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Τροπολογία 1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 

(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, 

παρέχοντας τροφή και εισόδημα για να 

υποστηριχθούν η ζωή και οι βιώσιμοι 

πόροι διαβίωσης της κοινότητας, 

διατηρώντας και συνεχίζοντας την 

παραδοσιακή ύπαρξη της κοινότητας και 

την πολιτιστική κληρονομιά του 

αντιπραγματισμού. Για τους λόγους 

αυτούς, η θήρα φώκιας στην οποία 

επιδίδονται παραδοσιακά οι Inuit και άλλες 

αυτόχθονες κοινότητες, που θεωρείται 

βιώσιμη και δεν βλάπτει την υγεία των 

πληθυσμών της φώκιας, 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 
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από τη θήρα στην οποία παραδοσιακά 

επιδίδονται οι Inuit και άλλες αυτόχθονες 

κοινότητες και η οποία συμβάλλει στην 

επιβίωσή τους. 

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, ενώ θα 

πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη το 

δικαίωμά τους στην άσκηση οικονομικών 

δραστηριοτήτων και στην ανάπτυξη. 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 για την επιβίωσή τους και η 

οποία συμβάλλει στην επιβίωσή τους.  
 

Τροπολογία 2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2a) Σύμφωνα με τη Σύμβαση C169 

σχετικά με τους αυτόχθονες λαούς και 

φυλές σε ανεξάρτητες χώρες, που 

ενέκρινε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 

το 1989, οι Inuit και άλλες αυτόχθονες 

κοινότητες έχουν το δικαίωμα 

αυτοπροσδιορισμού και, δυνάμει του 

δικαιώματος αυτού, μπορούν ελεύθερα να 

επιδιώξουν την οικονομική, κοινωνική 

και πολιτιστική τους ανάπτυξη. Αυτό το 

δικαίωμα θα πρέπει να διατηρηθεί. 

Τροπολογία 3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2β) Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 

εγκρίθηκε ύστερα από μακροχρόνιες 

εκτενείς εκστρατείες που βασίζονταν σε 

λανθασμένες εντυπώσεις όσον αφορά τη 

θήρα φώκιας από τους Inuit και άλλες 
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αυτόχθονες κοινότητες, ενώ οι συν-

νομοθέτες δεσμεύθηκαν ειδικά για να 

αποφευχθούν τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις 

στην κοινότητα των Inuit και άλλες 

αυτόχθονες κοινότητες και, λαμβάνοντας 

υπόψη τα δικαιώματα των Inuit και 

άλλων αυτοχθόνων λαών σύμφωνα με το 

διεθνές δίκαιο και τον επιδιωκόμενο με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 

στόχο για την αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα 

προϊόντα φώκιας που προέρχονται από τη 

θήρα που διεξάγουν η κοινότητα Inuit και 

άλλες κοινότητες αυτοχθόνων πληθυσμών 

και διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης 

και αποτελεσματική εφαρμογή της 

εξαίρεσης από τη γενική απαγόρευση για 

το εμπόριο προϊόντων φώκιας, η 

Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 

μέλη, θα πρέπει να αναπτύξει εκστρατείες 

ευαισθητοποίησης και άλλα κατάλληλα 

μέτρα. Τα μέτρα αυτά μπορούν να 

περιλαμβάνουν μέτρα για την 

αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 

καταναλωτών στα προϊόντα φώκιας που 

προέρχονται από τη θήρα φώκιας στην 

οποία επιδίδονται η κοινότητα των Inuit 

και άλλες αυτόχθονες κοινότητες 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1007/2009 και στοχευμένες πληροφορίες 

σχετικά με το λιανικό εμπόριο, για την 

αντιμετώπιση της ευρείας κλίμακας 

αρνητικής εικόνας, του στιγματισμού και 

των εσφαλμένων εντυπώσεων, 

παρέχοντας τεκμηριωμένες πληροφορίες 

σχετικά με τη θήρα φώκιας στην οποία 

επιδίδονται η κοινότητα των Inuit και 

άλλοι αυτόχθονες λαοί. Αυτό θα 

μπορούσε να συμβάλει περαιτέρω στην 

οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης 

μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών και των 

λαών της Αρκτικής και στην ενίσχυση 

της θέσης της Ένωσης ως αξιόπιστου 

εταίρου στην περιοχή της Αρκτικής. 

