Inuit που συναλλάσσονται ως μέρος μη εμπορικών πολιτιστικών ανταλλαγών. 
Βεβαίως, η θήρα για σκοπούς επιβίωσης (ως νοείται συνήθως ο όρος) εκ φύσεως συνεπάγεται 
την ατομική ή οικογενειακή μόνο κατανάλωση και όχι την εμπορία των προϊόντων φώκιας ή 
την εισαγωγή ή εξαγωγή τους· επομένως τα προϊόντα φώκιας από τη θήρα αυτή δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, ο οποίος αφορά το διεθνές εμπόριο. Όμως, η παρούστα 
τροπολογία αναγνωρίζει ότι σε μερικές περιπτώσεις τα προϊόντα φώκιας των κοινοτήτων Inuit 
δύνανται να εισάγονται ή εξάγονται από την ΕΕ ως μέρος μη εμπορικής πολιτιστικής 
ανταλλαγής. Η τροπολογία επιτρέπει τη συνέχιση του εμπορίου προς διαφύλαξη των 
παραδόσεων και του πολιτισμού.
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Τροπολογία 35
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14) Πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες 
απαιτήσεις για την διασφάλιση της ορθής, 
βάσει του παρόντος κανονισμού, 
εφαρμογής των παρεκκλίσεων από τις 
απαγορεύσεις εμπορίας. Για τον σκοπό 
αυτό, πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις 
σχετικά με τα συστήματα πιστοποίησης, 
καθώς και την επισήμανση και τη 
σήμανση. Με τα συστήματα 
πιστοποίησης θα βεβαιούται η προέλευση 
των προϊόντων από φώκιες που έχουν 
θανατωθεί και εκδαρεί σύμφωνα με τις 
όντως τηρούμενες προβλεπόμενες 
απαιτήσεις που αποβλέπουν στη 
διασφάλιση της θανάτωσης και εκδοράς 
των ζώων χωρίς πρόκληση πόνου, 
αγωνίας ή άλλου είδους ταλαιπωρίας που 
θα μπορούσε να αποφευχθεί.

14) Πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες 
απαιτήσεις για την διασφάλιση της ορθής, 
βάσει του παρόντος κανονισμού, 
εφαρμογής της παρέκκλισης από τις 
απαγορεύσεις εμπορίας για τα προϊόντα 
φώκιας των κοινοτήτων Inuit.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία δέχεται ότι οι απαιτήσεις για τη διασφάλιση παρέκκλισης ισχύουν μόνον 
για τα προϊόντα φώκιας που προέρχονται από τη θήρα των κοινοτήτων Inuit.

Τροπολογία 36
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16) Ειδικότερα, θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή για τη 
θέσπιση όλων των αναγκαίων μέτρων που 
θα εξασφαλίσουν, αφενός, την καθιέρωση 

διαγράφεται
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διαδικασιών για την υποβολή αιτήσεων 
παρέκκλισης από τις απαγορεύσεις 
εμπορίας που επιβάλλει ο παρών 
κανονισμός, καθώς και για την 
αποτελεσματική διεκπεραίωσή τους και, 
αφετέρου, την ορθή εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού που 
αφορούν τα συστήματα πιστοποίησης, 
την επισήμανση και τη σήμανση. Επειδή 
τα μέτρα αυτά είναι γενικής εφαρμογής 
και αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη 
συμπλήρωσή του με νέα μη ουσιώδη 
στοιχεία, πρέπει να θεσπιστούν με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ. Επίσης, η Επιτροπή πρέπει 
να εξουσιοδοτηθεί ώστε να αποφασίζει 
για τις παρεκκλίσεις από τις 
απαγορεύσεις εμπορίας βάσει του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και για την 
αναστολή και ανάκληση των 
παρεκκλίσεων αυτών. Δεδομένου ότι τα 
μέτρα αυτά θεσπίζονται για να 
εξασφαλιστεί η διαχείριση του 
προβλεπόμενου από τον παρόντα 
κανονισμό συστήματος και εφαρμόζονται 
σε μεμονωμένες περιπτώσεις, πρέπει να 
θεσπιστούν με την διαχειριστική 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη στερείται νοήματος εάν εγκριθούν οι τροπολογίες της 
εισηγήτριας.
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Τροπολογία 37
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16) Ειδικότερα, θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή για τη 
θέσπιση όλων των αναγκαίων μέτρων που 
θα εξασφαλίσουν, αφενός, την καθιέρωση 
διαδικασιών για την υποβολή αιτήσεων 
παρέκκλισης από τις απαγορεύσεις 
εμπορίας που επιβάλλει ο παρών 
κανονισμός, καθώς και για την 
αποτελεσματική διεκπεραίωσή τους και, 
αφετέρου, την ορθή εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού που 
αφορούν τα συστήματα πιστοποίησης, 
την επισήμανση και τη σήμανση. Επειδή 
τα μέτρα αυτά είναι γενικής εφαρμογής 
και αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη 
συμπλήρωσή του με νέα μη ουσιώδη 
στοιχεία, πρέπει να θεσπιστούν με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ. Επίσης, η Επιτροπή πρέπει 
να εξουσιοδοτηθεί ώστε να αποφασίζει 
για τις παρεκκλίσεις από τις 
απαγορεύσεις εμπορίας βάσει του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και για την 
αναστολή και ανάκληση των 
παρεκκλίσεων αυτών. Δεδομένου ότι τα 
μέτρα αυτά θεσπίζονται για να 
εξασφαλιστεί η διαχείριση του 
προβλεπόμενου από τον παρόντα 
κανονισμό συστήματος και εφαρμόζονται 
σε μεμονωμένες περιπτώσεις, πρέπει να 
θεσπιστούν με την διαχειριστική 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

