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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Το νέο κείμενο σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες. Τα τμήματα 

του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το σύμβολο ▌ή με 

διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με διαγραφή του κειμένου 

που αντικαθίσταται.  

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

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

φώκιας 

(COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2015)0045), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 

από την Επιτροπή (C8-0037(2015)), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

27ης Μαϊου 20151, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 

Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της 

Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0186/2015), 

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

                                                 
1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα. 
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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 

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 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 

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 
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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 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 

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 
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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 

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 

(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, 
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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. 

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 

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 

(5) Με σκοπό να προβλεφθούν 

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 
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εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο. 

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 

ταυτότητας της κοινότητας· 

Τροπολογία 7 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – point 1 

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1007/2009 

Άρθρο 3 – παράγραφος  1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 
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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. 

 

 

Τροπολογία 10 
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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. 
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2. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι 

εκστρατείες ενημέρωσης που 

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 
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31 Δεκεμβρίου 2017.  

 2a. Στην έκθεσή της που υποβάλλεται 

σύμφωνα με την παράγραφο 2, η 

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. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ιστορικό 

 

Κατόπιν πρότασης που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Ιουλίου 2008, το 2009, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο ενέκριναν τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 

1007/2009 περί εμπορίου προϊόντων φώκιας, βάσει του οποίου απαγορεύθηκε το εμπόριο 

προϊόντων φώκιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ισχύει για προϊόντα φώκιας που παράγονται 

στην ΕΕ καθώς και για εισαγόμενα προϊόντα. Η ΕΕ επέλεξε τη «συνολική» απαγόρευση, με 

δύο βασικές απαγορεύσεις για: προϊόντα θήρας που διεξάγεται από Inuit ή άλλες αυτόχθονες 

κοινότητες (η αποκαλούμενη εξαίρεση ΑΚ) και προϊόντα θήρας που διεξάγεται με μοναδικό 

σκοπό τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων σε μικρή κλίμακα και γίνεται σε μη 

κερδοσκοπική βάση (εξαίρεση ΔΘΠ). Ο στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να 

διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που προέρχονται από φώκιες των οποίων η θήρα διεξήχθη για 

εμπορικούς σκοπούς δεν διατίθενται πλέον στην αγορά της ΕΕ. 

Ο κανονισμός περί εμπορίου προϊόντων φώκιας και η εκτελεστική του πράξη (κανονισμός 

(ΕΕ) αριθ. 737/2010 της Επιτροπής), τέθηκαν υπό αμφισβήτηση από τον Καναδά και τη 

Νορβηγία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). Οι τελικές αποφάσεις της επιτροπής 

του ΠΟΕ και του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ εγκρίθηκαν από το 

όργανο επίλυσης διαφορών (ΟΕΔ) του ΠΟΕ στις 18 Ιουνίου 2014. Διατηρήθηκε η γενική 

απαγόρευση των προϊόντων φώκιας καθώς θεωρήθηκε δικαιολογημένη για ηθικούς λόγους 

στο πλαίσιο της καλής μεταχείρισης των ζώων, αλλά απορρίφθηκαν οι δύο εξαιρέσεις. Στις 5 

Σεπτεμβρίου 2014, ο Καναδάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενημέρωσαν τον ΟΕΔ ότι είχαν 

συμφωνήσει εύλογη προθεσμία ώστε να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις συστάσεις και 

τις αποφάσεις του ΟΕΔ, οριζόμενη στους 16 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της 

έκθεσης της επιτροπής. Κατά συνέπεια, η εύλογη προθεσμία λήγει στις 18 Οκτωβρίου 2015. 

Παρά τη σύντομη προθεσμία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της για την 

τροποποίηση του παρόντος κανονισμού περί εμπορίου προϊόντων φώκιας μόλις στις 6 

Φεβρουαρίου 2015.  

Η πρόταση της Επιτροπής 

Σκοπός της παρούσας νομοθετικής πρότασης είναι η εφαρμογή των συστάσεων και 

αποφάσεων του ΠΟΕ σχετικά με τον βασικό κανονισμό του 2009 περί εμπορίου προϊόντων 

φώκιας. Επίσης δημιουργεί τη νομική βάση για τη συμμόρφωση του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 737/2010 με τις εν λόγω αποφάσεις. Ο κανονισμός του 2010 είχε ως στόχο να 

αποτελέσει τον εκτελεστικό κανονισμό του αντίστοιχου του 2009. 

