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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Ιστορικό

Θήρα της φώκιας

Οι φώκιες ζουν κυρίως κατά μήκος των ακτών πολικών, υποπολικών και εύκρατων περιοχών. 
Υπάρχουν 33 είδη πτερυγιόποδων, εκ των οποίων τουλάχιστον 15 είδη αποτελούν το 
αντικείμενο θήρας και αριθμούν περίπου 15-16 εκατ. ζώα.

Κάθε χρόνο σκοτώνονται περίπου 900.000 φώκιες σε μεγάλης κλίμακας εμπορική θήρα (μη 
διορθωμένος αριθμός που δεν λαμβάνει υπόψη τα ζώα που πλήττονται και χάνονται ή αυτά 
που θανατώνονται χωρίς να υποβάλλονται σχετικά στοιχεία), εκ των οποίων το 60% στον 
Καναδά, τη Γροιλανδία και τη Ναμίμπια. Η Νορβηγία και η Ρωσία αποτελούν τις άλλες 
μεγάλες χώρες στις οποίες διεξάγεται μεγάλης κλίμακας εμπορική θήρα. Εντός της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Σουηδία, η Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Σκωτία) 
πραγματοποιούν μικρής κλίμακας θήρα φώκιας, κυρίως για λόγους διαχείρισης του 
αποθέματος ιχθύων και ελέγχου επιζωοτιών.

Πραγματοποιείται εμπορία προϊόντων φώκιας εντός και εκτός της Κοινότητας.

Εντεινόμενος προβληματισμός των πολιτών

Οι φώκιες είναι θηλαστικά που αισθάνονται και που μπορούν να νιώθουν πόνο, αγωνία, φόβο 
και άλλα αισθήματα. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη θήρα φώκιας θεωρούνται 
συχνά απάνθρωπες και βάναυσες. Είναι ακριβώς τα θέματα της καλής μεταχείρισης των 
ζώων που έχουν προκαλέσει σημαντικό προβληματισμό των πολιτών κατά τα περασμένα έτη 
όσον αφορά στη θήρα της φώκιας:

(1) Διάφορες δημοσκοπήσεις διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ καταδεικνύουν ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της αντιτίθεται στην μεγάλης κλίμακας εμπορική θήρα 
της φώκιας και στις μεθόδους της, ενώ επιπλέον μια σαφής πλειοψηφία υποστηρίζει την 
πλήρη απαγόρευση της εμπορίας προϊόντων φώκιας. Σε διεθνές επίπεδο, ακόμη και σε χώρες 
παραδοσιακής θήρας της φώκιας όπως ο Καναδάς, είναι μεγάλη η αντίθεση κατά της 
εμπορικής θήρας της φώκιας.

(2) Για να ανταποκριθούν στις ανησυχίες των πολιτών τους όσον αφορά την καλή 
μεταχείριση των ζώων, διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ήδη εγκρίνει νομοθεσία για την 
απαγόρευση της εμπορίας προϊόντων φώκιας, ενώ άλλα ετοιμάζουν σχετική νομοθεσία. Σε 
διεθνές επίπεδο, άλλες χώρες έχουν λάβει παρεμφερή μέτρα που βασίζονται και αυτά σε 
μεγάλο βαθμό σε επιχειρήματα δημόσιας ηθικής σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων. 
Για παράδειγμα, οι ΗΠΑ περιέλαβαν στην Marine Mammal Protection Act του 1972 σχετική 
απαγόρευση.

(3) Με την έγκριση της γραπτής δήλωσης 38/2006 (με 425 υπογραφές) στις 26 Σεπτεμβρίου 
2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε και αυτό να απαγορευθεί η εισαγωγή, εξαγωγή 
και πώληση όλων των προϊόντων φώκιας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο κανονισμός δεν 
θα είχε επίπτωση επί της παραδοσιακής αλιείας φώκιας εκ μέρους των Inuit.
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(4) Έχοντας προβεί σε εκτίμηση των επιπτώσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την 
πρόταση κανονισμού της στις 23 Ιουλίου 2008. Βασισμένο στα άρθρα 95 και 133 της 
Συνθήκης, το σχέδιο κανονισμού προβλέπει την απαγόρευση της εμπορίας, με εξαίρεση των 
κοινοτήτων Inuit. Όμως, προβλέπει επίσης σημαντικές παρεκκλίσεις, ώστε να επιτραπεί το 
εμπόριο προϊόντων φώκιας που αποκτώνται χωρίς την πρόκληση αποφεύξιμου πόνου ή 
αγωνίας των ζώων.

