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Amendamentul 24
Niels Busk

Propunere de regulament
–

Textul propus de Comisie Propunerea de respingere

Respinge propunerea Comisiei.

Or. da

Justificare

Temeiul juridic al propunerii este articolul 95, care vizează îndepărtarea obstacolelor din 
calea comerțului în Comunitate. Prezenta propunere nu îndepărtează niciun obstacol din 
calea comerțului, ci, dimpotrivă, prin interzicerea comerțului cu produse derivate din focă, 
introduce un astfel de obstacol. Celălalt temei juridic al propunerii este articolul 133, care 
privește politica comercială comună. E posibil ca aceasta să nu fie conformă cu normele 
OMC, motiv pentru care ar trebui respinsă. În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, există 
riscul ca propunerea să dăuneze bunăstării animalelor, acesta fiind al treilea motiv pentru 
care propunerea Comisiei ar trebui respinsă.

Amendamentul 25
Jens Holm

Propunere de regulament
Considerentul –1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Parlamentul European invită Comisia să 
propună o interzicere totală a importului 
cu produse din focă, în conformitate cu 
punctul 70 din Rezoluția sa din 12 
octombrie 2006 referitoare la un plan de 
acțiune comunitar pentru protecția și 
bunăstarea animalelor 2006-20101,
JO C 308E, 16.12.2006, p. 170.

Or. en
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Justificare

Este vorba despre Rezoluția Parlamentului European privind planul de acțiune pentru 
bunăstarea animalelor 2006-2010, în care Comisia este invitată să propună o interzicere 
totală a produselor derivate din focă.

Amendamentul 26
Jens Holm

Propunere de regulament
Considerentul -1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La 26 septembrie 2006, Parlamentul 
European a adoptat o declarație privind 
interzicerea produselor derivate din focă 
în Uniunea Europeană1, 
1 Texte adoptate, P6_TA(2006)0369.

Or. en

Justificare

Este vorba despre Declarația scrisă a Parlamentului European privind interzicerea 
produselor derivate din focă în Uniunea Europeană, care a dus la propunerea de interzicere 
a comerțului cu produse derivate din focă.

Amendamentul 27
Jens Holm

Propunere de regulament
Considerentul –1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În Recomandarea 1776 din 17 noiembrie 
2006, Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei invită statele membre, 
inter alia:
(a) să interzică toate metodele de 
vânătoare caracterizate prin cruzime, care 
nu garantează moartea instantanee, fără 
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suferință, a animalelor, precum și 
asomarea animalelor cu instrumente 
precum hakapik-uri, bâte și arme de foc și
(b) să promoveze inițiative pentru 
interzicerea importului și comercializării 
de produse derivate din focă;

Or. en

Justificare

Este vorba despre recomandarea Consiliului care îi îndeamnă pe membri să promoveze 
inițiative pentru interzicerea comerțului cu produse derivare din focă și care a determinat, în 
parte, adoptarea prezentei propuneri de regulament.

Amendamentul 28
Jens Holm

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Focile sunt animale care pot resimți 
durere, suferință psihică, spaimă și alte 
forme de suferință.

(1) Focile sunt animale simțitoare, care pot 
resimți durere, suferință psihică, spaimă și 
alte forme de suferință.

Or. en

Justificare

Se face astfel o referire explicită la termenul general acceptat care descrie animalele care 
simt durere, stres și alte emoții.

Amendamentul 29
Jens Holm

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Vânarea focilor a dat naștere unor (3) Vânarea focilor a dat naștere unor 
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serioase îngrijorări exprimate de opinia 
publică, de guverne, precum și de 
Parlamentul European în calitatea lor de 
foruri preocupate de bunăstarea animalelor, 
întrucât există indicii conform cărora se 
pare că focile nu sunt ucise și jupuite fără 
a li se provoca durere, suferință psihică și 
alte forme de suferință care pot fi evitate.
Autoritatea Europeană pentru Siguranța 
Alimentară a concluzionat, în avizul său 
științific privind aspectele legate de 
bunăstarea animalelor în contextul 
uciderii și jupuirii focilor, că este posibil 
ca focile să fie ucise în mod rapid și 
eficace, fără a li se provoca dureri sau 
suferințe psihice care pot fi evitate, 
raportând în același timp că, în practică, 
nu se folosesc întotdeauna metode de 
ucidere eficace și umane.

serioase îngrijorări exprimate de opinia 
publică, de guverne, precum și de 
Parlamentul European în calitatea lor de 
foruri preocupate de bunăstarea animalelor, 
întrucât există indicii conform cărora focile 
ucise și jupuite în vânătorile comerciale 
trec prin foarte multă durere, suferință 
psihică și alte forme de suferință.

