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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το σύστημα επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την παροχή 
ασφάλειας και προβλεψιμότητας στο πολυμερές εμπορικό σύστημα, και οι αποφάσεις του 
(απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ στην υπόθεση που αφορά 
τις φώκιες (DS 400/401)) πρέπει να τηρούνται.

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι η απόφαση του ΠΟΕ μπορεί να τηρηθεί τηρώντας 
παράλληλα τον συμβιβασμό στον οποίον κατέληξαν το 2009 το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με τον κανονισμό 1007/2009 ο οποίος προέβλεπε δύο εξαιρέσεις στην 
απαγόρευση που αφορά τα προϊόντα της φώκιας: η μία αφορά το δικαίωμα των Inuit και των 
αυτοχθόνων πληθυσμών στην αυτοδιάθεση και στη χρήση των πόρων τους (εξαίρεση IC) και 
η δεύτερη αφορά τη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων στη Βαλτική Θάλασσα. 

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής προτείνει να επανεισαχθεί η εξαίρεση για τη διαχείριση των 
θαλάσσιων πόρων (ΔΘΠ). Η εν ισχύι σήμερα εξαίρεση ΔΘΠ δεν προβαίνει σε επαρκή 
διάκριση μεταξύ της εμπορικής θήρας και του μεγάλης κλίμακας εμπορίου λαμβάνοντας 
υπόψη τον δεδηλωμένο στόχο, ήτοι την προστασία της δημόσιας ηθικής (άρθρο XX(a) της 
GATT). Ως εκ τούτου, μία εξαίρεση της μορφής ΔΘΠ θα μπορούσε να διατυπωθεί 
προκειμένου να μην απορρίπτονται απλώς τα σφάγια που προκύπτουν από τη συνήθη 
διαχείριση της αλιείας μικρής κλίμακας. Τούτο θα οδηγούσε σε μία νέα 2η εξαίρεση, η οποία 
θα μπορούσε να εφαρμόζεται μόνον υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη και μία παραδοσιακή μικρής κλίμακας βιοτεχνική και χειροτεχνική παραγωγή 
τοπικών ως επί το πλείστον προϊόντων. Σε γενικές γραμμές, αυτό θα επέτρεπε την προαγωγή 
της προστασίας της φυσικής βιοποικιλότητας και της βιο-οικονομικής βιωσιμότητας της 
περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας. 
Επιπλέον, εκτός από την εξασφάλιση του σεβασμού στην απόφαση του ΠΟΕ, η προσαρμογή 
του κανονισμού ΕΕ θα επέτρεπε επίσης την καλύτερη διευκρίνιση ενός από τους υπόλοιπους 
στόχους του ίδιου κανονισμού, ήτοι τη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων σύμφωνα με το 
άρθρο XXg της ΓΣΔΕ που αφορά τη διατήρηση εξαντλήσιμων φυσικών πόρων.

Όσον αφορά την εξαίρεση για τους Inuit, ο ΠΟΕ έκρινε ότι ήταν νόμιμη, αλλά ορισμένα από 
τα στοιχεία της, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της οδήγησαν σε αυθαίρετες και 
αδικαιολόγητες διακρίσεις. Συνεπώς, η πρόταση της Επιτροπής έρχεται αντιμέτωπη με αυτές 
τις ελλείψεις, και προβλέπει προς τούτο ένα όριο στην εμπορία των προϊόντων φώκιας 
ενισχύοντας ταυτόχρονα, στο προτεινόμενο νέο άρθρο του κανονισμού με την εξαίρεση IC, 
τον στόχο της καλής μεταχείρισης των ζώων.