διαγράφεται

Or. en



PE416.618v01-00 14/21 AM\758044EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη στερείται νοήματος εάν διαγραφούν οι αιτιολογικές σκέψεις 11 
και 12.

Τροπολογία 38
Mojca Drčar Murko

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται 
εναρμονισμένοι κανόνες για τη διάθεση 
προϊόντων φώκιας στην κοινοτική αγορά,
καθώς και για τις εισαγωγές, τη 
διαμετακόμιση και τις εξαγωγές των εν 
λόγω προϊόντων από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα.

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται 
εναρμονισμένοι κανόνες για τη διάθεση 
προϊόντων φώκιας στην κοινοτική αγορά, 
καθώς και για τις εισαγωγές, τη 
διαμετακόμιση και τις εξαγωγές των εν 
λόγω προϊόντων από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα και ικανοποιούνται οι σχετικές 
με τη μεταχείριση των ζώων ανησυχίες 
λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα 
προστασίας της φύσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός επιδιώκει επίσης την ικανοποίηση των σχετικών με την καλή μεταχείριση των
ζώων ανησυχιών που εκφράζουν κράτη μέλη και πολίτες της ΕΕ, καθώς και τη λήψη υπόψη 
των θεμάτων προστασίας της φύσης. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να αναφέρονται ρητώς.

Τροπολογία 39
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται 
εναρμονισμένοι κανόνες για τη διάθεση
προϊόντων φώκιας στην κοινοτική αγορά, 
καθώς και για τις εισαγωγές, τη 

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται 
εναρμονισμένοι κανόνες για την 
απαγόρευση της διάθεσης προϊόντων 
φώκιας στην κοινοτική αγορά, καθώς και 
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διαμετακόμιση και τις εξαγωγές των εν 
λόγω προϊόντων από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα.

για τις εισαγωγές, τη διαμετακόμιση και τις 
εξαγωγές των εν λόγω προϊόντων από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, με εξαίρεση τα 
προϊόντα φώκιας που προέρχονται από τη 
θήρα στην οποία επιδίδονται οι 
κοινότητες Inuit.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αναγνωρίζει εξαίρεση των προϊόντων φώκιας από τη θήρα των 
κοινοτήτων Inuit επιτρέποντας να συνεχιστεί η εμπορία προς διαφύλαξη των παραδόσεων και 
του πολιτισμού.

Τροπολογία 40
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται κατά
τρόπον ώστε όλα τα κράτη μέλη να 
συμμορφώνονται με τη Σύμβαση των ΗΕ 
για τη Βιολογική Ποικιλότητα.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα επιδιώκει να προφυλάξει τη βιολογική ποικιλότητα. 
Η κοινοτική πολιτική έχει ως στόχο την υποστήριξη αυτού του ευκταίου στόχου, και ο παρών 
κανονισμός δεν πρέπει να αποτελεί εξαίρεση.
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Τροπολογία 41
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. «φώκια», άτομα που ανήκουν στα είδη 
πτερυγιόποδων που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα I·

1. «φώκια», άτομα που ανήκουν στα είδη 
πτερυγιόποδων 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το να αφεθούν ορισμένα είδη φώκιας εκτός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού θα 
δημιουργούσε περιπλοκές και προβλήματα αναγνώρισης των ειδών.