2. Η θέση της συντάκτριας

Πλήρης απαγόρευση

Η θήρα φώκιας πραγματοποιείται σε απόμακρες, εκτεταμένες και δύσκολα προσβάσιμες 
περιοχές, υπό ακραίες καιρικές συνθήκες και σε ασταθείς πάγους. Κάθε έτος, ανεξάρτητοι 
παρατηρητές γίνονται μάρτυρες του γεγονότος ότι αυτές ακριβώς οι ιδιαίτερες συνθήκες 
συνιστούν σοβαρό εμπόδιο για την τήρηση της αποκαλούμενης διαδικασίας των τριών 
σταδίων (αναισθητοποίηση, έλεγχος, αφαίμαξη). Η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων το επιβεβαιώνει. Επιπλέον, οι ίδιες μη εξακριβώσιμες συνθήκες 
καθιστούν ουσιαστικά αδύνατη την αποτελεσματική παρακολούθηση και επιβολή των 
διατάξεων από τις αρμόδιες αρχές. Το γεγονός ότι οι ίδιες αυτές αρχές θα πρέπει να εκπονούν 
τα πιστοποιητικά και τις επισημάνσεις θα δημιουργήσει πολλά πρακτικά προβλήματα και δεν 
θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ευρωπαίων πολιτών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Κατά συνέπεια, η συντάκτρια πιστεύει ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι ανεφάρμοστη και 
υποστηρίζει ότι η ευρωπαϊκή δημόσια ηθική μπορεί να προστατευθεί ικανοποιητικά μόνο με 
την πλήρη απαγόρευση της εμπορίας προϊόντων φώκιας, με περιορισμένη εξαίρεση για τις 
κοινότητες Inuit, σύμφωνα με το αίτημα του Κοινοβουλίου του 2006. Επιπλέον, μόνο το 
μέγιστο δυνατό επίπεδο προστασίας των υφιστάμενων εθνικών νομοθεσιών θα αποδώσει 
νομιμότητα στην προτεινόμενη εναρμόνιση.

Τριπλός στόχος

Η συντάκτρια πιστεύει ένθερμα ότι η πλήρης απαγόρευση της εμπορίας προϊόντων φώκιας με 
περιορισμένη εξαίρεση για τις κοινότητες Inuit αιτιολογείται βάσει του ακόλουθου τριπλού 
στόχου:

(1) Δημόσια ηθική: μόνο η πλήρης απαγόρευση ικανοποιεί τις ευρέως δεδηλωμένες 
ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών.

(2) Καλή μεταχείριση των ζώων: τα προτεινόμενα μέτρα έχουν ως στόχο να δοθεί τέλος 
στις μεθόδους θήρας που θεωρούνται βάναυσες.

(3) Περιβαλλοντικές ανησυχίες: η πρόληψη της μείωσης των πληθυσμών φώκιας και της 
πιθανής εξαφάνισης ορισμένων ειδών. Η συνολική ποσότητα επιτρεπόμενης σύλληψης 
(TAC) στα πλαίσια της σημερινής εμπορικής θήρας έχει οριστεί πάνω από το όριο 
βιωσιμότητας. Επίσης η TAC δεν έχει διορθωθεί για τους αριθμούς των ζώων που πλήττονται 
και χάνονται και για τις θανατώσεις για τις οποίες δεν υποβάλλονται στοιχεία. Επιπλέον, η 
νέα απειλή της αλλαγής του κλίματος και της θέρμανσης της υφηλίου μπορεί να προκαλέσει 
αυξημένο ποσοστό θνησιμότητας των νεογνών.
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Συγκεκριμένες προτάσεις