Ο εισηγητής προωθεί μερικές μόνο συστάσεις για τροποποίηση της πρότασης της Επιτροπής 
σχετικά με την εξαίρεση IC. Ωστόσο, ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι η πρόθεση της εξαίρεσης 
του 2009 που αφορούσε τους Inuit, ήταν να εξασφαλισθεί ότι η απαγόρευση δεν θα επέφερε 
αρνητικές επιπτώσεις στις κοινότητες των Inuit. Ο εισηγητής εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή δεν πραγματοποίησε εκτίμηση επιπτώσεων, κάτι το οποίο θα 
επέτρεπε να ληφθεί μία απόφαση αφού θα είχε πρώτα σχηματισθεί μία πλήρης εικόνα της 
κατάστασης. Τα αριθμητικά στοιχεία από τη Γροιλανδία καταδεικνύουν ότι, παρά την 
εξαίρεση στον κανονισμό 1007/2009, η απαγόρευση είχε πράγματι πολύ αρνητικό αντίκτυπο 
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στις κοινότητες των Inuit και αντιστρατεύονταν, ως εκ τούτου, τον στόχο που είχαν θέσει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Κατά τον εισηγητή, το βασικό επιχείρημα για την εμπορία των προϊόντων φώκιας υπό τις 
συνθήκες αυτές είναι η αειφορία, τόσο σε σχέση με τη βιοποικιλότητα και τη βιοοικονομία, 
όσο και σε σχέση με τη βιωσιμότητα των αυτοχθόνων κοινοτήτων που βλάπτονται από την 
απαγόρευση. 

Ο πληθυσμός της φώκιας στη Γροιλανδία είναι μεγάλος. Η θήρα επιτρέπεται μόνον σε 3 είδη 
(Pagophilus groenlandicus ή γροιλανδική φώκια, δικτυωτή φώκια και λοφοφόρος φώκια), και 
μόνο από νόμιμα αδειοδοτημένους κυνηγούς. Οι φώκιες στη Γροιλανδία θηρεύονται με όπλο 
και, μόνο όταν είναι πολύ σκοτεινά για υπεύθυνη χρήση όπλου, χρησιμοποιούνται δίχτυα. 
Απαγορεύεται η θήρα νεογνών φώκιας ή θηλυκών φώκιας που θηλάζουν.

Η θήρα της φώκιας ασκείτο ανέκαθεν παραδοσιακά στη Γροιλανδία, μία χώρα στην οποία οι 
ζωτικοί πόροι είναι περιορισμένοι. Το κρέας της φώκιας χρησιμοποιείται τόσο για ανθρώπινη 
κατανάλωση όσο και ως τροφή για τους σκύλους που σέρνουν τα έλκηθρα· το δέρμα της 
χρησιμοποιείται στην ένδυση και, σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές, η φώκια συνιστά 
τον κυριότερο ζωτικό πόρο. Οι φώκιες έχουν επομένως ουσιαστική σημασία από πολιτιστική 
και κοινωνικο-οικονομική άποψη. Περίπου 7.000 Γροιλανδοί (12% του πληθυσμού) έχουν 
άδεια θήρας της φώκιας, εκ των οποίων οι 2.000 είναι επαγγελματίες με άδεια πλήρους 
απασχόλησης και οι 5.000 είναι ερασιτέχνες κυνηγοί. Για την περίοδο 2009-2010, ο ετήσιος 
μέσος όρος θηραμάτων φώκιας για τα τρία επιτρεπόμενα είδη (γροιλανδική, δικτυωτή και 
λοφοφόρος φώκια) κυμαίνεται σε 23 φώκιες ανά κυνηγό. Από το 2009 και μετά, μόνο οι 
κυνηγοί πλήρους απασχόλησης έχουν δικαίωμα να πωλούν δέρματα φώκιας στο κρατικής 
ιδιοκτησίας βυρσοδεψείο "Great Greenland". Οι εξαγωγές στην ΕΕ σημείωσαν από το 2005 
και μετά δραστική μείωση: από τα 9 εκατομμύρια ευρώ, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας 
"Great Greenland" έπεσε  το 2013στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρία "Great Greenland" έχει 
ένα πλεόνασμα της τάξεως των 135.000 δερμάτων.