Or. en

Justificare

Întrebarea adresată aici nu este dacă focile pot fi omorâte în mod uman în teorie, ci dacă pot 
fi sistematic sacrificate în mod uman în zonele în care se organizează vânători de foci. Pentru 
a evita confuzia, fragmentul respectiv a fost eliminat.

Amendamentul 30
Mojca Drčar Murko

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a suprima fragmentarea actuală 
a pieței interne, este necesar să se prevadă 
norme armonizate, luând în considerare 
totodată aspecte ce țin de bunăstarea 
animalelor. În acest sens, este oportun să 
se interzică introducerea pe piață a 
produselor derivate din focă.

(6) Pentru a suprima fragmentarea actuală 
a pieței interne și pentru a răspunde 
preocupărilor cetățenilor europeni, 
precum și pentru a lua în considerare 
aspectele referitoare la conservarea 
naturii, este necesar să se prevadă norme 
armonizate bazate pe aceste aspecte. În 
acest scop, este oportun să se interzică 
introducerea pe piață a produselor derivate 
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din focă.

Or. en

Justificare

Regulamentul vizează, de asemenea, să răspundă preocupărilor legate de bunăstarea 
animalelor și, într-un sens mai larg, să soluționeze aspectele referitoare la conservarea 
naturii. Este important ca aceste considerente să fie subliniate, în special pentru a respecta 
anumite dispoziții prevăzute de OMC.

Amendamentul 31
Jens Holm

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Diversele interdicții prevăzute în 
prezentul regulament ar răspunde 
îngrijorărilor privind bunăstarea animalelor 
exprimate de membrii opiniei publice în 
legătură cu introducerea pe piața 
comunitară, inclusiv ca urmare a 
importurilor din țări terțe, a produselor 
derivate din foci care se poate să nu fi fost 
ucise și jupuite fără a li se provoca durere, 
suferință psihică și alte forme de suferință 
care pot fi evitate.

(10) Diversele interdicții prevăzute în 
prezentul regulament ar răspunde 
îngrijorărilor privind bunăstarea animalelor 
exprimate de membrii opiniei publice în 
legătură cu introducerea pe piața 
comunitară, inclusiv ca urmare a 
importurilor din țări terțe, a produselor 
derivate din foci care se poate să nu fi fost 
ucise și jupuite fără a li se provoca durere, 
suferință psihică și alte forme de suferință.

Or. en

Justificare

Formele de suferință care pot fi evitate pot fi foarte însemnate, având în vedere că termenul 
nu este cuantificabil.
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Amendamentul 32
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Diversele interdicții prevăzute în 
prezentul regulament ar răspunde 
îngrijorărilor privind bunăstarea animalelor 
exprimate de membrii opiniei publice în 
legătură cu introducerea pe piața 
comunitară, inclusiv ca urmare a 
importurilor din țări terțe, a produselor 
derivate din foci care se poate să nu fi fost 
ucise și jupuite fără a li se provoca durere, 
suferință psihică și alte forme de suferință 
care pot fi evitate.

(10) Diversele interdicții prevăzute în 
prezentul regulament ar răspunde 
îngrijorărilor privind bunăstarea animalelor 
exprimate de membrii opiniei publice în 
legătură cu introducerea pe piața 
comunitară, inclusiv ca urmare a 
importurilor din țări terțe, a produselor 
derivate din foci care se poate să nu fi fost 
ucise și jupuite fără a li se provoca durere, 
suferință psihică și alte forme de suferință.

Or. en

Justificare

Se elimină cuvintele „care pot fi evitate”, întrucât toate elementele arată că cetățenii CE sunt 
preocupați de suferințele cauzate de vânătoarea de foci, nu numai de formele de suferință 
care pot fi evitate. Formele de suferință care pot fi evitate pot fi foarte însemnate, având în 
vedere că termenul nu este cuantificabil.

Amendamentul 33
Jens Holm

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Cu toate acestea, este oportun să se 
prevadă posibilitatea de derogare de la 
interdicția generală de introducere pe piață 
și de import în Comunitate, precum și de 
export din Comunitate a produselor din 
focă, în măsura în care sunt îndeplinite 
condițiile relevante bazate pe considerente 
ce țin de bunăstarea animalelor.