Η συντάκτρια προτείνει επομένως να διαγραφούν οι παρεκκλίσεις από την πρόταση της 
Επιτροπής και να ζητηθεί η πλήρης απαγόρευση της εμπορίας των προϊόντων φώκιας. 
Επιπλέον, προτίθεται να καταστήσει αυστηρότερη την εξαίρεση που αφορά τους Inuit. Αυτή 
η εξαίρεση γίνεται διεθνώς αποδεκτή, για παράδειγμα από τη Διεθνή Επιτροπή 
Φαλαινοθηρίας, τη Marine Mammal Act των ΗΠΑ και διάφορες εθνικές νομοθεσίες της ΕΕ 
των 27. Η ευθυγράμμιση της πρότασης με την υφιστάμενη νομοθεσία των ΗΠΑ θα συμβάλει 
στην ύπαρξη ενός συνεπούς διεθνούς καθεστώτος κατά της εμπορικής θήρας της φώκιας.

Όσον αφορά στην πιθανότητα συγκρότησης ομάδας του ΠΟΕ, η συντάκτρια πιστεύει ότι η 
απαγόρευση μπορεί να δικαιολογηθεί στα πλαίσια του άρθρου ΧΧ (α) της ΓΣΔΕ (προστασία 
της δημόσιας ηθικής), δεδομένου ότι οι ηθικής φύσεως ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών 
έχουν καταδειχθεί και τεκμηριωθεί ευρέως και δεν υπάρχουν βιώσιμα λιγότερο περιοριστικά 
του εμπορίου μέτρα τα οποία να μπορούν να καλύψουν τις ανησυχίες αυτές με ικανοποιητικό 
τρόπο. Μια απαγόρευση που ισχύει εξίσου σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και στις τρίτες 
χώρες δεν είναι διακριτική. Σήμερα δεν υπάρχει νομολογία του ΠΟΕ που να αφορά το εν 
λόγω θέμα. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό επιχείρημα για να εγκριθούν ανεφάρμοστα μέτρα
αντί να απαγορευθεί πλήρως η εμπορία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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 και την ενδεχόμενη 
προστασία 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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προβληματισμός των ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά στη μεταχείριση και προστασία των 
ζώων συνιστά έκφανση της δημόσιας ηθικής της Ευρώπης. Δεδομένου ότι αποτελούν σημαντικό 
λόγο ύπαρξης του παρόντος κανονισμού θα πρέπει αμφότερα να αναφέρονται.

Τροπολογία 2

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτής της αιτιολογικής σκέψης συνιστά λογικό επακόλουθο της διαγραφής των 
δυνατών παρεκκλίσεων από τον κανονισμό. Βλ. την αιτιολόγηση του άρθρου 4 και εφεξής.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12) Τα προϊόντα φώκιας θα μπορούν να 
αποτελούν αντικείμενο διάθεσης στην 
αγορά, εισαγωγής, διαμετακόμισης ή 
εξαγωγής μόνον εφόσον πληρούν τους 
όρους που προβλέπονται σχετικά στον 
παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, εάν 
διατίθενται στην αγορά, εισάγονται ή 
εξάγονται βάσει παρέκκλισης που 
εγκρίνεται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, τα προϊόντα φώκιας πρέπει 
επίσης να ανταποκρίνονται και στη 
σχετική κοινοτική νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των διατάξεων περί υγείας των ζώων και 
ασφάλειας των τροφίμων και 
ζωοτροφών. Ο παρών κανονισμός πρέπει 
να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για 
τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων 
σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο1, όσον αφορά την τελική 
διάθεση ως αποβλήτων των προϊόντων 
φώκιας, για λόγους δημόσιας υγείας ή 
υγείας των ζώων.