Αυτό υποδεικνύει ότι η εξαίρεση IC δεν λειτουργεί σύμφωνα με τον σκοπό της που είχε 
καθοριστεί με τον κανονισμό 1007/2009. Για τον λόγο αυτό, ο εισηγητής προσέθεσε μία 
ρήτρα που αφορά την εκπόνηση έκθεσης προκειμένου να διερευνήσει η Επιτροπή τις 
επιπτώσεις του κανονισμού ΕΕ και να εξετάσει πιθανά μέτρα αποκατάστασής τους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας 
των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου2 εκδόθηκε με στόχο την 
εξάλειψη των εμποδίων στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς που οφείλονται σε 
διαφορές των εθνικών μέτρων που 
ρυθμίζουν το εμπόριο προϊόντων φώκιας. 
Τα μέτρα αυτά θεσπίστηκαν με βάση 
ηθικούς προβληματισμούς σχετικά με 
θέματα της μεταχείρισης των ζώων που 
αφορούν τη θανάτωση της φώκιας και την 
πιθανή παρουσία στην αγορά προϊόντων 
που λαμβάνονται από ζώα τα οποία 
θανατώθηκαν με τρόπο που να προκαλεί 
υπερβολικό πόνο, αγωνία, φόβο και άλλου 
είδους ταλαιπωρία. Οι ανησυχίες αυτές 
στηρίζονται από επιστημονικά στοιχεία 
που αποδεικνύουν ότι, στις ειδικές 
συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται 
η θήρα της φώκιας, δε ν μπορούν να 
εφαρμοστούν με συνέπεια και 
αποτελεσματικά μέθοδοι πραγματικά μη 
βάναυσης θανάτωσης. Για την επίτευξη 
αυτού του στόχου, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1007/2009 εισήγαγε, ως γενικό 
κανόνα, την απαγόρευση της διάθεσης 
στην αγορά προϊόντων φώκιας.

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου εκδόθηκε με στόχο την 
εξάλειψη των εμποδίων στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς που οφείλονται σε 
διαφορές των εθνικών μέτρων που 
ρυθμίζουν το εμπόριο προϊόντων φώκιας. 
Τα μέτρα αυτά θεσπίστηκαν με βάση 
ηθικούς προβληματισμούς σχετικά με 
θέματα της μεταχείρισης των ζώων που 
αφορούν τη θανάτωση της φώκιας και την 
πιθανή παρουσία στην αγορά προϊόντων 
που λαμβάνονται από ζώα τα οποία 
θανατώθηκαν με τρόπο που να προκαλεί 
υπερβολικό πόνο, αγωνία, φόβο και άλλου 
είδους ταλαιπωρία. Για την επίτευξη αυτού 
του στόχου, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1007/2009 εισήγαγε, ως γενικό 
κανόνα, την απαγόρευση της διάθεσης 
στην αγορά προϊόντων φώκιας. 

____________ _______________
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, 
περί εμπορίου προϊόντων φώκιας (ΕΕ L 
286 της 31.10.2009, σ. 36).

2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, 
περί εμπορίου προϊόντων φώκιας (ΕΕ L 
286 της 31.10.2009, σ. 36).

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ταυτόχρονα, η θήρα φώκιας αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της κουλτούρας και 
της ταυτότητας των Inuit και άλλων 
αυτόχθονων κοινοτήτων και συμβάλλει 
σημαντικά στην επιβίωσή τους. Για τους 
λόγους αυτούς, η θήρα φώκιας στην οποία 
επιδίδονται παραδοσιακά οι Inuit και άλλες 
αυτόχθονες κοινότητες δεν εγείρει τους 
ίδιους ηθικούς προβληματισμούς με τη 
θήρα που ασκείται κυρίως για εμπορικούς 
σκοπούς. Επιπλέον, είναι ευρέως 
αναγνωρισμένο ότι τα θεμελιώδη και 
κοινωνικά συμφέροντα των Inuit και 
άλλων αυτόχθονων κοινοτήτων δεν πρέπει 
να επηρεάζονται αρνητικά, σύμφωνα με τη 
Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των αυτόχθονων λαών και 
άλλες σχετικές διεθνείς πράξεις. Για τους 
λόγους αυτούς, κατ’ εξαίρεση, ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 
επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά 
προϊόντων φώκιας τα οποία προέρχονται 
από τη θήρα στην οποία παραδοσιακά 
επιδίδονται οι Inuit και άλλες αυτόχθονες 
κοινότητες και η οποία συμβάλλει στην 
επιβίωσή τους. 