Τροπολογία 4 

Πρόταση κανονισμού 
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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 με τον δέοντα σεβασμό 

στην αρχή της καλής μεταχείρισης των 

ζώων, κατά τρόπο που μειώνει τον πόνο, 

την αγωνία, τον φόβο ή άλλου είδους 

ταλαιπωρία για τα θηρευόμενα ζώα που 

είναι δυνατόν να αποφευχθούν, στο μέτρο 

του δυνατού, λαμβάνοντας υπόψη τον 

παραδοσιακό τρόπο ζωής και τις ανάγκες 

επιβίωσης των κοινοτήτων Inuit και άλλων 

αυτόχθονων κοινοτήτων. Για τους λόγους 

αυτούς, 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. 

Τροπολογία 5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Με σκοπό να προβλεφθούν (5) Με σκοπό να προβλεφθούν 
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λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τη 

διάθεση στην αγορά προϊόντων φώκιας, η 

εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το 

άρθρο 290 της Συνθήκης, θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή. Είναι ιδιαιτέρως 

σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή τις 

δέουσες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, 

όταν καταρτίζει και συντάσσει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 

εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 

κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 

εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο. 

λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τη 

διάθεση στην αγορά προϊόντων φώκιας, 

σύμφωνα με τους όρους που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 

και προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση 

της εξαίρεσης των Inuit και άλλων 

αυτόχθονων κοινοτήτων για προϊόντα 

θήρας που δεν διεξάγεται για να καλύψει 

ανάγκες που αφορούν την επιβίωση, αλλά 

κατά κύριο λόγο για εμπορικούς σκοπούς, 

η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με 

το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα 

πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή με 

σκοπό τον καθορισμό λεπτομερών 

κανόνων για τη διάθεση στην αγορά 

προϊόντων φώκιας και να περιορίζει ή να 

απαγορεύει, εφόσον είναι αναγκαίο και 

μόνο όταν παρουσιάζονται τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία, τη διάθεση στην 

αγορά και την ποσότητα των προϊόντων 

φώκιας που προέρχονται από την θήρα 

στην οποία επιδίδονται οι Inuit και άλλες 

αυτόχθονες κοινότητες. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της με τις 

ενδιαφερόμενες χώρες προέλευσης και τα 

σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, ακόμα και 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, 

όταν καταρτίζει και συντάσσει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 

εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 

κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 

εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο. 

Τροπολογία 6 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1007/2009 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η θήρα ασκείται παραδοσιακά από την 

κοινότητα· 

α) η θήρα ασκείται παραδοσιακά από την 

κοινότητα και εξακολουθεί να αποτελεί 

τμήμα της πολιτιστικής παράδοσης και 
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ταυτότητας της κοινότητας· 

Τροπολογία 7 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1007/2009 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η θήρα συμβάλλει στην επιβίωση της 

κοινότητας και δεν διεξάγεται κυρίως για 

εμπορικούς σκοπούς· 

β) η θήρα διεξάγεται με σκοπό την 

επιβίωση της κοινότητας στην οποία και 

συμβάλλει και όχι κατά πρώτο λόγο για 

εμπορικούς σκοπούς, μεταξύ άλλων για 

την παροχή τροφής και εισοδήματος 

ώστε να υποστηριχθούν η ζωή και οι 

βιώσιμοι πόροι διαβίωσης· 

Τροπολογία 8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1007/2009 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 κατά τρόπο 

ώστε να δίδεται η δέουσα προσοχή στην 

καλή μεταχείριση των ζώων και κατά τη 

διεξαγωγή της λαμβάνονται υπόψη ο 

παραδοσιακός τρόπος ζωής και οι 

ανάγκες επιβίωσης της κοινότητας. 

Τροπολογία 9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1007/2009 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για εισαγόμενα προϊόντα, οι παραπάνω 

όροι ισχύουν κατά τη στιγμή ή στο σημείο 

εισαγωγής. 