διαγράφεται

1 ΕΕ L 273, 10.10.2002, σ. 1. Κανονισμός, όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 523/2008 της 11ης Ιουνίου 2008 (ΕΕ L 153 
της 12.6.2008, σ. 23).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτής της αιτιολογικής σκέψης συνιστά λογικό επακόλουθο της διαγραφής των 
δυνατών παρεκκλίσεων από τον κανονισμό. Βλ. την αιτιολόγηση του άρθρου 4 και εφεξής.
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Τροπολογία 4

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 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 για 
σκοπούς επιβίωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση ‘για σκοπούς επιβίωσης’ είναι ακριβέστερη από τη διατύπωση της πρότασης και 
ευθυγραμμίζεται επίσης με τη διατύπωση της ‘Marine Mammal Protection Act’ των ΗΠΑ.

Τροπολογία 5

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 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτής της αιτιολογικής σκέψης συνιστά λογικό επακόλουθο της διαγραφής των 
δυνατών παρεκκλίσεων από τον κανονισμό. Βλ. την αιτιολόγηση του άρθρου 4 και εφεξής.

Τροπολογία 6

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 

(16) Ειδικότερα, θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή για τη θέσπιση 
όλων των αναγκαίων μέτρων που θα 
εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού που 
αφορούν τις απαιτήσεις όσον αφορά την 
απόδειξη της προέλευσης των προϊόντων 
φώκιας Inuit. 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.
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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 διατύπωση ‘απαιτήσεις όσον αφορά την απόδειξη της προέλευσης των προϊόντων φώκιας’ 
ευθυγραμμίζεται με τη διατύπωση του άρθρου 3, παράγραφος 3. Επιπλέον, οι διαγραφές
συνιστούν λογικό επακόλουθο της διαγραφής των δυνατών παρεκκλίσεων του κανονισμού. Βλ. 
την αιτιολόγηση του άρθρου 4 και εφεξής.

Τροπολογία 7

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 την 
απαγόρευση της διάθεσης προϊόντων 
φώκιας στην κοινοτική αγορά, καθώς και 
της εισαγωγής, διαμετακόμισης και 
εξαγωγής των εν λόγω προϊόντων από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθέτοντας τη λέξη ‘απαγόρευση’ ευθυγραμμίζεται το θέμα με τις αλλαγές που προτείνει η 
εισηγήτρια επί της προτάσεως, ήτοι την κατάργηση των παρεκκλίσεων.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. «φώκια», όλα τα άτομα που ανήκουν 
στα είδη πτερυγιόποδων (Phocidae, 
Otariidae και Odobenidae)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός πρέπει να ισχύει για όλες τις φώκιες. Επομένως προσαρμόζεται ο
ορισμός, σύμφωνα με την προτεινόμενη διαγραφή του Παραρτήματος I.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. «αιτούμενοι παρέκκλιση», η χώρα, 
συμπεριλαμβανομένων των κρατών 
μελών, που ζητά παρέκκλιση βάσει του 
άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού, στην 
επικράτεια ή υπό τη δικαιοδοσία της 
οποίας έχουν θανατωθεί ή εκδαρεί οι 
φώκιες από τις οποίες παρήχθησαν τα 
προϊόντα φώκιας, καθώς και, σε 
περίπτωση που η θανάτωση και η εκδορά 
πραγματοποιούνται στο έδαφος άλλης 
χώρας, η χώρα στη δικαιοδοσία της 
οποίας υπάγονται τα πρόσωπα που 
ανέλαβαν τη θανάτωση και την εκδορά 
της φώκιας. Κατά τη θέσπιση των 
εκτελεστικών μέτρων που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 5, η Επιτροπή 
αποφασίζει, σύμφωνα με τους στόχους 
του παρόντος κανονισμού, υπό ποιους 
όρους μπορούν να ζητήσουν παρέκκλιση 