(2) Ταυτόχρονα, η θήρα φώκιας αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της κουλτούρας, της 
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και 
της ταυτότητας των Inuit και άλλων 
αυτόχθονων κοινοτήτων, συμβάλλει 
σημαντικά στην επιβίωσή τους και 
θεωρείται βιώσιμη από βιο-οικονομικής 
σκοπιάς. Για τους λόγους αυτούς, η θήρα 
φώκιας στην οποία επιδίδονται 
παραδοσιακά οι Inuit και άλλες 
αυτόχθονες κοινότητες δεν εγείρει τους 
ίδιους ηθικούς προβληματισμούς με τη 
θήρα που ασκείται κυρίως για εμπορικούς 
σκοπούς. Επιπλέον, είναι ευρέως 
αναγνωρισμένο ότι τα θεμελιώδη και 
κοινωνικά συμφέροντα των Inuit και 
άλλων αυτόχθονων κοινοτήτων δεν πρέπει 
να επηρεάζονται αρνητικά, σύμφωνα με τη 
Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των αυτόχθονων λαών και 
άλλες σχετικές διεθνείς πράξεις, και 
συγκεκριμένα τη Σύμβαση αριθ. 169 για 
τα δικαιώματα των αυτοχθόνων 
πληθυσμών και φυλών σε ανεξάρτητα 
κράτη, που εγκρίθηκε από τη της Διεθνή 
Οργάνωση Εργασίας το 1989. Για τους 
λόγους αυτούς, κατ’ εξαίρεση, ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 
επιτρέπει και υποστηρίζει και προωθεί 
ενεργά τη διάθεση στην αγορά προϊόντων 
φώκιας τα οποία προέρχονται από τη θήρα 
στην οποία επιδίδονται παραδοσιακά και 
με βιώσιμο τρόπο οι Inuit και άλλες 
αυτόχθονες κοινότητες και η οποία 
συμβάλλει στην επιβίωσή τους. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει ποια 
κατάλληλα μέτρα μπορούν να θεσπιστούν 
για την καταπολέμηση των δυνητικών 
αρνητικών επιπτώσεων που επιφέρει η 
απαγόρευση της εμπορίας προϊόντων 
φώκιας στις κοινότητες Inuit, καθώς και 
για τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερωθεί 
το κοινό σχετικά με τις ευρωπαϊκές 
κοινότητες αυτοχθόνων πληθυσμών.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Μέθοδοι πραγματικά μη βάναυσης 
θανάτωσης δεν μπορούν να εφαρμοστούν 
με αποτελεσματικότητα και συνέπεια στη 
θήρα στην οποία επιδίδονται οι Inuit και 
άλλες αυτόχθονες κοινότητες, όπως και 
στις άλλες θήρες φώκιας. Ωστόσο, είναι 
σκόπιμο, λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό 
που επιδιώκεται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1007/2009, να εξαρτάται η διάθεση 
στην αγορά της Ένωσης προϊόντων που 
προέρχονται από τη θήρα στην οποία 
επιδίδονται οι Inuit και άλλες αυτόχθονες 
κοινότητες από τον όρο ότι η θήρα 
διεξάγεται κατά τρόπο που μειώνει τον 
πόνο, την αγωνία, τον φόβο ή άλλου είδους 
ταλαιπωρία για τα θηρευόμενα ζώα, στο 
μέτρο του δυνατού, λαμβάνοντας υπόψη 
τον παραδοσιακό τρόπο ζωής και τις 
ανάγκες επιβίωσης των κοινοτήτων Inuit 
και άλλων αυτόχθονων κοινοτήτων. Η 
εξαίρεση που χορηγείται για τα προϊόντα 
φώκιας που προέρχονται από τη θήρα στην 
οποία επιδίδονται οι Inuit και άλλες 
αυτόχθονες κοινότητες θα πρέπει να 
περιορίζεται στη θήρα που ασκείται για 
την επιβίωση των κοινοτήτων αυτών και, 
επομένως, δεν ασκείται κυρίως για 
εμπορικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή θα πρέπει να έχει την ευχέρεια 
να περιορίσει, εφόσον είναι αναγκαίο, την 
ποσότητα των προϊόντων φώκιας που 
διατίθενται στην αγορά υπό το καθεστώς 
αυτής της εξαίρεσης, ώστε να αποφεύγεται 
η χρήση της εξαίρεσης από προϊόντα που 
προέρχονται από τη θήρα που διεξάγεται 
κυρίως για εμπορικούς σκοπούς.

