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Πρόταση κανονισµού 
– 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής για 

--------------------------------------------------------- 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2015/… 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της … 

για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί εµπορίου προϊόντων φώκιας  

και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 737/2010 της Επιτροπής 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Τροπολογίες: το νέο κείµενο και η αντικατάσταση κειµένου σηµειώνονται µε έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες και η διαγραφή µε το σύµβολο ▌. 
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το 

άρθρο 114, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπή 1, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία2, 

                                                 
1 Γνώµη της 27ης Μαΐου 2015 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). 
2 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της … (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα). 
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου1 εκδόθηκε µε στόχο την εξάλειψη των εµποδίων στη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς τα οποία οφείλονται σε διαφορές των εθνικών µέτρων που 

ρυθµίζουν το εµπόριο προϊόντων φώκιας. Τα εν λόγω µέτρα θεσπίσθηκαν λόγω των 

ηθικών προβληµατισµών της κοινής γνώµης σχετικά µε πτυχές θανάτωσης της 

φώκιας που άπτονται της σωστής µεταχείρισης των ζώων και της ενδεχόµενης 

κυκλοφορίας στην ενωσιακή αγορά προϊόντων προερχόµενων από φώκιες που 

θανατώθηκαν µε τρόπο που προξενεί υπέρµετρο πόνο, αγωνία, φόβο και άλλες 

µορφές βασανισµού. Οι προβληµατισµοί αυτοί στηρίζονταν σε ▌στοιχεία που 

αποδεικνύουν ότι, στις συγκεκριµένες συνθήκες υπό τις οποίες πραγµατοποιείται η 

θήρα φώκιας, είναι αδύνατον να εφαρµοσθεί και να επιβληθεί µε συνέπεια και 

αποτελεσµατικότητα πραγµατικά ανώδυνη µέθοδος θανάτωσης. Για την επίτευξη 

του εν λόγω στόχου, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 εισήγαγε, ως γενικό 

κανόνα, την απαγόρευση της διάθεσης προϊόντων φώκιας στην αγορά. 

                                                 
1  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). 
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(2) Ταυτόχρονα, η θήρα φώκιας αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 

κοινωνικοοικονοµικής υπόστασης, της διατροφής, της κουλτούρας και της 

ταυτότητας των Inuit και άλλων αυτοχθόνων κοινοτήτων, καθώς συµβάλλει 

σηµαντικά στην επιβίωση και την ανάπτυξή τους, παρέχοντας τροφή και εισόδηµα 

για να συντηρηθούν η ζωή και η σταθερότητα των µέσων διαβίωσης της 

κοινότητας και διαφυλάσσοντας και συνεχίζοντας τον παραδοσιακό τρόπο ζωής 

της κοινότητας. Για τους λόγους αυτούς, η θήρα της φώκιας στην οποία επιδίδονται 

παραδοσιακά οι Inuit και άλλες αυτόχθονες κοινότητες δεν εγείρει τους ίδιους 

ηθικούς προβληµατισµούς όπως η θήρα της φώκιας που ασκείται πρωτίστως για 

εµπορικούς λόγους. Πέραν αυτού, αναγνωρίζεται ευρέως ότι, σύµφωνα µε τη 

διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των αυτοχθόνων λαών, η οποία 

εγκρίθηκε στις 13 Σεπτεµβρίου 2007, και άλλες σχετικές διεθνείς πράξεις, 

αναγνωρίζεται ευρέως ότι δεν θα πρέπει να θίγονται τα θεµελιώδη, οικονοµικά και 

κοινωνικά συµφέροντα των Inuit και άλλων αυτοχθόνων κοινοτήτων. Επιπλέον, 

τρία κράτη µέλη (∆ανία, Κάτω Χώρες και Ισπανία) έχουν κυρώσει τη σύµβαση 

για τους αυτόχθονες και νοµαδικούς πληθυσµούς σε ανεξάρτητες χώρες (σύµβαση 

αριθ. 169), η οποία εγκρίθηκε στις 27 Ιουνίου 1989 από τη ∆ιεθνή Οργάνωση 

Εργασίας1. Για τους λόγους αυτούς και κατ’ εξαίρεση, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 

1007/2009 επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά προϊόντων φώκιας που προέρχονται 

από τη θήρα στην οποία επιδίδονται παραδοσιακά οι Inuit και άλλες αυτόχθονες 

κοινότητες χάριν της επιβίωσής τους και που συµβάλλουν στην επιβίωση αυτή. 