διαγράφεται
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οντότητες πέραν των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτής της παραγράφου συνιστά λογικό επακόλουθο της διαγραφής των δυνατών 
παρεκκλίσεων του κανονισμού. Βλ. την αιτιολόγηση του άρθρου 4 και εφεξής.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. «θήρα στην οποία επιδίδονται 
παραδοσιακά» η μη εμπορική θήρα 
φώκιας στην οποία εκ παραδόσεως 
επιδίδονται οι κοινότητες Inuit.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο νέος αυτός ορισμός διασαφηνίζει την εξαίρεση των κοινοτήτων Inuit, που θεσπίζεται στο 
άρθρο 3, παράγραφος 2.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. «σκοποί επιβίωσης» οι εθιμικές και 
παραδοσιακές χρήσεις των προϊόντων 
φώκιας από κοινότητες Inuit για την 
άμεση προσωπική ή οικογενειακή 
κατανάλωση ως τρόφιμο, κατάλυμα, 
καύσιμο, ένδυση ή εργαλείο· για την 
κατασκευή και πώληση ειδών 
χειροτεχνίας από μη εδώδιμα 
υποπροϊόντα της φώκιας για προσωπική 
ή οικογενειακή κατανάλωση· και για τη
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συναλλαγή σωμάτων φώκιας ή των 
μερών τους εφόσον η συναλλαγή είναι 
περιορισμένης και μη εμπορικής φύσεως, 
ή για το μερισμό προς προσωπική ή 
οικογενειακή κατανάλωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο νέος αυτός ορισμός διασαφηνίζει την εξαίρεση των κοινοτήτων Inuit, που θεσπίζεται στο 
άρθρο 3, παράγραφος 2 και ευθυγραμμίζεται προς τη Marine Mammal Protection Act των 
ΗΠΑ.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα 
προϊόντα φώκιας που λαμβάνονται από τη 
θήρα στην οποία επιδίδονται παραδοσιακά 
οι κοινότητες Inuit και που συμβάλλει 
στην επιβίωσή τους.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα 
προϊόντα φώκιας που λαμβάνονται από τη 
θήρα στην οποία επιδίδονται παραδοσιακά 
οι κοινότητες Inuit για σκοπούς 
επιβίωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση ‘για σκοπούς επιβίωσης’ είναι ακριβέστερη από τη διατύπωση της πρότασης και 
ευθυγραμμίζεται επίσης με τη διατύπωση της ‘Marine Mammal Protection Act’ των ΗΠΑ.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 διαγράφεται
Όροι διάθεσης στην αγορά, εισαγωγής, 

διαμετακόμισης και εξαγωγής
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1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 
παράγραφος 1, επιτρέπονται η διάθεση 
προϊόντων φώκιας στην κοινοτική αγορά, 
καθώς και οι εισαγωγές, η διαμετακόμιση 
και οι εξαγωγές των προϊόντων αυτών 
από την Κοινότητα, εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθοι όροι:
α) τα εν λόγω προϊόντα έχουν παραχθεί 
από φώκιες που έχουν θανατωθεί ή 
εκδαρεί σε χώρα στην οποία - ή από 
πρόσωπα ως προς τα οποία - ισχύουν 
πρόσφορες νομοθετικές διατάξεις και 
απαιτήσεις που εξασφαλίζουν πράγματι 
τη θανάτωση και εκδορά των ζώων 
χωρίς πρόκληση πόνου, αγωνίας ή άλλου 
είδους ταλαιπωρίας που θα μπορούσε να 
αποφευχθεί·
β) η τήρηση των νομοθετικών διατάξεων 
ή άλλων απαιτήσεων που αναφέρονται 
στο στοιχείο α) επιβάλλεται 
αποτελεσματικά από τις αρμόδιες αρχές·
γ) έχει διαμορφωθεί κατάλληλο σύστημα, 
βάσει του οποίου πιστοποιείται ότι τα 
προϊόντα φώκιας, συμπεριλαμβανομένων 
των δερμάτων φώκιας και άλλων 
πρώτων υλών που λαμβάνονται από 
φώκιες και χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή προϊόντων φώκιας, 
προέρχονται από φώκιες για τις οποίες
ισχύουν οι όροι που καθορίζονται στα 
στοιχεία α) και β) και
δ) η τήρηση των όρων που καθορίζονται 
στα στοιχεία α), β) και γ) αποδεικνύεται 
με :
(i) πιστοποιητικό και
(ii) ετικέτα ή σήμανση, σε περίπτωση που 
το πιστοποιητικό δεν αρκεί για να 
διασφαλιστεί η ενδεδειγμένη τήρηση του 
παρόντος κανονισμού,
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7.
2. Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη 
διάθεση στην αγορά, τις εισαγωγές και 
εξαγωγές προϊόντων φώκιας που 
ανταποκρίνονται στις διατάξεις του 
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παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θήρα φώκιας πραγματοποιείται σε απόμακρες, εκτεταμένες και δύσκολα προσβάσιμες 
περιοχές, υπό ακραίες καιρικές συνθήκες και σε ασταθείς πάγους. Κάθε έτος, ανεξάρτητοι 
παρατηρητές γίνονται μάρτυρες του γεγονότος ότι αυτές ακριβώς οι ιδιαίτερες συνθήκες 
συνιστούν σοβαρό εμπόδιο για την τήρηση της αποκαλούμενης διαδικασίας των τριών σταδίων 
(αναισθητοποίηση, έλεγχος, αφαίμαξη). Η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων το επιβεβαιώνει. Επιπλέον, οι ίδιες μη εξακριβώσιμες συνθήκες 
καθιστούν ουσιαστικά αδύνατη την αποτελεσματική παρακολούθηση και επιβολή των 
διατάξεων από τις αρμόδιες αρχές. Το γεγονός ότι οι ίδιες αυτές αρχές θα πρέπει να εκπονούν 
τα πιστοποιητικά και τις επισημάνσεις θα δημιουργήσει πολλά πρακτικά προβλήματα και δεν θα 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ευρωπαίων πολιτών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά 
συνέπεια, η εισηγήτρια πιστεύει ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι ανεφάρμοστη και 
υποστηρίζει ότι η ευρωπαϊκή δημόσια ηθική μπορεί να προστατευθεί ικανοποιητικά μόνο με την 
πλήρη απαγόρευση της εμπορίας προϊόντων φώκιας, με περιορισμένη εξαίρεση για τις 
κοινότητες Inuit, σύμφωνα με το αίτημα του Κοινοβουλίου του 2006. Διαγράφονται επομένως 
οι σχετικές με τις παρεκκλίσεις διατάξεις.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 διαγράφεται
Παρεκκλίσεις