Η Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις συστάσεις του ΠΟΕ 

μέσω:  

α) της επιλογής ορισμένων τροποποιήσεων επί της αρχικής διατύπωσης της εξαίρεσης, όσον 

αφορά την εξαίρεση ΑΚ. Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 παράγραφος 1 προβλέπει ότι τα προϊόντα 

φώκιας μπορούν να διατεθούν στην αγορά εφόσον προέρχονται από κυνήγι φώκιας το οποίο 

πληροί πέντε όρους:  

1. Η θήρα διεξάγεται από Inuit ή άλλες αυτόχθονες κοινότητες (στην εισαγωγική 

φράση)· 
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2. Η θήρα ασκείται παραδοσιακά από την κοινότητα (στο στοιχείο α)· 

3. Η θήρα συμβάλλει στην επιβίωση της κοινότητας (στο στοιχείο β)· 

4. Η θήρα δεν διεξάγεται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς (στο στοιχείο β)· και 

5. Η θήρα πραγματοποιείται κατά τρόπο που μειώνει τον πόνο, την αγωνία, τον φόβο ή 

άλλου είδους ταλαιπωρία στα θηρευόμενα ζώα, στο μέτρο του δυνατού (στο 

στοιχείο γ). 

 

β) της παντελούς αφαίρεσης της εξαίρεσης ΔΘΠ από τον κανονισμό, καθώς ο ΠΟΕ δεν 

δέχθηκε τον λόγο ύπαρξης της εξαίρεσης. Σύμφωνα με τις αποφάσεις, αυτού του είδους οι 

θήρες δεν μπορούν να διακριθούν από τις θήρες για εμπορικούς σκοπούς και η απαγόρευση 

μόνο των τελευταίων συνιστά διάκριση. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεις προκειμένου να περιορίσει την ποσότητα των προϊόντων φώκιας που προέρχονται 

από ορισμένες θήρες τα οποία μπορούν να διατεθούν στην αγορά. Ένας τέτοιος περιορισμός 

στα προϊόντα φώκιας μπορεί να επιβληθεί μόνο σε περίπτωση ενδείξεων ότι η σχετική θήρα 

«διεξάγεται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς». Οι εν λόγω ενδείξεις μπορεί να σχετίζονται με 

τον αριθμό των θηρευόμενων φωκιών, την ποσότητα των προϊόντων φώκιας που διατίθενται 

στην αγορά ή άλλες περιστάσεις που προσδιορίζει η Επιτροπή. 

Η θέση του εισηγητή 

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την ευθυγράμμιση της 

τρέχουσας νομοθεσίας με τις αποφάσεις και τις συστάσεις του ΠΟΕ, αλλά ταυτόχρονα 

θεωρεί ότι η πρόταση υπεβλήθη από την πλευρά της Επιτροπής με μικρή καθυστέρηση. 

Επιπλέον, καθώς δεν υπάρχει εκτίμηση επιπτώσεων για τον βασικό κανονισμό ούτε έκθεση 

εφαρμογής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 της τρέχουσας νομοθεσίας, ο εισηγητής εκφράζει 

τη λύπη του διότι η λήψη αποφάσεων για τον νέο κανονισμό δεν θα βασίζεται σε κατάλληλες 

και ενημερωμένες βάσεις.  

Έχοντας υπόψη ότι ο στόχος του νέου κανονισμού είναι η εφαρμογή των αποφάσεων και 

συστάσεων του ΠΟΕ όσον αφορά τον βασικό κανονισμό του 2009 περί εμπορίου προϊόντων 

φώκιας, ο εισηγητής συμφωνεί με τη διαγραφή της εξαίρεσης ΔΚΘ και τροποποιεί την 

πρόταση όσον αφορά την εξαίρεση ΑΚ, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα το δικαίωμα στον 

αυτοπροσδιορισμό των Inuit ή άλλων αυτόχθονων κοινοτήτων. 

Ο εισηγητής επίσης εξομάλυνε την ανακολουθία μεταξύ του άρθρου 3 παράγραφος 5 και του 

άρθρου 3 παράγραφος 1, η οποία υφίσταται στο αρχικό κείμενο της πρότασης της Επιτροπής. 

Η ανακολουθία αφορούσε θήρα η οποία πραγματοποιείται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς η 

οποία δεν πληροί την προϋπόθεση του στοιχείου β του άρθρου 3 παράγραφος 1. Για τον λόγο 

αυτόν, η εξαίρεση ΑΚ δεν ισχύει, που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η διάθεση στην αγορά 

προϊόντων φώκιας από τη σχετική θήρα και, κατά συνέπεια, το ανώτατο όριο είναι μηδέν. 