                                                 
1 Η σύµβαση αριθ. 169 παραπέµπει, µεταξύ άλλων, στο δικαίωµα αυτοπροσδιορισµού των 
αυτοχθόνων κοινοτήτων και το δικαίωµά τους να ασκούν έλεγχο, όσο είναι δυνατόν, στη δική τους 
οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη. 
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(3) Υπό το πρίσµα του σκοπού που επιδιώκει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009, ▌ η 

διάθεση, στην αγορά της Ένωσης, προϊόντων φώκιας που προέρχονται από τη θήρα 

στην οποία επιδίδονται οι ▌Inuit και άλλες αυτόχθονες κοινότητες θα πρέπει να 

επιτρέπεται υπό τον όρο ότι η εν λόγω θήρα διεξάγεται, στα πλαίσια της σωστής 

µεταχείρισης των ζώων, κατά τρόπο που µειώνει, στο µέτρο του δυνατού, τον πόνο, 

την αγωνία, τον φόβο ή άλλες µορφές βασανισµού για τα θηρευόµενα ζώα, ενώ 

ταυτόχρονα λαµβάνει υπόψη τον τρόπο ζωής ▌των Inuit και των άλλων αυτοχθόνων 

κοινοτήτων και την επιδιωκόµενη από τη θήρα επιβίωση. Ως εκ τούτου, 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 συµβάλλει στην επιβίωση των κοινοτήτων αυτών ▌. 
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(4) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 επιτρέπει επίσης, κατ’ εξαίρεση, τη διάθεση 

στην αγορά προϊόντων φώκιας όταν η θήρα ασκείται µε αποκλειστικό σκοπό την 

αειφόρο διαχείριση θαλάσσιων πόρων. Παρόλο που αναγνωρίζεται η σηµασία της 

θήρας για λόγους αειφόρου διαχείρισης θαλάσσιων πόρων, στην πράξη µπορεί να 

είναι δύσκολο να διασταλεί η εν λόγω θήρα από τη θήρα µεγάλης κλίµακας που 

ασκείται πρωτίστως για εµπορικούς λόγους. Το γεγονός αυτό µπορεί να οδηγήσει σε 

αδικαιολόγητες διακρίσεις όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα φώκιας. Κατά 

συνέπεια, η εν λόγω εξαίρεση δε θα πρέπει πλέον να προβλέπεται. Εντούτοις, η 

κατάργηση της εξαίρεσης που άπτεται της αειφόρου διαχείρισης θαλάσσιων 

πόρων ενδέχεται να δηµιουργήσει προβλήµατα στα κράτη µέλη όπου τα σφάγια 

που προέρχονται από νόµιµη θήρα φώκιας χρησιµοποιούνται ως υλικό για 

προϊόντα φώκιας και κυκλοφορούν στις τοπικές αγορές περιστασιακώς και σε 

µικρές ποσότητες. Στην οικεία εκτίµηση της λειτουργίας, της 

αποτελεσµατικότητας και του αντικτύπου του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009, 

σκόπιµο είναι να περιλαµβάνει η Επιτροπή πληροφορίες που της παρέχονται όσον 

αφορά την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009, όπως τροποποιείται 

από τον παρόντα κανονισµό, στα εν λόγω κράτη µέλη. Η κατάργηση της εν λόγω 

εξαίρεσης δεν θίγει το δικαίωµα των κρατών µελών να εξακολουθήσουν να 

ρυθµίζουν τη θήρα που ασκείται χάριν της αειφόρου διαχείρισης θαλάσσιων πόρων. 
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(5) Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η εξαίρεση που χορηγείται για τα προϊόντα 