Για εισαγόμενα προϊόντα φώκιας, οι όροι 

που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
ισχύουν κατά τη στιγμή ή στο σημείο 

εισαγωγής. 
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Τροπολογία 10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (EΚ) 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. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει μέτρα, 

με βάση αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον οι 

προϋποθέσεις για τη διάθεση προϊόντων 

φώκιας στην αγορά της Ένωσης δεν 

τηρούνται, για παράδειγμα εάν η θήρα 

φώκιας δεν πραγματοποιείται για την 

κάλυψη αναγκών επιβίωσης και είναι 
κατά κύριο λόγο εμπορική. Η Επιτροπή 

εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 

άρθρο 4α, ώστε να περιοριστεί ή να 

απαγορευτεί η διάθεση στην αγορά και η 

ποσότητα των προϊόντων που προέρχονται 

από τη θήρα.  

Τροπολογία 11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο) 

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1007/2009 

Άρθρο 5 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

 

Τροπολογία 

 3a) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 5α 

Ενημέρωση του κοινού 

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει, με εύλογο και 

μη υπερβολικό κόστος, ότι το κοινό θα 

ενημερώνεται ότι τα προϊόντα φώκιας 

που διατίθενται στην αγορά και 

προέρχονται από τη θήρα που ασκούν 

κοινότητες των Inuit και άλλες 

κοινότητες αυτοχθόνων πληθυσμών, 

σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1, 

συμμορφώνονται με τους ισχύοντες 

νομικούς κανόνες. 

2. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι 

εκστρατείες ενημέρωσης που 
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αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου διεξάγονται επίσης 

βάσει του στόχου ΙΙ όπως προβλέπεται 

στο στοιχείο β) του άρθρου 3 παράγραφος 

1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 254/2014 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου*. 

_____________ 

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 254/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, 

σχετικά με ένα πολυετές πρόγραμμα για 

τους καταναλωτές για τα έτη 2014-2020 

και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 

1926/2006/ΕΚ (ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 

42).». 
 

Τροπολογία 12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 3 β (νέο) 

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1007/2009 

Άρθρο 7 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 3β) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

Άρθρο 7 «Άρθρο 7 

Υποβολή εκθέσεων Υποβολή εκθέσεων 

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν, έως τις 

20 Νοεμβρίου 2011 και, εν συνεχεία, ανά 

τετραετία, στην Επιτροπή έκθεση στην 

οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν 

ληφθεί για την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού. 

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2016 και ανά τέσσερα έτη, εν 

συνεχεία, στην Επιτροπή έκθεση στην 

οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν 

ληφθεί για την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού. 

2. Με βάση τις εκθέσεις της 

παραγράφου 1 και εντός δωδεκαμήνου 

από τη λήξη εκάστης περιόδου αναφοράς, 

η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 

σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού. 

2. Εντός δωδεκαμήνου από τη λήξη της 

περιόδου αναφοράς, η οποία αναφέρεται 

στην παράγραφο 1, η Επιτροπή υποβάλλει 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η 

πρώτη έκθεση υποβάλλεται πριν από τις 

31 Δεκεμβρίου 2017.  

 3. Στην έκθεσή της που υποβάλλεται 

σύμφωνα με την παράγραφο 2, η 
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Επιτροπή αξιολογεί τη λειτουργία και την 

αποτελεσματικότητα του παρόντος 

κανονισμού όσον αφορά την επίτευξη των 

στόχων του. Στην αξιολόγησή της η 

Επιτροπή λαμβάνει συγκεκριμένα υπόψη 

της την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, 

τη διατροφή, τον πολιτισμό και την 

ταυτότητα των Inuit και άλλων 

κοινοτήτων αυτοχθόνων πληθυσμών, 

καθώς και τις περιβαλλοντικές και 

κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του 

παρόντος κανονισμού σε περιοχές όπου η 

θήρα της φώκιας πραγματοποιείται από 

τις παράκτιες κοινότητες στο πλαίσιο της 

διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων. 

 