(3) Είναι σκόπιμο, λαμβάνοντας υπόψη 
τον σκοπό που επιδιώκεται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1007/2009, να 
εξαρτάται η διάθεση στην αγορά της 
Ένωσης προϊόντων που προέρχονται από 
τη θήρα στην οποία επιδίδονται οι Inuit και 
άλλες αυτόχθονες κοινότητες από τον όρο 
ότι η θήρα διεξάγεται κατά τρόπο που 
μειώνει τον πόνο, την αγωνία, τον φόβο ή 
άλλου είδους ταλαιπωρία για τα 
θηρευόμενα ζώα, στο μέτρο του δυνατού, 
λαμβάνοντας υπόψη τον παραδοσιακό 
τρόπο ζωής και τις ανάγκες επιβίωσης των 
κοινοτήτων Inuit και άλλων αυτόχθονων 
κοινοτήτων. Η εξαίρεση που χορηγείται 
για τα προϊόντα φώκιας που προέρχονται 
από τη θήρα στην οποία επιδίδονται οι 
Inuit και άλλες αυτόχθονες κοινότητες θα 
πρέπει να περιορίζεται στη θήρα που 
ασκείται για την επιβίωση των κοινοτήτων 
αυτών και, επομένως, δεν ασκείται 
αποκλειστικά για εμπορικούς σκοπούς. Ως 
εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει 
την ευχέρεια να περιορίσει, εφόσον είναι 
αναγκαίο, την ποσότητα των προϊόντων 
φώκιας που διατίθενται στην αγορά υπό το 
καθεστώς αυτής της εξαίρεσης, ώστε να 
αποφεύγεται η χρήση της εξαίρεσης από 
προϊόντα που προέρχονται από τη θήρα 
που διεξάγεται για εμπορικούς σκοπούς.  
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Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 
επιτρέπει επίσης, κατ’ εξαίρεση, τη 
διάθεση στην αγορά προϊόντων φώκιας 
στις περιπτώσεις που η θήρα ασκείται με 
αποκλειστικό σκοπό την αειφόρο 
διαχείριση θαλάσσιων πόρων. Ενώ 
αναγνωρίζεται η σημασία της θήρας για 
την αειφόρο διαχείριση των θαλάσσιων 
πόρων, στην πράξη, ωστόσο, η θήρα αυτή 
μπορεί να είναι δύσκολο να διαχωριστεί 
από τη θήρα μεγάλης κλίμακας που 
ασκείται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς. 
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
αδικαιολόγητη διάκριση μεταξύ των 
σχετικών προϊόντων φώκιας. Κατά 
συνέπεια, η εν λόγω εξαίρεση δεν θα 
πρέπει πλέον να προβλέπεται. Αυτό ισχύει 
με την επιφύλαξη του δικαιώματος των 
κρατών μελών να εξακολουθούν να 
ρυθμίζουν τη θήρα που ασκείται για τους 
σκοπούς της διαχείρισης των θαλάσσιων 
πόρων.