(11) Cu toate acestea, este oportun să se 
prevadă o derogare limitată de la 
interdicția generală de introducere pe piață 
și de import în Comunitate, precum și de 
export din Comunitate a produselor din 
focă pentru produsele derivate din focile 
vânate de comunitățile inuite.
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În acest sens, ar trebui prevăzute criterii a 
căror respectare ar trebui să asigure că 
focile sunt ucise și jupuite fără a li se 
provoca durere, suferință psihică și alte 
forme de suferință care pot fi evitate. 
Orice astfel de derogare ar trebui 
acordată la nivel comunitar, astfel încât 
să se aplice condiții uniforme în 
ansamblul Comunității în ceea ce privește 
schimburile comerciale autorizate în 
temeiul derogărilor respective și să se 
mențină buna funcționare a pieței 
interne.

Or. en

Justificare

Interzicerea comerțului cu produse derivate din focă care conține o derogare pentru așa-
numita ucidere „umană” nu este viabilă, întrucât vânătorile de foci au loc în zone 
îndepărtate și sunt practicate de mii de indivizi, pe suprafețe mari, inaccesibile, ceea ce face 
imposibilă monitorizarea eficientă a vânătorii de foci.

Amendamentul 34
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Nu ar trebui să fie afectate interesele 
economice și sociale fundamentale ale 
comunităților inuite care vânează în mod 
tradițional foci ca mijloc de asigurare a 
subzistenței. Vânătoarea reprezintă o 
parte integrantă a culturii și identității 
membrilor comunității inuite, constituind, 
de asemenea, o sursă de venit și 
contribuind la asigurarea subzistenței 
vânătorului. Prin urmare, produsele din 
focă obținute în urma unor vânători de foci 
desfășurate în mod tradițional de 
comunitățile inuite și contribuind la 
subzistența acestora nu trebuie să facă 

(13) Prezentul regulament nu afectează
interesele economice și sociale 
fundamentale ale comunităților inuite care 
vânează în mod tradițional foci ca mijloc 
de asigurare a subzistenței, pentru că 
vânătoarea în scopuri de subzistență este 
practicată doar pentru consumul personal 
sau al familiei (și, prin urmare, nu pentru 
comerț la nivel comunitar). Produsele din 
focă obținute în urma unor vânători de foci 
desfășurate de comunitățile inuite în 
scopuri de subzistență, care intră pe piața 
europeană numai pentru efectuarea unor 
schimburi culturale pentru educație sau 
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obiectul interdicțiilor prevăzute în 
prezentul regulament.

ceremonii nu trebuie să facă obiectul 
interdicțiilor prevăzute în prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

This amendment acknowledges an exception for seal products derived from Inuit hunts that 
are traded as part of a non-commercial cultural exchange. Because subsistence hunting (as 
that term is normally and properly understood) by its nature involves personal or family 
consumption only, and does not involve placing seal products on the market or importing or 
exporting them, seal products from these subsistence hunts do not fall within the Regulation, 
which deals with international trade. However, this amendment recognizes that in some 
instances, Inuit seal products may enter or exit the EU as part of a non-commercial, cultural 
exchange. This amendment allows that trade to continue to preserve tradition and culture.

Amendamentul 35
Jens Holm

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ar trebui prevăzute dispoziții 
corespunzătoare pentru a asigura aplicarea 
corectă, în temeiul prezentului regulament, 
a derogărilor de la interdicțiile de 
comercializare. În acest sens, ar trebui 
prevăzute dispoziții referitoare la 
sistemele de certificare, precum și la 
etichetare și marcare. Sistemele de 
certificare ar trebui să garanteze că 
produsele derivate din focă sunt 
certificate ca provenind de la foci care au 
fost ucise și jupuite în conformitate cu 
cerințele relevante, aplicate în mod 
eficient, al căror scop este să asigure că 
focile sunt ucise și jupuite fără a li se 
provoca durere, suferință psihică și alte 
forme de suferință care pot fi evitate.

(14) Ar trebui prevăzute dispoziții 
corespunzătoare pentru a asigura aplicarea 
corectă, în temeiul prezentului regulament, 
a derogării de la interdicțiile de 
comercializare pentru produsele inuite 
derivate din focă. 

