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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

1. Contexto 

Caça à foca 

As focas vivem predominantemente ao longo das costas das regiões polares, subpolares e 
temperadas. Existem 33 espécies de pinípedes, das quais pelo menos 15 são alvo de caça. A 
população caçada representa aproximadamente 15-16 milhões de animais.

Anualmente, são mortas no âmbito da caça comercial em larga escala cerca de 900 000 focas 
(este número não tem em conta os exemplares atingidos, mas não recuperados, nem os abates 
não declarados), das quais 60% no Canadá, na Gronelândia e na Namíbia. A Noruega e a 
Rússia são os outros países que se dedicam à caça comercial em larga escala destes animais. 
Na Comunidade, a Suécia, a Finlândia e o Reino Unido (Escócia) praticam uma caça à foca 
em pequena escala, principalmente por razões de gestão das populações de peixes e de 
controlo de pragas. 

Existe comércio de produtos derivados de focas dentro e fora da Comunidade. 

Preocupação crescente da opinião pública

As focas são mamíferos dotados de sensibilidade à dor, à angústia, ao medo e a outras formas 
de sofrimento. Os métodos utilizados para caçar focas são muitas vezes considerados 
desumanos e cruéis. Foram precisamente os aspectos da caça às focas relacionados com o 
bem-estar dos animais que suscitaram uma significativa preocupação entre a opinião pública 
ao longo dos últimos anos:

(1) Diversas sondagens nos diferentes Estados-Membros da UE demonstram que a 
esmagadora maioria dos cidadãos da UE se opõe à caça comercial à foca em grande escala, 
bem como aos seus métodos, e, além disso, uma clara maioria defende uma proibição total do 
comércio de produtos derivados da foca. Também a nível internacional, mesmo em países 
como o Canadá, a caça comercial à foca conta com uma oposição significativa.

(2) Para responder às preocupações dos seus cidadãos no tocante ao bem-estar dos animais, 
vários Estados-Membros da UE já adoptaram legislação para proibir o comércio de 
produtos derivados da foca, estando outros a preparar legislação no mesmo sentido. No plano 
internacional, outros países tomaram medidas semelhantes que também se baseiam em grande 
parte em considerações públicas de ordem ética e moral relacionadas com o bem-estar dos 
animais. Os Estados Unidos, por exemplo, incluíram uma proibição no seu Marine Mammal 
Protection Act (lei de protecção dos mamíferos marinhos) de 1972.  

(3) Com a adopção da declaração escrita 38/2006 (com 425 signatários) em 26 de Setembro 
de 2006, o Parlamento Europeu pediu a proibição da importação, exportação e venda de 
todos os produtos derivados de focas harpa e de focas de capuz, assegurando ao mesmo tempo 
que a regulamentação não tivesse impacto na caça tradicional praticada pelas comunidades 
inuítes. 
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(4) Após realizar um estudo de impacto, a Comissão Europeia publicou a sua proposta de 
regulamento em 23 de Julho de 2008. Tendo por base os artigos 95.º e 133.º do Tratado, o 
projecto de regulamento prevê a proibição do comércio, com uma isenção para as 
comunidades inuítes. Não obstante, prevê também derrogações significativas no sentido de 
permitir a comercialização de produtos obtidos de focas sem causar dor ou sofrimento 
evitável aos animais. 

2. Posição da relatora 

Proibição total 

A caça à foca tem lugar em regiões remotas, extensas e de difícil acesso, em condições 
meteorológicas extremas e sobre gelo instável. Todos os anos, observadores independentes 
testemunham que estas condições específicas constituem um grave obstáculo à aplicação do 
denominado processo de "três etapas" (atordoamento, verificação, sangramento), o que é 
confirmado pelo parecer da AESA. Além disso, as mesmas condições inverificáveis tornam 
praticamente impossível um controlo e uma execução eficazes por parte das autoridades 
competentes. O facto de essas mesmas autoridades terem de fornecer certificados e rótulos 
levantaria uma série de problemas práticos e não cumpriria os requisitos solicitados pelos 
cidadãos europeus e pelo Parlamento Europeu. A relatora considera, portanto, que a proposta 
da Comissão é inaplicável e sustenta que a moral pública só será suficientemente protegida 
por uma proibição total do comércio de produtos derivados da foca, com uma isenção 
limitada às comunidades inuítes, em consonância com o pedido feito pelo Parlamento em 
2006. Além disso, só o mais elevado nível de protecção das actuais legislações nacionais irá 
conferir legitimidade à harmonização proposta.  

Objectivo triplo

A relatora manifesta a firme convicção de que se justifica uma proibição total do comércio de 
produtos derivados da foca com uma isenção limitada às comunidades inuítes com base no 
seguinte objectivo triplo:

(1) Moral pública: só uma proibição total responde cabalmente às preocupações dos 
cidadãos europeus;

(2) Bem-estar animal: as medidas propostas visam pôr fim a métodos de caça considerados 
cruéis;

(3) Preocupações ambientais: prevenção do declínio da população de focas e da eventual 
extinção de determinadas espécies. O total admissível de capturas (TAC) actual da caça 
comercial está fixado acima do limite sustentável. E o TAC não tem em conta os exemplares 
atingidos, mas não recuperados, nem os abates não declarados. Acresce que a nova ameaça 
das alterações climáticas e do aquecimento global pode levar a um aumento da taxa de 
mortalidade das crias.