Αντί να οδηγήσει στην έγκριση ανώτατου ορίου, οι ενδείξεις ότι μια συγκεκριμένη θήρα 

πραγματοποιείται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς θα αναμενόταν να οδηγήσει στην επιβολή 

της απαγόρευσης που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1. 

Συνεπώς, ο εισηγητής έχει τροποποιήσει την πρόταση με τρόπο τέτοιο ώστε να διατυπώνεται 

ότι η θήρα φώκιας συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της κουλτούρας και της ταυτότητας των 

Ιnuit και άλλων αυτόχθονων κοινοτήτων καθώς συμβάλλει σημαντικά στην επιβίωσή τους, 

προσφέρει τροφή και εισόδημα ώστε να υποστηριχθούν η ζωή και οι βιώσιμοι πόροι 
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διαβίωσης της κοινότητας, διατηρεί και συνεχίζει την παραδοσιακή ύπαρξη της κοινότητας 

και την πολιτιστική κληρονομιά του αντιπραγματισμού. Ο εισηγητής επίσης υπογραμμίζει ότι 

μόνο όταν τα σχετικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι ο αριθμός των θηρευόμενων φωκιών ή η 

ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά είναι τέτοιου βαθμού που να 

αποδεικνύεται ότι η θήρα πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο για εμπορικούς σκοπούς, η 

Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ώστε να περιοριστεί η 

ποσότητα των προϊόντων που μπορούν να διατεθούν στην αγορά και προέρχονται από τη 

θήρα για εμπορικούς σκοπούς. 

Ο εισηγητής επίσης εισήγαγε ένα νέο άρθρο που αναφέρεται στην ανάγκη να ενημερώνονται 

κατάλληλα οι πολίτες σχετικά με το αν τα προϊόντα φώκιας που διατίθενται στην αγορά της 

ΕΕ και προέρχονται από θήρες των Inuit και άλλων αυτόχθονων κοινοτήτων είναι νόμιμης 

προέλευσης. Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τα 

ανωτέρω μπορούν επίσης να διεξάγονται στο πλαίσιο του στόχου ΙΙ του κανονισμού που 

αφορά πρόγραμμα για τους καταναλωτές. 

Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό: ο εισηγητής θεωρεί ότι η διαδικασία υποβολής εκθέσεων 

δεν ήταν επαρκώς διαφανής και δεν πληρούσε τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 7 

του παρόντος κανονισμού. Η τροπολογία που προτάθηκε από τον εισηγητή για το άρθρο 7 

θεσπίζει νέες προθεσμίες τις οποίες πρέπει να τηρήσει η Επιτροπή καθώς και τα κράτη μέλη 

χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Ο εισηγητής επισημαίνει ότι, στην τελική έκθεση, η 

Επιτροπή θα αξιολογήσει συγκεκριμένα τις συνέπειες στα θεμελιώδη και κοινωνικά 

συμφέροντα των Inuit και άλλων αυτόχθονων κοινοτήτων, μεταξύ άλλων και στο δικαίωμα 

σε τροφή και εισόδημα για την υποστήριξη της ζωής και των βιώσιμων πόρων διαβίωσης της 

κοινότητας. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 

αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 περί εμπορίου προϊόντων 

φώκιας 

(COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Bendt Bendtsen 

 

 

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 
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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 

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. 
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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 

 

 

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 

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. Για την επίτευξη αυτού 

του στόχου, ο κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ. 1007/2009 εισήγαγε, ως γενικό 

κανόνα, την απαγόρευση της διάθεσης 

στην αγορά προϊόντων φώκιας.  
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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). 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

 

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 

κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης και 

της ταυτότητας των Inuit και άλλων 

αυτοχθόνων κοινοτήτων, συμβάλλει 

σημαντικά στην επιβίωσή τους και 

θεωρείται βιώσιμη. 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 Iνουίτ και 

άλλων αυτοχθόνων κοινοτήτων δεν πρέπει 

να επηρεάζονται αρνητικά, σύμφωνα με τη 

Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα 

δικαιώματα των αυτοχθόνων 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 Διεθνή 

Οργάνωση Εργασίας το 1989, σύμφωνα 

με την οποία οι Inuit και άλλες 

κοινότητες αυτοχθόνων πληθυσμών 

έχουν το δικαίωμα στον 

αυτοπροσδιορισμό και, δυνάμει του εν 

λόγω δικαιώματος, το δικαίωμα να 

προάγουν ελεύθερα την οικονομική, 
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κοινωνική και πολιτιστική τους 

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 

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.  