Or. en
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Justificare

Acest amendament subliniază că dispozițiile referitoare la acordarea unei derogări se aplică 
numai pentru produsele rezultate din vânătorile inuite.

Amendamentul 36
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În special, Comisia ar trebui să fie 
autorizată să adopte toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
procedurile destinate să permită aplicarea 
derogării de la interdicțiile de 
comercializare stabilite în prezentul 
regulament sunt introduse și utilizate în 
mod eficient, precum și pentru a asigura 
punerea corectă în aplicare a dispozițiilor 
prezentului regulament privind sistemele 
de certificare, etichetarea și marcarea. 
Deoarece măsurile respective au un 
domeniu general de aplicare și sunt 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament, printre altele 
prin completarea acestuia cu noi elemente 
neesențiale, acestea trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE. De 
asemenea, Comisia ar trebui să fie 
autorizată să decidă cu privire la 
derogările de la interdicția de 
comercializare în temeiul prezentului 
regulament, precum și cu privire la 
suspendarea sau eliminarea acestora. 
Deoarece măsurile respective sunt 
adoptate pentru a asigura gestionarea 
sistemului prevăzut în prezentul 
regulament și pentru aplicarea acestuia în 
anumite cazuri, acestea trebuie adoptate 
în conformitate cu procedura de 
gestionare prevăzută la articolul 4 din 

eliminat
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Decizia 1999/468/CE.

Or. en

Justificare

Acest considerent devine irelevant în cazul în care se adoptă amendamentele raportorului.

Amendamentul 37
Jens Holm

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În special, Comisia ar trebui să fie 
autorizată să adopte toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
procedurile destinate să permită aplicarea 
derogării de la interdicțiile de 
comercializare stabilite în prezentul 
regulament sunt introduse și utilizate în 
mod eficient, precum și pentru a asigura 
punerea corectă în aplicare a dispozițiilor 
prezentului regulament privind sistemele 
de certificare, etichetarea și marcarea. 
Deoarece măsurile respective au un 
domeniu general de aplicare și sunt 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament, printre altele 
prin completarea acestuia cu noi elemente 
neesențiale, acestea trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE. De 
asemenea, Comisia ar trebui să fie 
autorizată să decidă cu privire la 
derogările de la interdicția de 
comercializare în temeiul prezentului 
regulament, precum și cu privire la 
suspendarea sau eliminarea acestora. 
Deoarece măsurile respective sunt 
adoptate pentru a asigura gestionarea 
sistemului prevăzut în prezentul 

eliminat
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regulament și pentru aplicarea acestuia în 
anumite cazuri, acestea trebuie adoptate 
în conformitate cu procedura de 
gestionare prevăzută la articolul 4 din 
Decizia 1999/468/CE.

Or. en

Justificare

Acest considerent devine irelevant odată cu eliminarea considerentelor 11 și 12.

Amendamentul 38
Mojca Drčar Murko

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește norme 
armonizate privind introducerea pe piață și 
importul în, tranzitul prin sau exportul din 
Comunitatea Europeană a produselor 
derivate din focă.

Prezentul regulament stabilește norme 
armonizate privind introducerea pe piață și 
importul în, tranzitul prin sau exportul din 
Comunitatea Europeană a produselor 
derivate din focă și răspunde 
preocupărilor cetățenilor europeni, luând 
în considerare aspectele referitoare la 
conservarea naturii.

Or. en

Justificare

Prezentul regulament urmărește, de asemenea, să răspundă preocupărilor exprimate de 
statele membre și de cetățenii UE, precum și să ia în considerare aspectele referitoare la 
conservarea naturii. Aceste obiective trebuie precizate în mod explicit.
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Amendamentul 39
Jens Holm

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește norme 
armonizate privind introducerea pe piață și 
importul în, tranzitul prin sau exportul din 
Comunitatea Europeană a produselor 
derivate din focă.

Prezentul regulament stabilește norme 
armonizate privind interzicerea 
introducerii pe piață și a importului în, a 
tranzitului prin sau exportului din 
Comunitatea Europeană a produselor 
derivate din focă, cu excepția tuturor 
produselor derivate din focă rezultate din 
vânătorile organizate de comunitățile 
inuite.

Or. en

Justificare

Acest amendament recunoaște derogarea acordată produselor derivate din focă rezultate din 
vânătorile inuite, care permite comerțului să continue să păstreze tradiția și cultura.