1. Εγκρίνεται παρέκκλιση στους 
αιτούντες που προσκομίζουν επαρκείς, 
κατά την κρίση της Επιτροπής, 
αποδείξεις ότι πληρούνται οι όροι του 
άρθρου 4 παράγραφος 1.
2. Η Επιτροπή κρίνει την τήρηση των 
όρων που καθορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο α) με βάση τα 
κριτήρια του παραρτήματος II.
3. Οι παρεκκλίσεις που εγκρίνονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 
αναστέλλονται ή ανακαλούνται σε 
περίπτωση που παύει να πληρούται 
κάποιος από τους όρους της παραγράφου 
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αυτής.
4. Η Επιτροπή εγκρίνει παρεκκλίσεις και 
αποφασίζει για την αναστολή ή την 
ανάκλησή τους με τη διαδικασία του 
άρθρου 9 παράγραφος 2.
5. Η Επιτροπή θεσπίζει όλα τα μέτρα που 
είναι αναγκαία για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου, όπως μέτρα σχετικά με 
τις αιτήσεις που πρέπει να υποβάλλονται 
στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων 
των απαιτούμενων αποδεικτικών 
στοιχείων, για την έγκριση παρέκκλισης. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην 
επικράτεια των διαφόρων χωρών.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με συμπλήρωσή 
του, εγκρίνονται με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. την αιτιολόγηση του άρθρου 4.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
Πιστοποιητικά