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2a) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 

θα πρέπει να εξασφαλίζει μια ισορροπία 

μεταξύ της καλής μεταχείρισης των 

ζώων και του σεβασμού στον πολιτισμό 

και τις παραδόσεις των Iνουίτ και άλλων 

κοινοτήτων αυτοχθόνων πληθυσμών·  

 

Τροπολογία  4 

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 

(3) Είναι σκόπιμο, λαμβάνοντας υπόψη τον 

σκοπό που επιδιώκεται από τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1007/2009, να εξαρτάται η 

διάθεση στην αγορά της Ένωσης 
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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. 

προϊόντων που προέρχονται από τη θήρα 

στην οποία επιδίδονται οι Inuit και άλλες 

αυτόχθονες κοινότητες από τον όρο ότι η 

θήρα διεξάγεται με βιώσιμο τρόπο, 

λαμβάνοντας υπόψη τον παραδοσιακό 

τρόπο ζωής και τις ανάγκες επιβίωσης των 

κοινοτήτων Inuit και άλλων αυτόχθονων 

κοινοτήτων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή 

πρέπει να λάβει μέτρα για την ενημέρωση 

του κοινού σχετικά με τον σκοπό του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 και την 

εξαίρεσή του που αφορά προϊόντα 

φώκιας προερχόμενα από τη θήρα στην 

οποία επιδίδονται αυτόχθονες κοινότητες, 

αποκαθιστώντας με τον τρόπο αυτό την 

εμπιστοσύνη των καταναλωτών. 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, 

προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση της 

εξαίρεσης αυτής για προϊόντα θήρας που 

διεξάγεται κατά κύριο λόγο για 

εμπορικούς σκοπούς, η εξουσία έγκρισης 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

Συνθήκης πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή για τον περιορισμό των 

ποσοτήτων προϊόντων φώκιας που 

διατίθενται στην αγορά υπό το καθεστώς 

αυτής της εξαίρεσης και για την 

απαγόρευση, εφόσον απαιτηθεί, 

προϊόντων φώκιας που προέρχονται από 

ορισμένες θήρες και διατίθενται στην 

αγορά υπό το καθεστώς αυτής της 

εξαίρεσης. Αυτή η ανάθεση θα πρέπει να 

ασκείται μόνο εφόσον απαιτηθεί, όταν 

παρουσιάζονται τα σχετικά αποδεικτικά 

στοιχεία και όταν κρίνεται σκόπιμο μετά 

από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη. 

 

 



 

RR\1065025EL.doc 25/42 PE552.005v02-00 

 EL 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4a) Το άρθρο III.4 της Γενικής 

Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 

1994 προβλέπει ότι τα προϊόντα της 

επικράτειας συμβαλλόμενου μέρους που 

εισάγονται στο έδαφος άλλου 

συμβαλλόμενου μέρους δεν θα τυγχάνουν 

λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης από τα 

παρόμοια εγχώρια προϊόντα. 

 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Με σκοπό να προβλεφθούν 

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. 

(5) Με σκοπό να προβλεφθούν 

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, και από 

κοινού με τις ενδιαφερόμενες κοινότητες 

των Inuit και άλλων αυτοχθόνων 

πληθυσμών. 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. 
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Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5a) Η Επιτροπή θα πρέπει, πριν από την 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, να 

διενεργήσει εκτίμηση των επιπτώσεων 

για να αξιολογήσει την ποσοτική και 

ποιοτική διάσταση των κοινωνικών, 

οικονομικών και πολιτιστικών 

επιπτώσεων της αναθεώρησης, 

εξασφαλίζοντας ότι κάθε αναθεώρηση 

σέβεται το γεγονός ότι η θήρα της φώκιας 

αποτελεί μέρος της πολιτιστικής 

ταυτότητας ορισμένων κοινοτήτων, και 

διασφαλίζοντας ότι δεν απειλείται το 

βιοτικό επίπεδο των κοινοτήτων που ζουν 

κοντά στις φώκιες, και ότι διατηρείται η 

βιολογική και πολιτιστική πολυμορφία 

της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

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 ασκείται παραδοσιακά 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 (γ) η θήρα πραγματοποιείται από μέλος 
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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.  