Amendamentul 40
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament este pus în aplicare 
în așa fel încât toate statele membre să 
respecte Convenția ONU privind 
diversitatea biologică.

Or. sv

Justificare

Convenția privind diversitatea biologică urmărește păstrarea diversității biologice. Politica 
UE este concepută să susțină îndeplinirea acestui obiectiv, iar prezentul regulament nu 
trebuie să facă excepție.
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Amendamentul 41
Jens Holm

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „focă” înseamnă specimene de pinipede 
care aparțin speciilor enumerate în anexa 
I;

1. „focă” înseamnă specimene de pinipede;

Or. en

Justificare

Dacă s-ar lăsa unele specii de foci în afara regulamentului, ar apărea complicații și 
probleme de identificare.

Amendamentul 42
Jens Holm

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „produs derivat din focă” înseamnă toate 
produsele prelucrate sau neprelucrate, 
derivate sau obținute din foci, inclusiv 
carnea, uleiul, grăsimea, pieile cu blană 
brute și prelucrate, tăbăcite sau apretate, 
inclusiv pieile cu blană asamblate în 
formă de plăci, cruce sau alte forme 
similare, precum și articole confecționate 
din piei de focă;

2. „produs derivat din focă” înseamnă orice 
produs derivat sau obținut din foci, cu 
excepția

produselor derivate din focile rezultate din 
vânătorile organizate de comunitățile 
inuite.

Or. en
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Justificare

Prin modificarea definiției produselor derivate din focă, derogarea acordată inuiților se va 
aplica importului, exportului și comerțului de la interiorul Uniunii Europene.

Amendamentul 43
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „produs derivat din focă” înseamnă toate 
produsele prelucrate sau neprelucrate, 
derivate sau obținute din foci, inclusiv 
carnea, uleiul, grăsimea, pieile cu blană 
brute și prelucrate, tăbăcite sau apretate, 
inclusiv pieile cu blană asamblate în formă 
de plăci, cruce sau alte forme similare, 
precum și articole confecționate din piei de 
focă;

2. „produs derivat din focă” înseamnă toate 
produsele prelucrate sau neprelucrate, 
derivate sau obținute din foci, inclusiv 
carnea, uleiul, grăsimea, organele și pieile 
cu blană brute și prelucrate, tăbăcite sau 
apretate, inclusiv pieile cu blană asamblate 
în formă de plăci, cruce sau alte forme 
similare, precum și articole confecționate 
din piei de focă, cu excepția produselor 
derivate din focă rezultate din vânătorile 
organizate de comunitățile inuite care 
sunt comercializate ca parte a 
schimburilor necomerciale dintre 
comunitățile inuite în scopuri culturale, 
educaționale și/sau ceremoniale;

Or. en

Justificare

Prin modificarea definiției produselor derivate din focă, derogarea acordată inuiților se va 
aplica importului, exportului și comerțului de la interiorul Uniunii Europene.
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Amendamentul 44
Jens Holm

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „import” înseamnă intrarea unor bunuri 
pe teritoriul vamal al Comunității, cu 
excepția importurilor care:

4. „import” înseamnă intrarea unor bunuri 
pe teritoriul vamal al Comunității, cu 
excepția importurilor care

(i) prezintă un caracter ocazional și
(ii) constau exclusiv din bunuri destinate 
uzului personal al călătorilor sau al 
familiilor lor;

constau exclusiv din bunuri destinate 
uzului personal al călătorilor sau al 
familiilor lor; natura și cantitatea acestora 
nu trebuie să indice că sunt importate în 
scopuri comerciale;

Or. en

Justificare

Acest amendament clarifică faptul că importurile pentru uz personal trebuie să fie într-o 
cantitate și de o natură necomercială. Acest lucru este necesar pentru a nu crea o portiță de 
scăpare prin permiterea comerțului în scopuri personal fără restricții legate de cantitatea sau 
natura produselor comercializate.

Amendamentul 45
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. „în scopul supraviețuirii” înseamnă 
utilizările obișnuite și tradiționale de către 
comunitățile de inuiți ale produselor 
derivate din focă pentru consumul direct 
personal sau de către familie sub formă 
de alimente, adăpost, combustibil, 
îmbrăcăminte, unelte, pentru fabricarea și 
comercializarea internă a obiectelor de 
artizanat din produse necomestibile 
derivate din focă pentru consumul 
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personal sau de către familie și pentru a 
face schimb de foci sau de părți ale 
acestora, cu condiția ca schimbul să fie 
limitat și să nu se facă în scopuri 
comerciale, sau să fie destinat 
consumului propriu sau de către familie.