φώκιας που προέρχονται από τη θήρα στην οποία επιδίδονται οι Inuit και άλλες 

αυτόχθονες κοινότητες δεν χρησιµοποιείται για προϊόντα φώκιας προερχόµενα 

από θήρα που ασκείται για εµπορικούς πρωτίστως λόγους, θα πρέπει να ανατεθεί 

στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ώστε, εν ανάγκη και βάσει 

αποδείξεων, να απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά προϊόντων φώκιας 

προερχόµενων από τη συγκεκριµένη θήρα ή να περιορίζεται η ποσότητα που 

επιτρέπεται να διατεθεί στην αγορά. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να διεξάγει η 

Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες 

της, µεταξύ άλλων σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων. Είναι επίσης σηµαντικό να 

διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις µε τις ενδιαφερόµενες χώρες 

καταγωγής και µε τους σχετικούς συµφεροντούχους. Η Επιτροπή, όταν ετοιµάζει 

και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την 

ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

(6) Προκειµένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρµογή του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 

εκτελεστικές αρµοδιότητες προκειµένου να προσδιορίσει λεπτοµερέστερα τις 

διοικητικές ρυθµίσεις για την αναγνώριση των φορέων που µπορούν να 

πιστοποιούν τη συµµόρφωση µε τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις της διάθεσης 

προϊόντων φώκιας στην αγορά και για την έκδοση και τον έλεγχο των εγγράφων 

πιστοποίησης, και τις διοικητικές διατάξεις τις απαραίτητες για τη διασφάλιση 

της συµµόρφωσης µε τις προϋποθέσεις εισαγωγής προϊόντων φώκιας για 

προσωπική χρήση ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους, καθώς και να εκδώσει 

σηµειώσεις τεχνικής καθοδήγησης. Οι εν λόγω αρµοδιότητες θα πρέπει να 

ασκούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1. 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά µε τους τρόπους 
ελέγχου από τα κράτη µέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ 
L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 
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(7) Για να διευκολυνθεί η εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 και των 

εξαιρέσεών του, η Επιτροπή θα πρέπει να ενηµερώνει το κοινό και τις αρµόδιες 

αρχές, συµπεριλαµβανοµένων των τελωνειακών αρχών, για τις διατάξεις του εν 

λόγω κανονισµού και για τους κανόνες σύµφωνα µε τους οποίους τα προϊόντα 

φώκιας που προέρχονται από τη θήρα στην οποία επιδίδονται οι Inuit ή άλλες 

αυτόχθονες κοινότητες µπορούν να διατεθούν στην αγορά. 

(8) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να υποβάλλουν, ανά τακτά διαστήµατα, εκθέσεις 

σχετικά µε τα µέτρα που έλαβαν για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 1007/2009. Με βάση τις εκθέσεις αυτές, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή 

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009, συµπεριλαµβανοµένου του αντικτύπου 

στην κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη των Inuit και άλλων αυτοχθόνων 

κοινοτήτων. 

(9) ∆εδοµένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισµού δεν µπορεί να επιτευχθεί 

επαρκώς από τα κράτη µέλη, µπορεί όµως, λόγω της κλίµακας και των επιπτώσεών 

του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει µέτρα 

σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, 

όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 

για την επίτευξη του στόχου αυτού. 

(10) Λόγω της έκτασης στην οποία ρυθµίζεται το εµπόριο προϊόντων φώκιας στον 

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1007/2009, όπως τροποποιείται από τον παρόντα 

κανονισµό, θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 737/2010 της 

Επιτροπής1. 