της κοινότητας κατά τρόπο που συνάδει 

με την καλή μεταχείριση των ζώων και, 

ως εκ τούτου, 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. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1a. Η διάθεση προϊόντων φώκιας στην 

αγορά θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται, 

υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

 (a) ότι το πρόσωπο που θέτει τα προϊόντα 

φώκιας στην αγορά θα πρέπει να μπορεί 

να αποδεικνύει ότι τα προϊόντα φώκιας, 

σε διαφορετική περίπτωση, θα 

απορρίπτονταν στη θάλασσα και, 

συνεπώς, ότι δεν θα υπήρχε συμμόρφωση 

με το άρθρο 10 της Σύμβασης για τη 

Βιολογική Ποικιλομορφία· 

 (β) ότι 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, και ότι έχουν τηρηθεί οι 

προβλεπόμενοι από την εθνική νομοθεσία 

στόχοι καλής μεταχείρισης των ζώων. 

 (γ) ότι τα προϊόντα φώκιας προέρχονται 

μόνο από θήρα που διεξάγεται στο 

πλαίσιο εθνικών συστημάτων διαχείρισης 

για τη διατήρηση των μη ανανεώσιμων 

φυσικών πόρων, με στόχο τη διατήρηση 
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της βιωσιμότητας των πληθυσμών 

φώκιας ως συστατικό του φυσικού τους 

περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου 

του ελέγχου των νόσων, ή τον περιορισμό 

των συνεπειών του ανταγωνισμού με άλλα 

είδη τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση 

και εξαρτώνται από τους ίδιους 

οικοτόπους ή πόρους·  

 (δ) ότι τα προϊόντα φώκιας προέρχονται 

αποκλειστικά από θήρα που ασκείται επί 

πληθυσμών φώκιας των οποίων η 

κατάσταση διατήρησης είναι ευνοϊκή. 

 Για εισαγόμενα προϊόντα, οι παραπάνω 

όροι ισχύουν κατά τη στιγμή ή στο σημείο 

εισαγωγής. 

 

Τροπολογία  10 

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. 

 

Τροπολογία  11 

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 

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει, 

ύστερα από διαβούλευση με τους 

ενδιαφερόμενους φορείς, 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 4, για τον περιορισμό ή την 

απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά 

προϊόντων τα οποία έχει αποδειχθεί ότι 
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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.  

προέρχονται από θήρα η οποία διεξάγεται 

κατά κύριο λόγο για εμπορικούς σκοπούς 

ή καθ' υπέρβαση των αναγκαίων ορίων 

με στόχο την κατάργηση των εξαιρέσεων 

που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Για 

τον σκοπό αυτής της απόδειξης, η 

Επιτροπή προσκομίζει τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν την 

ποσότητα των προϊόντων φώκιας που 

διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με την 

παράγραφο 1, όπως είναι ο αριθμός των 

θηρευόμενων φωκιών ή άλλες 

περιστάσεις.  

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 

Άρθρο 5 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3a) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

 "Άρθρο 5α 

 Ενημέρωση του κοινού 

 Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την 

ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, 

συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών 

υπαλλήλων των κρατών μελών και του 

κοινού, ότι τα προϊόντα φώκιας, τα οποία 

διατίθενται στην αγορά και προέρχονται 

από τη θήρα στην οποία επιδίδονται οι 

κοινότητες των Inuit και άλλες 

κοινότητες αυτοχθόνων πληθυσμών 

σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1, 

συμμορφώνονται με τους ισχύοντες 

νομικούς κανόνες." 
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Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 3 β (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3β) Στο άρθρο 7 προστίθεται η 

ακόλουθη παράγραφος: 

  "2a. Επιπλέον, η Επιτροπή αξιολογεί τις 

επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού 

στην οικονομική, κοινωνική και 

πολιτιστική ανάπτυξη των κοινοτήτων 

Inuit στις σχετικές περιοχές, καθώς και 

τις επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού 

στις παράκτιες κοινότητες όπου η θήρα 

της φώκιας εντάσσεται στη διαχείριση 

των θαλάσσιων πόρων. Μέχρι την ... *, η 

Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 

στην Επιτροπή Περιφερειών έκθεση 

σχετικά με αυτές τις επιπτώσεις. Η 

έκθεση περιλαμβάνει πιθανούς τρόπους 

για να μετριαστούν οι αρνητικές 

επιπτώσεις που θα επιφέρει ο κανονισμός 

αυτός στις κοινότητες των Inuit. 