Or. en

Justificare

Adăugire la amendamentul 11 al raportorului. Comercializarea de produse de artizanat 
trebuie limitat la interiorul țării.

Amendamentul 46
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alineatul (1) nu se aplică produselor 
derivate din focă care provin din țările cu 
o populație de foci permanentă, cu 
condiția ca:
- vânătoarea să se desfășoare în 
conformitate cu plan de gestionare 
național;
- vânătoarea să fie selectivă și să se 
desfășoare în condiții controlate și la o 
scară redusă;
- vânătoarea să nu pună în pericol 
menținerea unei stări de conservare 
favorabile;
- comerțul cu produse derivate din focă să 
se desfășoare numai pe piața locală.

Or. en

Justificare

A number of countries have a very small-scaled, strictly controlled seal hunt. The hunt is part 
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of the overall seal management with the aim to prevent damages to fisheries. Alone in Sweden 
the seals cause damages for 6 000 000 € per year to fisheries. The seal hunt itself and the 
small scale trade in seal products create incentives for the local people along the coast to 
consider the seal as a valuable game species and not only as a pest species. If the trade was 
banned there is a risk that the seal would again be considered only as a pest species and 
being killed with less effective methods. Further, the costs of the proposed system with 
certificates and labels would not be proportionate to the extent of the seal hunt in some 
countries. It is reasonable to distinguish between large scale hunting of sales, and the small 
scale hunting which takes place in Sweden where only about 100 animals are hunted 
annually.

Amendamentul 47
Jens Holm

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trimit Comisiei, o dată 
la cinci ani, un raport care prezintă 
acțiunile întreprinse pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament.

(1) Statele membre trimit Comisiei, în 
termen de doi ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament și, ulterior, o 
dată la trei ani, un raport care prezintă 
acțiunile întreprinse pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament.

(2) Pe baza rapoartelor menționate la 
alineatul (1), Comisia prezintă la rândul ei 
rapoarte Parlamentului European și 
Consiliului cu privire la punerea în aplicare 
a prezentului regulament, în termen de 
douăsprezece luni de la încheierea 
respectivei perioade de raportare de cinci 
ani.

(2) Pe baza rapoartelor menționate la 
alineatul (1), Comisia prezintă la rândul ei 
rapoarte Parlamentului European și 
Consiliului cu privire la punerea în aplicare 
a prezentului regulament, în termen de 
douăsprezece luni de la încheierea fiecărei
perioade de raportare.

Or. en

Justificare

O perioadă de timp de doi ani reprezintă pentru statele membre un stimulent mai puternic de 
a lua măsuri în vederea punerii în aplicare a regulamentului și permite identificarea și 
soluționarea rapidă a problemelor de implementare.
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Amendamentul 48
Jens Holm

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 3 și 4 se aplică după 6 luni de la 
data intrării în vigoare a regulamentului, cu 
excepția cazului în care măsurile de 
aplicare menționate la articolul 3
alineatul (3), articolul 5 alineatul (5), 
articolul 6 alineatul (2) și articolul 7 
alineatul (2) nu sunt în vigoare la acea 
dată; în acest caz, articolele menționate se 
aplică din ziua următoare datei de intrare 
în vigoare a respectivelor măsuri de 
aplicare. 

Articolul 3 se aplică începând cu [6 luni 
de la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament].

Or. en

Justificare

Consecință parțială a eliminării articolului 4 etc. Cuvintele „cu excepția cazului în care 
măsurile de aplicare menționate la articolul 3 alineatul (3), articolul 5 alineatul (5), articolul 
6 alineatul (2) și articolul 7 alineatul (2) nu sunt în vigoare la acea dată; în acest caz, 
articolele menționate se aplică din ziua următoare datei de intrare în vigoare a respectivelor 
măsuri de aplicare” sunt problematice pentru că implică faptul că interdicția va intra în 
vigoare numai după ce Comisia va aplica  măsurile corespunzătoare derogării acordate 
inuiților în conformitate cu articolul 3 alineatul (3). Eliminarea lor oferă Comisiei motivele 
aplicării derogării.


	758044ro.doc