1. Τα πιστοποιητικά που προβλέπονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) 
σημείο (i) πληρούν τις ακόλουθες 
ελάχιστες προϋποθέσεις:
α) περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
σχετικά στοιχεία για να βεβαιωθεί ότι το 
ή τα συγκεκριμένα προϊόντα φώκιας 
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πληρούν τους όρους του άρθρου 4 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) και
β) επικυρώνονται από ανεξάρτητο φορέα 
ή αρμόδια αρχή που βεβαιώνει την 
ακρίβεια των αναφερόμενων σ' αυτά 
στοιχείων.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει όλα τα αναγκαία 
μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου. Δύναται, ειδικότερα, να 
καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά και 
τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να 
υποβάλλονται για να βεβαιωθεί ότι 
πληρούται η προϋπόθεση της 
παραγράφου 1 στοιχείο β).
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με συμπλήρωσή 
του, εγκρίνονται με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. την αιτιολόγηση των άρθρων 4 και 5. Ως ορίζει το άρθρο 3, παράγραφος 3, η Επιτροπή
θεσπίζει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της εξαίρεσης που αφορά τις 
κοινότητες Inuit, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων όσον αφορά την απόδειξη της 
προέλευσης των προϊόντων φώκιας των Inuit.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
Επισήμανση και σήμανση

1. Η ετικέτα ή σήμανση που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) σημείο (ii) χρησιμοποιούνται 
έτσι ώστε να είναι κατανοητές, 



PE415.284v01-00 18/24 PA\752923EL.doc

EL

ανεξίτηλες και εμφανείς.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει όλα τα μέτρα που 
είναι αναγκαία για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου, όπως μέτρα που 
καθορίζουν τους όρους που πρέπει να 
πληρούν η σήμανση και η ετικέτα, καθώς 
και τις προϋποθέσεις χρήσης τους. Τα 
μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με συμπλήρωσή 
του, εγκρίνονται με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. την αιτιολόγηση των άρθρων 4, 5 και 6.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 διαγράφεται
Τροποποίηση των παραρτημάτων

Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τα 
παραρτήματα. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με συμπλήρωσή του, 
εγκρίνονται με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διαγραφή των παραρτημάτων καθιστά περιττό το άρθρο αυτό.
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 
και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
αυτής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο το άρθρο 5, παράγραφος 4, αναφέρεται στο άρθρο 9, παράγραφος 2. Δεδομένου ότι έχει 
διαγραφεί το άρθρο 5, παράγραφος 4, καθίσταται περιττό το άρθρο 9, παράγραφος 2.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

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 
τριετίας από της θέσης σε ισχύ του 
παρόντος κανονισμού και εν συνεχεία ανά 
πενταετία στην Επιτροπή έκθεση στην 
οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί για την επιβολή της τήρησης του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Φαίνεται υπερβολική η υποβολή της πρώτης έκθεσης μετά από 5 έτη.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 κάθε εξεταζόμενης περιόδου, 
η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 - εδάφιο 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 6 μήνες μετά την 
ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο τροποποιείται για να είναι σύμφωνο με τη διαγραφή των δυνατών 
παρεκκλίσεων.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I διαγράφεται
Είδη πτερυγιόποδων που αναφέρονται 
στο άρθρο 2
1. Arctocephalus pusillus pusillus;
2. Callorhinus ursinus;
3. Cystophora cristata;
4. Erignathus barbatus;
5. Eumetopias jubatus;
6. Halichoerus grypus;
7. Histrophoca fasciata;
8. Odobenus rosmarus rosmarus;
9. Odobenus rosmarus divergens;
10. Pagophilus groenlandicus;
11. Phoca largha;
12. Phoca vitulina;
13. Phoca vitulina richardii;
14. Pusa caspica;
15. Pusa hispida;
16. Pusa sibirica;
17. Zalophus californianus.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία επί του άρθρου 2, παράγραφος 1, ο παρών κανονισμός θα ισχύει 
για όλα τα είδη πτερυγιόποδων. Επομένως πλεονάζει το Παράρτημα I.
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II διαγράφεται
Κριτήρια για την εκτίμηση της επάρκειας 
των νομοθετικών διατάξεων και άλλων 