Τροπολογία 42
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. «προϊόν φώκιας», όλα τα προϊόντα, 
μεταποιημένα ή μη, που παράγονται ή 
λαμβάνονται από φώκιες, όπου 
περιλαμβάνονται το κρέας, το έλαιο, το 
λίπος, τα ακατέργαστα γουνοδέρματα και 
τα δεψασμένα ή κατεργασμένα 
γουνοδέρματα, συμπεριλαμβανομένων 
των γουνοδερμάτων που είναι 
συρραμμένα σε φύλλα, σταυρούς και 
παρόμοιες μορφές, καθώς και τα 
αντικείμενα που είναι κατασκευασμένα 
από γουνοδέρματα φώκιας·

2. «προϊόν φώκιας», όλα τα προϊόντα που 
παράγονται ή λαμβάνονται από φώκιες
πλην των προϊόντων φώκιας που 
προέρχονται από τη θήρα στην οποία 
επιδίδονται οι κοινότητες Inuit·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλάζοντας τον ορισμό των προϊόντων φώκιας θα εφαρμόζεται η εξαίρεση των Inuit για τις 
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εισαγωγές, τις εξαγωγές και το ενδοκοινοτικό εμπόριο.

Τροπολογία 43
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. «προϊόν φώκιας», όλα τα προϊόντα, 
μεταποιημένα ή μη, που παράγονται ή 
λαμβάνονται από φώκιες, όπου 
περιλαμβάνονται το κρέας, το έλαιο, το 
λίπος, τα ακατέργαστα γουνοδέρματα και 
τα δεψασμένα ή κατεργασμένα 
γουνοδέρματα, συμπεριλαμβανομένων των 
γουνοδερμάτων που είναι συρραμμένα σε 
φύλλα, σταυρούς και παρόμοιες μορφές, 
καθώς και τα αντικείμενα που είναι 
κατασκευασμένα από γουνοδέρματα 
φώκιας·

2. «προϊόν φώκιας», όλα τα προϊόντα, 
μεταποιημένα ή μη, που παράγονται ή 
λαμβάνονται από φώκιες, όπου 
περιλαμβάνονται το κρέας, το έλαιο, το 
λίπος, τα όργανα, τα ακατέργαστα 
γουνοδέρματα και τα δεψασμένα ή 
κατεργασμένα γουνοδέρματα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
γουνοδερμάτων που είναι συρραμμένα σε 
φύλλα, σταυρούς και παρόμοιες μορφές, 
καθώς και τα αντικείμενα που είναι 
κατασκευασμένα από γουνοδέρματα 
φώκιας· με εξαίρεση τα προϊόντα φώκιας 
που προέρχονται από τη θήρα στην οποία 
επιδίδονται οι κοινότητες Inuit και η
εμπορία των οποίων πραγματοποιείται 
ως μέρος μη εμπορικής ανταλλαγής 
μεταξύ κοινοτήτων Inuit για 
πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και/ή 
τελετουργικούς σκοπούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλάζοντας τον ορισμό των προϊόντων φώκιας θα εφαρμόζεται η εξαίρεση των Inuit για τις 
εισαγωγές τις εξαγωγές και το ενδοκοινοτικό εμπόριο.
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Τροπολογία 44
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. «εισαγωγή», κάθε είσοδος 
εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της 
Κοινότητας, εξαιρουμένων των εισαγωγών 
που:

4. «εισαγωγή», κάθε είσοδος 
εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της 
Κοινότητας, εξαιρουμένων των εισαγωγών 
που:

(i) έχουν περιστασιακό χαρακτήρα και
(ii) αφορούν αποκλειστικώς εμπορεύματα 
που προορίζονται για προσωπική χρήση 
των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους·

αφορούν αποκλειστικώς εμπορεύματα που
προορίζονται για προσωπική χρήση των
ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους· η
φύση και η ποσότητα αυτών των αγαθών 
δεν πρέπει να είναι τέτοια που να 
αποτελεί ένδειξη ότι εισάγονται για 
εμπορικούς σκοπούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διασαφηνίζει ότι οι εισαγωγές για ατομική χρήση πρέπει να είναι μη 
εμπορικής φύσεως και ποσότητας. Αυτό απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα δημιουργηθεί
ένα ‘παραθυράκι’ που θα επιτρέπει την εμπορία για ατομική χρήση χωρίς οιοδήποτε περιορισμό 
ως προς την ποσότητα ή τη φύση των σχετικών προϊόντων.

Τροπολογία 45
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. ‘σκοποί επιβίωσης’ οι εθιμικές και 
παραδοσιακές χρήσεις των προϊόντων 
φώκιας από τις κοινότητες Inuit για 
άμεση ατομική ή οικογενειακή 
κατανάλωση ως τρόφιμο, κατάλυμα, 
καύσιμο, ένδυση ή εργαλείο· για την 
κατασκευή και εγχώρια πώληση ειδών 
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χειροτεχνίας από μη εδώδιμα 
υποπροϊόντα που λαμβάνονται από τις 
φώκιες για ατομική ή οικογενειακή 
κατανάλωση· και για ανταλλαγή της 
φώκιας ή μερών της εάν η ανταλλαγή 
είναι περιορισμένης και μη εμπορικής 
φύσεως, ή για καταμερισμό προς ατομική 
ή οικογενειακή κατανάλωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθήκη στην τροπ. 11 της εισηγήτριας. Η πώληση ειδών χειροτεχνίας πρέπει να περιοριστεί 
στην εγχώρια αγορά.