 ________________ 

 * ΕΕ: παρεμβάλλεται η ημερομηνία: 2 

έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

(τροποποιητικού) κανονισμού". 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 3 γ (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 

Άρθρο 7 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3γ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

 "Άρθρο 7α 
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 Επανεξέταση 

 Εφόσον κριθεί απαραίτητο, επί τη βάσει 

της εκτίμησης των επιπτώσεων μνεία της 

οποίας γίνεται στο άρθρο 7, παράγραφος 

2α, ο παρών κανονισμός υπόκειται σε 

επανεξέταση 4 έτη μετά την έναρξη 

ισχύος του. Η επανεξέταση πρέπει να 

βασίζεται σε αξιολόγηση όσον αφορά τις 

κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές 

επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού 

στην ανάπτυξη και την ταυτότητα των 

κοινοτήτων Inuit και των λοιπών 

κοινοτήτων αυτοχθόνων πληθυσμών. Η 

επανεξέταση αφορά επίσης τις 

επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού 

στις παράκτιες κοινότητες όπου η θήρα 

της φώκιας αποτελεί μέρος της 

διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων."  
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 περί εμπορίου προϊόντων φώκιας 

(COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Janusz Wojciechowski 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η πρόταση της Επιτροπής 

Η πρόταση της Επιτροπής έχει ως στόχο την εφαρμογή των συστάσεων και αποφάσεων του 

ΠΟΕ σχετικά με δύο εξαιρέσεις στην απαγόρευση του εμπορίου προϊόντων φώκιας που 

προβλέπει ο βασικός κανονισμός: μια εξαίρεση για τις εισαγωγές προϊόντων φώκιας που 

προέρχονται από θήρα που ασκείται με αποκλειστικό σκοπό την αειφόρο διαχείριση 

θαλάσσιων πόρων και γίνεται σε μη κερδοσκοπική βάση και για μη εμπορικούς σκοπούς 

(«εξαίρεση ΔΘΠ»), και μια εξαίρεση για τις εισαγωγές προϊόντων φώκιας τα οποία 

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

κοινότητες («εξαίρεση ΑΚ»). Έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο 

πλαίσιο του ΠΟΕ, η Επιτροπή προτείνει να αποσυρθεί η εξαίρεση ΔΘΠ και να προσαρμοσθεί 

η εξαίρεση ΑΚ στις απαιτήσεις του οργάνου επίλυσης διαφορών (ΟΕΔ), υπάγοντας την 

χρήση της στην καλή μεταχείριση των ζώων και περιορίζοντας τις ποσότητες προϊόντων 

φώκιας που μπορούν να διατεθούν στην αγορά. 

Η θέση του εισηγητή 

Πολυάριθμες οργανώσεις που αγωνίζονται για την προστασία των ζώων και ένα μεγάλο 

μέρος της κοινής γνώμης ζητούν από πολύ καιρό να επιβληθούν περιορισμοί στις εισαγωγές 

προϊόντων φώκιας, επειδή κρίνουν απαράδεκτο να θανατώνονται τα ζώα αυτά, συχνά με 

απάνθρωπο και βίαιο τρόπο, για εμπορικούς σκοπούς. 

Σύμφωνα με διάφορες επιστημονικές έρευνες, οι φώκιες είναι ζώα ιδιαίτερα ευφυή και 

ευαίσθητα, γεγονός που δικαιολογεί ακόμη περισσότερο την ανάγκη προστασίας τους έναντι 

της σκληρότητας και της ταλαιπωρίας. Παράλληλα, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι τα 

προϊόντα φώκιας δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την οικονομία της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης και ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές δεν τα έχουν μεγάλη ανάγκη. Πέραν τούτου, θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιάζουσα κατάσταση των Inuit και άλλων αυτοχθόνων 

κοινοτήτων, για τους οποίους το κυνήγι φώκιας συνιστά μια μακροχρόνια παράδοση. Κατά 

συνέπεια, οι εισαγωγές προϊόντων φώκιας θα πρέπει να περιορισθούν στα προϊόντα που 

προέρχονται από το κυνήγι στο οποίο επιδίδονται οι κοινότητες αυτές, παράλληλα με την 

απαίτηση να τηρούν στο μέτρο του δυνατού τις υψηλότερες δυνατές ανθρωπιστικές 

προδιαγραφές. Στην περίπτωση τήρησής τους, η Επιτροπή θα πρέπει να προσφύγει σε άλλα 

μη νομοθετικά μέτρα προκειμένου να ευνοήσει την διάθεση των εν λόγω προϊόντων στην 

αγορά. 