ισχυουσών απαιτήσεων όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 2

1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΛΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΖΩΩΝ:
Οι αρχές καλής μεταχείρισης των ζώων 
καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία ή 
σε άλλες απαιτήσεις.
2. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:
Καθορίζονται τα χαρακτηριστικά των 
όπλων που χρησιμοποιούνται για τη 
θανάτωση φώκιας. Στη νομοθεσία ή σε 
άλλες απαιτήσεις ορίζονται επακριβώς τα 
όπλα που επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται για την 
αναισθητοποίηση ή/και τη θανάτωση 
νεογνών φώκιας και εκείνα για τις 
ενήλικες φώκιες.
3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 
ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Καθορίζονται ειδικές απαιτήσεις για τη 
χρήση καταλλήλων μεθόδων 
παρακολούθησης, βάσει των οποίων 
υποχρεούται ο κυνηγός να βεβαιωθεί ότι 
η φώκια έχει χάσει τις αισθήσεις της 
κατά μη αντιστρέψιμο τρόπο προτού 
προχωρήσει στην αφαίμαξή της και πριν 
ασχοληθεί με την επόμενη φώκια.
4. ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ:
Απαιτείται η αφαίμαξη κάθε ζώου 
αμέσως μετά την κατάλληλη 
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αναισθητοποίησή του, δηλαδή προτού 
αρχίσει η αναισθητοποίηση άλλης 
φώκιας.
5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΘΗΡΑΣ:
Καθορίζονται απαιτήσεις ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η φώκια ή/και ο 
κυνηγός βρίσκονται σε αρκούντως 
σταθερή θέση και ότι ο στόχος είναι 
δεόντως ορατός. Προβλέπονται επίσης 
ρυθμίσεις για άλλους σημαντικούς για την 
εν λόγω θήρα παράγοντες.
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ:
Οι κυνηγοί απαιτείται να διαθέτουν ένα 
ορισμένο επίπεδο γνώσεων και 
ικανοτήτων όσον αφορά τη βιολογία της 
φώκιας, τις θηρευτικές μεθόδους και τη 
διαδικασία «τριών σταδίων» που 
περιγράφεται κατωτέρω, την πρακτική 
χρήση των κυνηγετικών εργαλείων, όπως 
δοκιμές με πυρά. Η διαδικασία «τριών 
σταδίων» είναι μια μέθοδος 
αποτελεσματικού 
πλήγματος/πυροβολισμού, 
αποτελεσματικής παρακολούθησης (με 
πρόκληση του αντανακλαστικού του 
κερατοειδούς ή με ψηλάφηση του 
κρανίου για να διαπιστωθεί η κατά μη 
αντιστρέψιμο τρόπο απώλεια των 
αισθήσεων ή ο θάνατος του ζώου), και 
αποτελεσματικής αφαίμαξης που 
εξασφαλίζει τη θανάτωση της φώκιας 
χωρίς πόνο, αγωνία και ταλαιπωρία που 
θα μπορούσαν να αποφευχθούν.
7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:
Προβλέπεται σύστημα ελέγχου και 
παρακολούθησης, με το οποίο 
εξασφαλίζεται η τακτική επίβλεψη της 
θήρας και η ανεξαρτησία των 
επιθεωρητών.
8. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ:
Η παρακολούθηση της θήρας από 
τρίτους είναι δυνατή, με ελάχιστους 
διοικητικούς ή υλικοτεχνικούς φραγμούς.
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9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:
Προβλέπονται σαφείς απαιτήσεις για την 
υποβολή στοιχείων, τόσο από τους 
κυνηγούς, όσο και από τους επιθεωρητές, 
όσον αφορά τον τόπο και τον χρόνο 
θανάτωσης των ζώων και τα όπλα και 
πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν. 
Απαιτείται επίσης να υποβάλλονται 
στοιχεία σχετικά με τους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες που πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη.
10. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ:
Συγκεντρώνονται και 
συστηματοποιούνται στατιστικά στοιχεία 
σχετικά με τη θήρα, τις περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης με τις ισχύουσες 
απαιτήσεις και τα σχετικά μέτρα 
επιβολής της τήρησης της νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι διαγράφεται η πρόβλεψη ενδεχόμενων παρεκκλίσεων, δεν υπάρχει λόγος για να 
θεσπιστούν κριτήρια για την εκτίμηση της επάρκειας των νομοθετικών διατάξεων και άλλων 
ισχυουσών απαιτήσεων.

Βλ. την αιτιολόγηση του άρθρου 4 και εφεξής.
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