Τροπολογία 46
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 - εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τα
προϊόντα φώκιας που προέρχονται από 
κράτη με μόνιμο πληθυσμό φώκιας, υπό 
τον όρο ότι:
- η θήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με 
εθνικό σχέδιο διαχείρισης·
- η θήρα είναι επιλεκτική και
πραγματοποιείται υπό ελεγχόμενες 
συνθήκες και σε μικρή κλίμακα·
- η θήρα δεν διακυβεύει την ύπαρξη
ευνοϊκού καθεστώτος διατήρησης·
- η εμπορία των προϊόντων φώκιας
πραγματοποιείται μόνο στην τοπική 
αγορά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες χώρες πραγματοποιείται πολύ μικρής κλίμακας αυστηρά ελεγχόμενη θήρα φώκιας. 
Η θήρα αποτελεί μέρος της συνολικής διαχείρισης της φώκιας με στόχο την αποφυγή ζημιών 
στην αλιεία. Μόνο στη Σουηδία, οι φώκιες προκαλούν ζημίες ύψους 6.000.000 € ετησίως στην 
αλιεία. Η θήρα φώκιας και η μικρής κλίμακας εμπορία των προϊόντων της αποτελούν λόγο για 
να θεωρούν οι ντόπιοι κατά μήκος των ακτών τη φώκια ως πολύτιμο είδος θήρας και όχι μόνο 
ως επιβλαβές είδος. Εάν απαγορευθεί το εμπόριο υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθεί πάλι η φώκια
μόνο ως επιβλαβές είδος και να θανατώνεται με λιγότερο αποτελεσματικές μεθόδους. Επίσης, 
το κόστος του προτεινόμενου συστήματος των πιστοποιητικών και σημάτων δεν είναι ανάλογο 
προς την έκταση της θήρας της φώκιας σε μερικές χώρες. Είναι λογικό να γίνεται διάκριση
μεταξύ της θήρας φώκιας μεγάλης κλίμακας και της θήρας μικρής κλίμακας που
πραγματοποιείται στη Σουηδία, στην οποία σκοτώνονται ετησίως 100 μόνον ζώα.

Τροπολογία 47
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν ανά 
πενταετία στην Επιτροπή έκθεση στην 
οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί για την επιβολή της τήρησης του 
παρόντος κανονισμού.

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν εντός 
διετίας από της θέσης σε ισχύ του 
παρόντος κανονισμού και εν συνεχεία ανά 
τριετία στην Επιτροπή έκθεση στην οποία 
περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί 
για την επιβολή της τήρησης του παρόντος 
κανονισμού.

2. Με βάση τις εκθέσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 και εντός δωδεκαμήνου 
από τη λήξη της εξεταζόμενης πενταετούς
περιόδου, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2. Με βάση τις εκθέσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 και εντός δωδεκαμήνου 
από τη λήξη της εκάστοτε εξεταζόμενης 
περιόδου, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διετής περίοδος προσφέρει μεγαλύτερο κίνητρο στα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση προς
επιβολή της εφαρμογής του κανονισμού και επιτρέπει την ταχεία διαπίστωση και αντιμετώπιση 
των προβλημάτων εφαρμογής.
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Τροπολογία 48
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα 3 και 4 εφαρμόζονται 6 μήνες 
μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του 
κανονισμού, εφόσον τα εκτελεστικά μέτρα 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 3, στο άρθρο 5 παράγραφος 
5, στο άρθρο 6 παράγραφος 2 και στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2 έχουν αρχίσει να 
ισχύουν κατά την ημερομηνία αυτή, 
ειδάλλως εφαρμόζονται την επομένη της 
ενάρξεως ισχύος των εν λόγω 
εκτελεστικών μέτρων.

Το άρθρο 3 εφαρμόζεται από [6 μήνες 
μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του 
παρόντος κανονισμού].

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται εν μέρει για συνέπεια της διαγραφής του άρθρου 4 κλπ. Οι λέξεις ‘εφόσον τα 
εκτελεστικά μέτρα’ μέχρι το τέλος δημιουργούν προβλήματα επειδή αφήνουν να εννοηθεί ότι η 
απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ μόνον όταν εφαρμόσει η Επιτροπή τα μέτρα για την παρέκκλιση 
των Inuit του άρθρου 3(3). Η διαγραφή παρέχει στην Επιτροπή τα κίνητρα για τη θέσπιση της 
παρέκκλισης.
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