(4) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 
επιτρέπει επίσης, κατ’ εξαίρεση, τη 
διάθεση στην αγορά προϊόντων φώκιας 
στις περιπτώσεις που η θήρα ασκείται με 
αποκλειστικό σκοπό την αειφόρο 
διαχείριση θαλάσσιων πόρων. Αυτή η 
πρακτική θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
επιτρέπεται, αλλά να εφαρμόζεται μόνο 
υπό ειδικές συνθήκες ώστε να 
διαχωρίζεται από τη θήρα μεγάλης 
κλίμακας που ασκείται κυρίως για 
εμπορικούς σκοπούς, ώστε να μην 
απορρίπτονται απλώς τα σφάγια που 
προκύπτουν από τη συνήθη διαχείριση 
της αλιείας μικρής κλίμακας και η 
δραστηριότητα να βασίζεται σε 
παραδοσιακούς τρόπους που προάγουν 
την βιοτεχνική και χειροτεχνική 
παραγωγή τοπικών προϊόντων. Αυτό 
ισχύει με την επιφύλαξη του δικαιώματος 
των κρατών μελών να εξακολουθούν να 
ρυθμίζουν τη θήρα που ασκείται για τους 
σκοπούς της διαχείρισης των θαλάσσιων 
πόρων.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διάθεση προϊόντων φώκιας στην 
αγορά επιτρέπεται μόνον οσάκις τα 
προϊόντα φώκιας προέρχονται από θήρα 
στην οποία προβαίνουν οι Inuit και άλλες 
κοινότητες αυτόχθονων πληθυσμών, υπό 
τον όρο ότι πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι 
όροι:

1. Η διάθεση προϊόντων φώκιας στην 
αγορά επιτρέπεται μόνον οσάκις τα 
προϊόντα φώκιας προέρχονται από θήρα 
στην οποία προβαίνουν οι Inuit και άλλες 
κοινότητες αυτόχθονων πληθυσμών, υπό 
τον όρο ότι πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι 
όροι:

α) η θήρα ασκείται παραδοσιακά από την 
κοινότητα·

α) η θήρα παραδοσιακά ασκείται από την 
κοινότητα·

β) η θήρα συμβάλλει στην επιβίωση της 
κοινότητας και δεν διεξάγεται κυρίως για 
εμπορικούς σκοπούς·

β) η θήρα συμβάλλει στην επιβίωση της 
κοινότητας.

γ) η θήρα πραγματοποιείται κατά τρόπο 
που μειώνει τον πόνο, την αγωνία, τον 
φόβο ή άλλου είδους ταλαιπωρία στα 
θηρευόμενα ζώα, στο μέτρο του δυνατού, 
λαμβανομένων υπόψη του παραδοσιακού 
τρόπου ζωής και των αναγκών επιβίωσης 
της κοινότητας. 

γ) η θήρα πραγματοποιείται από νόμιμα 
αδειοδοτημένο μέλος της κοινότητας 
κατά τρόπο που μειώνει τον υπερβολικό
πόνο, την αγωνία, τον φόβο ή άλλου είδους 
ταλαιπωρία στα θηρευόμενα ζώα, στο 
μέτρο του δυνατού, λαμβανομένων υπόψη 
του παραδοσιακού τρόπου ζωής και της
επιβίωσης της κοινότητας.

Για εισαγόμενα προϊόντα, οι παραπάνω 
όροι ισχύουν κατά τη στιγμή ή στο σημείο 
εισαγωγής.