                                                 
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). 
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(11) Συνεπώς, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

 

Άρθρο 1 

 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 τροποποιείται ως εξής: 

1) Στο άρθρο 2, προστίθεται το ακόλουθο σηµείο: 

«4α) «άλλες αυτόχθονες κοινότητες»: οι κοινότητες σε ανεξάρτητες χώρες που 

θεωρούνται αυτόχθονες λόγω καταγωγής τους από τους πληθυσµούς οι 

οποίοι κατοικούσαν στη χώρα ή σε µια γεωγραφική περιοχή στην οποία 

ανήκει η χώρα, κατά τον χρόνο κατά τον οποίο κατακτήθηκε ή αποικήθηκε 

ή καθορίστηκαν τα τωρινά σύνορα του κράτους και οι οποίοι, ανεξάρτητα 

από το νοµικό τους καθεστώς, διατηρούν ορισµένους ή όλους τους 

κοινωνικούς, οικονοµικούς, πολιτιστικούς και πολιτικούς θεσµούς τους·». 
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2) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Άρθρο 3 

Όροι για τη διάθεση στην αγορά 

 

1. Η διάθεση προϊόντων φώκιας στην αγορά επιτρέπεται µόνο όποτε τα προϊόντα 

αυτά προέρχονται από τη θήρα στην οποία επιδίδονται οι Inuit ή άλλες 

αυτόχθονες κοινότητες, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

α) η θήρα έχει ▌παραδοσιακά ασκηθεί από την κοινότητα, 

β) η θήρα ασκείται για την επιβίωση της κοινότητας, στην οποία και 

συµβάλλει, µεταξύ άλλων για την παροχή τροφής και εισοδήµατος 

προς συντήρηση της ζωής και των σταθερών µέσων διαβίωσης, και 

δεν ασκείται για εµπορικούς πρωτίστως λόγους, 
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γ) η θήρα ασκείται µε τρόπο που επιδεικνύει τη δέουσα προσοχή στη 

σωστή µεταχείριση των ζώων, λαµβανοµένου υπόψη του ▌ τρόπου 

ζωής της κοινότητας και της επιδιωκόµενης από τη θήρα επιβίωσης. 

Οι ▌όροι που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο ισχύουν κατά τη στιγµή ή στο 

σηµείο εισαγωγής για τα εισαγόµενα προϊόντα φώκιας. 

 

1α. Κατά τον χρόνο διάθεσής του στην αγορά, το προϊόν φώκιας συνοδεύεται 

από έγγραφο που πιστοποιεί τη συµµόρφωση µε τους όρους που 

προβλέπονται στην παράγραφο 1 («έγγραφο πιστοποίησης»). 

Το έγγραφο πιστοποίησης χορηγείται, κατόπιν αιτήσεως, από οργανισµό που 

έχει αναγνωρίσει προς τούτο η Επιτροπή. 

Οι εν λόγω αναγνωρισµένοι οργανισµοί είναι ανεξάρτητοι, αρµόδιοι για τη 

διεκπεραίωση των καθηκόντων τους και υποκείµενοι σε εξωτερικό έλεγχο. 
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2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η εισαγωγή προϊόντων φώκιας 

επιτρέπεται επίσης όποτε έχει ευκαιριακό χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά 

αγαθά που προορίζονται για προσωπική χρήση ταξιδιωτών ή των οικογενειών 

τους. Η φύση και η ποσότητα των εν λόγω αγαθών δεν είναι τέτοια που να 

υποδηλώνει ότι εισάγονται για εµπορικούς σκοπούς. 

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

του παρόντος κανονισµού. 

4. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις προκειµένου να προσδιορίζονται 

λεπτοµερέστερα οι διοικητικές ρυθµίσεις για την αναγνώριση οργανισµών 

που δύνανται να πιστοποιούν τη συµµόρφωση προς τους όρους της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και για την έκδοση και τον έλεγχο των 

εγγράφων πιστοποίησης, καθώς και τις διοικητικές διατάξεις τις 

απαραίτητες για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε την παράγραφο 2 του 

παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε 

τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέµπει το άρθρο 5 παράγραφος 2. 
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5. Εάν υπάρχουν αποδείξεις ότι η θήρα φώκιας ασκείται πρωτίστως για 

εµπορικούς σκοπούς, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 4α, προκειµένου να απαγορεύει 

τη διάθεση στην αγορά προϊόντων φώκιας προερχόµενων από τη 

συγκεκριµένη θήρα ή να περιορίζει την ποσότητα ▌ που επιτρέπεται να 

διατεθεί στην αγορά. Είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό η Επιτροπή να ακολουθεί 

τη συνήθη πρακτική της και να πραγµατοποιεί διαβουλεύσεις µε 

εµπειρογνώµονες, συµπεριλαµβανοµένων των εµπειρογνωµόνων των 

κρατών µελών, πριν από την έκδοση των εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεων. 

6. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά µε σηµειώσεις τεχνικής 

καθοδήγησης οι οποίες καθορίζουν ενδεικτικό κατάλογο των κωδικών της 

συνδυασµένης ονοµατολογίας που είναι δυνατόν να καλύπτουν τα προϊόντα 

φώκιας που υπόκεινται στο παρόν άρθρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέµπει το 

άρθρο 5 παράγραφος 2.». 

3) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▌: 

«Άρθρο 4α 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

υπό τους όρους του παρόντος άρθρου. 

2. Η προβλεπόµενη στο άρθρο 3 παράγραφος 5 εξουσία έκδοσης 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε 

ετών από … ▌+. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά µε τις εξουσίες που 

της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα µήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς 

περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτοµάτως για περιόδους ίδιας 

διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο προβάλουν 

αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών µηνών πριν από τη λήξη της κάθε 

περιόδου. 

                                                 
+ ΕΕ: παρακαλούµε να εισαγάγετε την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
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3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 µπορεί να 

ανακληθεί ανά πάσα στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. 

Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσης της 

απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

µεταγενέστερη ηµεροµηνία που ορίζεται σε αυτήν. ∆εν θίγει το κύρος τυχόν 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. 

4. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 3 

παράγραφος 5 τίθεται σε ισχύ µόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο εντός δύο µηνών από την 

ηµέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συµβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συµβούλιο ενηµερώσουν αµφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 

αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο µήνες κατόπιν 

πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου.». 

4) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 5 

∆ιαδικασία επιτροπής 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάµει του 

άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του 

Συµβουλίου*. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου**.  

2. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, 

εφαρµόζεται το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 
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3. Όσον αφορά τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 3 

παράγραφος 4, εάν η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώµη, η Επιτροπή δεν 

εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρµόζεται το άρθρο 5 

παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

____________________ 

* Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συµβουλίου, της 9ης ∆εκεµβρίου 1996, 

για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας µε τον έλεγχο 

του εµπορίου τους (ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1). 

** Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και 

γενικών αρχών σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη µέλη της 

άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 

28.2.2011, σ. 13).». 
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5) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 5α 

Ενηµέρωση 

Η Επιτροπή ενηµερώνει το κοινό, µε σκοπό τη µεγαλύτερη ευαισθητοποίησή του, 

καθώς και τις αρµόδιες αρχές, συµπεριλαµβανοµένων των τελωνειακών αρχών, 

για τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού και για τους κανόνες σύµφωνα µε τους 

οποίους τα προϊόντα φώκιας που προέρχονται από τη θήρα στην οποία 

επιδίδονται οι Inuit ή άλλες αυτόχθονες κοινότητες µπορούν να διατεθούν στην 

αγορά.». 

6) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 7 

Υποβολή εκθέσεων 

1. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2018 

και, στη συνέχεια, ανά τέσσερα έτη, έκθεση στην οποία περιγράφονται τα 

µέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. 
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2. Εντός δωδεκαµήνου από τη λήξη κάθε περιόδου αναφοράς που 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 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2019. 

3. Στις εκθέσεις της που υποβάλλονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2, η 

Επιτροπή εκτιµά τη λειτουργία, την αποτελεσµατικότητα και τον αντίκτυπο 

του παρόντος κανονισµού όσον αφορά την επίτευξη του στόχου του.». 

Άρθρο 2 

Ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 737/2010 καταργείται µε ισχύ από την ηµεροµηνία εφαρµογής 

της εκτελεστικής πράξης που πρόκειται να εκδοθεί σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 4 

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009, όπως τροποποιείται από τον παρόντα κανονισµό. 

Άρθρο 3 

1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από τις 18 Οκτωβρίου 2015. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 

κράτος µέλος. 

▌…, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος 
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