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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί την απόσυρση ή την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 
περί εμπορίου προϊόντων φώκιας, ισχυριζόμενος ότι κατά την έγκρισή του από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν ελήφθη δεόντως υπόψη ο εσωτερικός Κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ιδίως τα άρθρα 36 και 38α. Αναφέρει επίσης ότι ο κανονισμός αντιβαίνει 
στους κανόνες του ΠΟΕ και ότι το κυνήγι φώκιας και η σφαγή της από τους κυνηγούς είναι 
λιγότερο βάναυσα από τις πρότυπες μεθόδους των σφαγείων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Απριλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011.

Το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκριναν νομοθεσία της ΕΕ1 που 
απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά της ΕΕ προϊόντων φώκιας που δεν προέρχονται από κυνήγι 
στο οποίο επιδίδονται κοινότητες αυτοχθόνων πληθυσμών (συμπεριλαμβανομένων των Inuit), 
με μικρές εξαιρέσεις. Δημοσιεύθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2009 και τέθηκε σε ισχύ στις 20 
Νοεμβρίου 2009. Η ίδια η απαγόρευση εφαρμόσθηκε 9 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
νομοθεσίας (δηλαδή στις 20 Αυγούστου 2010) και κατόπιν αυτού η Επιτροπή

                                               
1 Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1007/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εμπορίου 
προϊόντων φώκιας, ΕΕ L 286 της 31.10.2009, σ. 16).
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ενέκρινε νομοθεσία εφαρμογής1 η οποία τέθηκε επίσης σε ισχύ στις 20 Αυγούστου 2010. Αυτά 
τα εκτελεστικά μέτρα είναι αναγκαία προκειμένου να διευκρινισθούν οι λεπτομερείς απαιτήσεις 
βάσει των οποίων εξακολουθεί να είναι δυνατή η διάθεση ορισμένων προϊόντων φώκιας στην 
αγορά, όπως:

- προϊόντα φώκιας από το κυνήγι στο οποίο παραδοσιακά επιδίδονται οι κοινότητες 
αυτοχθόνων πληθυσμών (συμπεριλαμβανομένων των Inuit), και τα οποία συμβάλλουν 
στην επιβίωσή τους·

- εισαγωγές προϊόντων φώκιας με ευκαιριακό χαρακτήρα που προορίζονται αποκλειστικά 
για προσωπική χρήση ταξιδιωτών για μη εμπορικούς σκοπούς· και,

- προϊόντα που προέρχονται από φώκιες των οποίων το κυνήγι έχει ως μόνο στόχο τη 
βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων και γίνεται σε μη κερδοσκοπική βάση και για 
μη εμπορικούς σκοπούς.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η νομοθεσία ισχύει για όλα τα προϊόντα φώκιας, είτε αυτά 
αποκτήθηκαν στην ΕΕ είτε σε τρίτες χώρες.

Αναφορικά με την επιστημονική γνωμοδότηση2 που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) σχετικά με θέματα που αφορούν την καλή μεταχείριση των 
ζώων σε σχέση με τη θανάτωση και την εκδορά της φώκιας, πρέπει να επισημανθεί ότι η ΕΑΑΤ, 
πέραν της δήλωσης:

«Σε σχέση με τις μεθόδους θανάτωσης, συνήχθη το συμπέρασμα ότι πολλές φώκιες μπορούν και 
πράγματι θανατώνονται με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο χωρίς την πρόκληση πόνου, 
αγωνίας, φόβου και άλλων μορφές ταλαιπωρίας που μπορούν να αποφευχθούν, με χρήση 
διαφόρων μεθόδων που αποσκοπούν στην καταστροφή των αισθητηριακών λειτουργιών του 
εγκεφάλου. Ωστόσο, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι, στην πράξη, δεν πραγματοποιείται πάντα 
αποτελεσματική θανάτωση αλλά είναι δύσκολο να υπολογισθεί ο βαθμός στον οποίο δεν 
συμβαίνει, εν μέρει λόγω έλλειψης αντικειμενικών δεδομένων και εν μέρει εξαιτίας των 
πραγματικών διαφορών κατά την ερμηνεία των διαθέσιμων δεδομένων».

επεσήμανε επίσης:

«Στην πράξη, και από την άποψη της καλής μεταχείρισης, η αποτελεσματικότητα των μεθόδων 
θανάτωσης που χρησιμοποιούνται για τις φώκιες διαφέρει ανάλογα με τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται, τις ικανότητες των χειριστών και τις περιβαλλοντικές συνθήκες».

Εκτός από την επιστημονική γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ, αναλύθηκαν επίσης τα ρυθμιστικά 
πλαίσια και οι πρακτικές διαχείρισης του κυνηγιού φώκιας στις διάφορες περιοχές όπου αυτές 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 737/2010 της Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 2010, για τον καθορισμό λεπτομερών 
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου περί εμπορίου προϊόντων φώκιας, ΕΕ L 216 της 17.8.2010, σ. 1.

2  Θέματα που αφορούν την καλή μεταχείριση των ζώων σε σχέση με τη θανάτωση και την εκδορά της φώκιας –
Επιστημονική γνωμοδότηση της ομάδας για την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων, 6 Δεκεμβρίου 2007 
(βλ: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/610.htm )
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συναντώνται1. Η αξιολόγηση έδειξε ότι τα συστήματα διαχείρισης του κυνηγιού φώκιας 
διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων περιοχών όπου συναντώνται φώκιες.

Η Επιτροπή δεν συμμερίζεται τη νομική ανάλυση του αναφέροντος σχετικά με έλλειψη 
συμμόρφωσης προς τον ΠΟΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει ότι συστάθηκε 
ειδική επιτροπή του ΠΟΕ κατόπιν αιτήματος του Καναδά και της Νορβηγίας. Η Επιτροπή έχει 
ήδη ανακοινώσει ότι θα υπερασπιστεί ένθερμα το μέτρο
(βλ.:http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/november/tradoc_145265.pdf)

                                               
1 Χρηματοδοτούμενη από την Επιτροπή μελέτη σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο της απαγόρευσης των 
προϊόντων που προέρχονται από είδη φώκιας, η οποία διενεργήθηκε από την εταιρεία συμβούλων COWI, 
Απρίλιος 2008 (βλ: 
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/seals/pdf/seals_report.pdf )