Για εισαγόμενα προϊόντα, οι παραπάνω 
όροι ισχύουν κατά τη στιγμή ή στο σημείο 
εισαγωγής.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η διάθεση προϊόντων φώκιας στην 
αγορά θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται, 
υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α) τα προϊόντα φώκιας προέρχονται από 
θήρα που ασκείται επί πληθυσμών 
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φώκιας των οποίων η κατάσταση 
διατήρησης είναι ευνοϊκή·

β) το πρόσωπο που θέτει τα προϊόντα 
φώκιας στην αγορά θα πρέπει να μπορεί 
να αποδεικνύει ότι τα προϊόντα φώκιας, 
σε διαφορετική περίπτωση, θα 
απορρίπτονταν· 

γ) η φύση και οι ποσότητες των 
προϊόντων φώκιας που παρέχει ο κυνηγός 
δεν είναι τέτοιες που να υποδηλώνουν 
εμπορικό κίνητρο· και

δ) τα προϊόντα φώκιας προέρχονται από 
θήρα η οποία ασκείται κατά τρόπο που 
να μην προκαλεί υπερβολικό πόνο, 
αγωνία, φόβο ή άλλου είδους ταλαιπωρία 
στο θήραμα. 

Οι ως άνω προϋποθέσεις ισχύουν κατά τη 
στιγμή ή στο σημείο εισαγωγής των 
εισαγόμενων προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 
δεν υπονομεύει την επίτευξη του στόχου 
του παρόντος κανονισμού.

3. Η εφαρμογή των παραγράφων 1, 1α και 
2 δεν υπονομεύει την επίτευξη του στόχου 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Αν ο αριθμός των θηρευόμενων φωκιών, 
η ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται 
στην αγορά σύμφωνα με την παράγραφο 1 
ή άλλες περιστάσεις είναι τέτοιες που να 
υποδεικνύεται ότι η θήρα 
πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο για 
εμπορικούς σκοπούς, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 4, ώστε να περιοριστεί η 
ποσότητα των προϊόντων που μπορούν να 
διατεθούν στην αγορά και προέρχονται 
από τη θήρα για εμπορικούς σκοπούς. 

5. Αν ο αριθμός των θηρευόμενων φωκιών, 
η ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται 
στην αγορά σύμφωνα με την παράγραφο 1 
ή άλλες περιστάσεις είναι τέτοιες που να 
υποδεικνύεται ότι η θήρα 
πραγματοποιείται αποκλειστικά για 
εμπορικούς σκοπούς, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 4α, ώστε να περιοριστεί η 
ποσότητα των προϊόντων που μπορούν να 
διατεθούν στην αγορά και προέρχονται 
από τη θήρα για εμπορικούς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο άρθρο 7 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

«2α. Επιπλέον, η Επιτροπή αξιολογεί τις 
επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού 
στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση, 
τις οικονομικές δραστηριότητες και την 
ανάπτυξη, τον πολιτισμό και την 
ταυτότητα των Inuit και των άλλων 
αυτοχθόνων κοινοτήτων, και υποβάλλει, 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
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Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών, έκθεση σχετικά με τις 
επιπτώσεις. Η έκθεση πρέπει να 
περιλαμβάνει τους τρόπους με τους
οποίους είναι δυνατόν να μετριαστούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις επί των 
κοινοτήτων Inuit από την απαγόρευση 
που έχει εισαγάγει η Ένωση, και θα 
αξιολογήσει ενδελεχώς την ανάγκη 
επανεξέτασης του παρόντος κανονισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τα νέα στοιχεία και 
τη σημειωθείσα πρόοδο όσον αφορά την 
υλοποίηση του παρόντος κανονισμού.»

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 7α

Επανεξέταση

Ο παρών κανονισμός υπόκειται σε 
αναθεώρηση το αργότερο στις...*  Η 
επανεξέταση πρέπει να βασίζεται σε 
αξιολόγηση του αντικτύπου στις 
κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές 
επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού 
όσον αφορά την ανάπτυξη και την 
ταυτότητα των κοινοτήτων Inuit και των 
λοιπών κοινοτήτων αυτοχθόνων 
πληθυσμών. Αναθεώρηση του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να διενεργείται εφεξής 
κάθε (έξι) έτη. 

_____________

*ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: ΧΧ έτη 
μετά από την έναρξη ισχύος του 
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τροποποιητικού κανονισμού.»

Or. en


