
DECYZJA KOMISJI (UE) 2017/265 

z dnia 14 lutego 2017 r. 

włączająca rząd Terytoriów Północno-Zachodnich Kanady jako uznany organ do wykazu, 
o którym mowa w art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1850 ustanawiającego 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok 

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 757) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1850 z dnia 13 października 2015 r. ustanawiające 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu 
produktami z fok (1), w szczególności jego art. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 (2) określono warunki 
wprowadzania do obrotu w Unii produktów z fok pochodzących z polowań prowadzonych przez Eskimosów lub 
inne społeczności autochtoniczne. Zgodność z tymi warunkami musi być poświadczona przez uznany organ 
w momencie wprowadzania produktów z fok do obrotu. 

(2)  W art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1850 określono wymogi, jakie podmioty muszą spełnić, aby 
zostać zamieszczone w wykazie uznanych organów do celów art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1007/2009. 

(3)  Wprowadzanym do obrotu produktom z fok pochodzącym z polowań prowadzonych przez Eskimosów lub inne 
społeczności autochtoniczne musi towarzyszyć dokument wydany przez uznany organ poświadczający, że 
warunki określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/1850 zostały spełnione. 

(4)  W dniu 22 listopada 2016 r. Komisja otrzymała wniosek od rządu Terytoriów Północno-Zachodnich Kanady 
o zatwierdzenie go jako uznanego organu do celów art. 3 ust. 1a rozporządzenia (WE) nr 1007/2009. 
Wnioskowi towarzyszyły dokumenty wykazujące spełnienie wymogów art. 3 rozporządzenia wykonawczego 
(UE) 2015/1850. 

(5)  Na podstawie przedstawionej dokumentacji Komisja dokonała oceny w celu ustalenia, czy rząd Terytoriów 
Północno-Zachodnich spełnia wymogi i może być uznanym organem zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 
(UE) 2015/1850. 

(6)  Komisja uznała, że rząd Terytoriów Północno-Zachodnich Kanady spełnia wszystkie warunki określone w art. 3 
ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1850 i że rząd Terytoriów Północno-Zachodnich należy 
umieścić w wykazie uznanych organów, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zatwierdza się rząd Terytoriów Północno-Zachodnich Kanady jako uznany organ do celów art. 3 rozporządzenia 
wykonawczego (UE) 2015/1850. 
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(1) Dz.U. L 271 z 16.10.2015, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok 

(Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 36). 



Artykuł 2 

Treść niniejszej decyzji publikuje się niezwłocznie na stronie internetowej Komisji. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do rządu Terytoriów Północno-Zachodnich Kanady. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lutego 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Karmenu VELLA 

Członek Komisji  
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