Το θέμα του κατάλληλου ελέγχου της τήρησης των ορίων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές 

προϊόντων φώκιας αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο, δεδομένου ότι ο έλεγχος αυτός δεν θα είναι 

αποτελεσματικός παρά μόνο εάν οι εισαγωγείς των σχετικών προϊόντων υποχρεούνται να 

αποδείξουν ότι τα εν λόγω προϊόντα προέρχονται από τις κυνηγετικές δραστηριότητες των ως 

άνω κοινοτήτων. Μέσω της θέσπισης παρομοίων απαιτήσεων, ο νομοθέτης υιοθετεί μια 

προσέγγιση που συμβιβάζεται με τους βασικούς στόχους του κανονισμού, οι οποίοι 

υπακούουν σε ηθικά κριτήρια, όσον αφορά το κυνήγι φώκιας για εμπορικούς σκοπούς. Κρίνει 

επίσης ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα προσωρινής θέσπισης, σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, μιας πλήρους απαγόρευσης εισαγωγής προϊόντων φώκιας προερχομένων από τρίτες 

χώρες στις οποίες η θήρα πραγματοποιείται έκδηλα κατά παράβαση των προτύπων που 

απαιτούνται για την μείωση του πόνου, της αγωνίας, του φόβου και άλλων μορφών 

ταλαιπωρίας των ζώων που αποτελούν αντικείμενο της θήρας. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 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 2 

 

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 

(2) Ταυτόχρονα, η θήρα φώκιας αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της κουλτούρας και 

της ταυτότητας των Inuit και άλλων 

αυτοχθόνων κοινοτήτων και συμβάλλει 

σημαντικά στην επιβίωσή τους, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός 

τους σε ανάπτυξη και οικονομικές 

δραστηριότητες. Για τους λόγους αυτούς, 

η θήρα φώκιας στην οποία επιδίδονται 

παραδοσιακά οι Inuit και άλλες 
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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. 

αυτόχθονες κοινότητες , που θεωρείται 

βιώσιμη και δεν βλάπτει την υγεία του 

πληθυσμού φώκιας, δεν εγείρει τους 

ίδιους ηθικούς προβληματισμούς με τη 

θήρα που ασκείται κυρίως για εμπορικούς 

σκοπούς. Επιπλέον, είναι ευρέως 

αναγνωρισμένο ότι τα θεμελιώδη 

οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα 

των Inuit και άλλων αυτοχθόνων 

κοινοτήτων δεν πρέπει να επηρεάζονται 

αρνητικά, σύμφωνα με τη Διακήρυξη των 

Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 

αυτοχθόνων λαών και άλλες σχετικές 

διεθνείς πράξεις. Επιπλέον, η Σύμβαση 

169 της ΔΟΕ για τους αυτόχθονες 

πληθυσμούς και φυλές του 1989, 

υπογραμμίζει το δικαίωμα των 

Αυτοχθόνων Λαών στην αυτοδιάθεση 

και, επομένως, το δικαίωμα να 

επιδιώκουν ελεύθερα την οικονομική, 

κοινωνική και πολιτιστική τους 

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 και η οποία 

συμβάλλει στην επιβίωσή τους. 

 

 

Τροπολογία   2 

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 

(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 



 

PE552.005v02-00 36/42 RR\1065025EL.doc 

EL 

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. 

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 βιώσιμο που 

μειώνει τον πόνο, την αγωνία, τον φόβο ή 

άλλου είδους ταλαιπωρία για τα 

θηρευόμενα ζώα, λαμβάνοντας υπόψη τον 

παραδοσιακό τρόπο ζωής και τις ανάγκες 

επιβίωσης των κοινοτήτων Inuit και άλλων 

αυτόχθονων κοινοτήτων, χωρίς να θέτει 

σε κίνδυνο τον οικότοπό τους και το 

οικοσύστημα στο σύνολό του. 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. 

Επομένως, η Επιτροπή πρέπει να λάβει 

μέτρα ενημέρωσης του κοινού σχετικά με 

τον κανονισμό αυτό και την εξαίρεση που 

ισχύει για τα προϊόντα φώκιας που 

προέρχονται από τη θήρα στην οποία 

επιδίδονται οι αυτόχθονες κοινότητες, 

προκειμένου να αποκατασταθεί η 

εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Ως εκ 

τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την 

ευχέρεια εφόσον υπάρχουν σχετικές 

αποδείξεις και κατόπιν διαβουλεύσεων με 

τους εμπλεκόμενους φορείς, να 

περιορίσει, εφόσον είναι αναγκαίο, την 

επιτρεπόμενη ποσότητα των προϊόντων 

φώκιας που διατίθενται στην αγορά ή να 

απαγορεύσει τη διάθεση στην αγορά 

προϊόντων φώκιας προερχόμενων από 

μεθόδους θήρας που παραβιάζουν τις 

αρχές της εξαίρεσης, ώστε να 

αποφεύγεται η χρήση της εξαίρεσης για 

προϊόντα προερχόμενα από τη θήρα που 

διεξάγεται κυρίως για εμπορικούς 

σκοπούς. 
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Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (3α) Για τον αποτελεσματικό έλεγχο του 

παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 

θεσπισθεί μια αρχή σύμφωνα με την 

οποία ανήκει στους εισαγωγείς των 

προϊόντων φώκιας να αποδείξουν ότι τα 

προϊόντα που εισάγονται στην αγορά της 

Ένωσης προέρχονται από την θήρα στην 

οποία επιδίδονται οι Inuit και άλλες 

αυτόχθονες κοινότητες. 

 

 

 

Τροπολογία   4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3β) Προϊόντα φώκιας προερχόμενα από 

τη θήρα στην οποία επιδίδονται οι Inuit 

και άλλες αυτόχθονες κοινότητες 

μπορούν να διατεθούν στην αγορά μόνο 

υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται από 

κάποιο μηχανισμό/έγγραφο που να 

αποδεικνύει την προέλευσή τους και τη 

συμμόρφωσή τους προς με τα οριζόμενα 

από τον παρόντα κανονισμό·  προς τούτο 

μπορεί να δημιουργηθεί μία σφραγίδα 

που θα πιστοποιεί ότι τα προϊόντα αυτού 

του είδους προέρχονται από τη θήρα που 

υπαγορεύεται από τις ανάγκες επιβίωσης 

των κοινοτήτων αυτών και, συνεπώς, δεν 

διεξάγεται κυρίως για εμπορικούς κυρίως 

σκοπούς. 
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Τροπολογία   5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Με σκοπό να προβλεφθούν 

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. 

(5) Με σκοπό να προβλεφθούν 

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, και από 

κοινού με τους Inuit και τις άλλες 

εμπλεκόμενες αυτόχθονες κοινότητες. 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 

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5β) Η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει 

κάποια ευελιξία προκειμένου να λαμβάνει 

μέτρα όταν υποπίπτουν στην αντίληψή 

της αξιόπιστες πληροφορίες σύμφωνα με 

τις οποίες η θήρα φώκιας που διεξάγεται 

σε μια δεδομένη τρίτη χώρα παραβιάζει 

σαφώς τα πρότυπα που απαιτούνται για 

την μείωση του πόνου, της αγωνίας, του 

φόβου και άλλων μορφών ταλαιπωρίας 

των ζώων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η 

Επιτροπή πρέπει να έχει την εξουσία να 

επιβάλλει προσωρινό περιορισμό ή 

απαγόρευση των εισαγωγών προϊόντων 

φώκιας που προέρχονται από παρόμοια 
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θήρα, από τη χώρα αυτή. 

 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 1  

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

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 με την 

προϋπόθεση ότι ο εισαγωγέας μπορεί να 

αποδείξει ότι 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: 

 

Αιτιολόγηση 

Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 

απαιτείται από τους εισαγωγείς να αποδείξουν ότι τα προϊόντα φώκιας που εισάγουν 

προέρχονται από εγκεκριμένες πηγές. 

 

 

Τροπολογία   8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 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 

5. Αν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο αριθμός 

των θηρευόμενων φωκιών, η ποσότητα 

των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά 

σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 ή 

άλλες περιστάσεις είναι τέτοιες που να 

αποδεικνύεται ότι η θήρα 

πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο για 

εμπορικούς σκοπούς, η Επιτροπή, κατόπιν 



 

PE552.005v02-00 40/42 RR\1065025EL.doc 

EL 

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. 

διαβουλεύσεων με τους αρμόδιους 

φορείς, εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 4, ώστε να περιοριστεί, ή να 

απαγορευτεί η διάθεση στην αγορά 

προϊόντων που προέρχονται από τη θήρα 

για εμπορικούς σκοπούς. 

 

 

Τροπολογία   9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 

Άρθρο 5 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3a) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 

 "Άρθρο 5a 

 Ενημέρωση του κοινού 

 Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την 

ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, 

συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών 

υπαλλήλων των κρατών μελών, και του 

κοινού, όσον αφορά την πρόσβαση στην 

αγορά, σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανόνες δικαίου, των προϊόντων φώκιας 

που προέρχονται από τη θήρα που 

διεξάγεται από αυτόχθονες κοινότητες, 

σύμφωνα με το άρθρο 3 (1). " 
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