Propostas concretas 
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A relatora propõe, por conseguinte, que sejam suprimidas as derrogações da proposta da 
Comissão e que seja solicitada uma proibição total do comércio de produtos derivados da 
foca. Propõe, além disso, que a isenção para os inuítes seja restringida. Este tipo de isenção é 
aceite a nível internacional, por exemplo, na Comissão Baleeira Internacional, no Marine 
Mammal Protection Act dos Estados Unidos e em diferentes legislações nacionais da UE-27. 
Ao aproximar a proposta da legislação em vigor no EUA, poderia contribuir para um regime 
internacional coerente contra a caça comercial à foca. 

No que se refere a um eventual Painel da OMC, a relatora considera que uma proibição pode 
ser justificada nos termos do artigo XX (a) do GATT (protecção da moral pública), uma vez 
que as preocupações morais do público europeu tem sido amplamente demonstradas e
documentadas e não há medida disponível que seja viável e menos restritiva para o comércio 
e que possa dar resposta a essas preocupações de uma forma adequada. Uma proibição 
aplicada uniformemente a todos os Estados-Membros da UE e aos países terceiros é não-
discriminatória. Actualmente, não existe jurisprudência da OMC neste domínio. Este é, 
todavia, um fraco argumento para a adopção de medidas inaplicáveis, em vez de se optar por 
uma proibição total do comércio. 

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As diversas proibições que o presente 
regulamento prevê devem responder às 
preocupações em matéria de bem-estar 
animal expressas por cidadãos quanto à 
colocação no mercado comunitário – para 
além das importações de países terceiros –
de produtos obtidos de focas que possam 
não ter sido abatidas e esfoladas sem dor, 
angústia e outras formas de sofrimento 
evitável.

(10) As diversas proibições que o presente 
regulamento prevê devem responder às 
preocupações em matéria de bem-estar 
animal e de potencial conservação das 
espécies expressas por cidadãos quanto à 
colocação no mercado comunitário – para 
além das importações de países terceiros –
de produtos obtidos de focas que possam 
não ter sido abatidas e esfoladas sem dor, 
angústia e outras formas de sofrimento 
evitável.

Or. en
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Justificação

As preocupações dos cidadãos europeus em matéria de bem-estar animal e de potencial 
conservação das espécies são expoentes da moral pública europeia. Dado constituírem um 
importante motivo subjacente ao presente este regulamento, devem ser mencionadas.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Importa, no entanto, prever a 
possibilidade de derrogações à proibição 
geral de colocar no mercado comunitário 
e de importar para a Comunidade ou 
exportar a partir dela produtos derivados 
da foca, na medida em que sejam 
cumpridas as devidas condições com base 
em considerações de bem-estar animal. 
Para o efeito, devem ser previstos critérios 
cujo cumprimento assegure que o abate e 
a esfola das focas se processam sem dor, 
angústia ou outras formas de sofrimento 
evitável.  Tais derrogações devem, em 
qualquer caso, ser acordadas a nível 
comunitário, para que em toda a 
Comunidade se apliquem condições 
uniformes a respeito do comércio 
especificamente autorizado ao abrigo 
dessas derrogações e se preserve o 
funcionamento harmonioso do mercado 
interno.

Suprimido

Or. en

Justificação

A supressão deste considerando é uma consequência lógica da supressão das possibilidades 
de derrogação ao Regulamento. Cf. justificação da alteração ao artigo 4.º e seguintes.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os produtos derivados da foca só 
devem ser colocados no mercado, 
importados, transportados em trânsito ou 
exportados se cumprirem as condições 
previstas para o efeito pelo presente 
regulamento. Todavia, se forem colocados 
no mercado, importados ou exportados 
em conformidade com uma derrogação 
concedida ao abrigo do presente 
regulamento, os produtos derivados da 
foca terão igualmente de cumprir a 
legislação comunitária aplicável, 
incluindo as disposições relativas à saúde 
dos animais e à segurança dos géneros 
alimentícios e dos alimentos para 
animais, consoante os casos. O presente 
regulamento não deve afectar as 
obrigações decorrentes do Regulamento 
(CE) n.º 1774/2002 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 3 de Outubro 
de 2002, que estabelece regras sanitárias 
relativas aos subprodutos animais não 
destinados ao consumo humano1, no que 
respeita à eliminação de produtos 
derivados da foca, por motivos de saúde 
pública ou sanidade animal.

Suprimido

JO L 273, de 10.10.2002, p. 1. Regulamento com a 
última redacção, que lhe foi dada pelo 
Regulamento (CE) n.° 523/2008 da Comissão de 
11 de Junho de 2008 (JO L 153 de 12.6.2008, 
p. 23).

Or. en

Justificação

A supressão deste considerando é uma consequência lógica da supressão das possibilidades 
de derrogação ao Regulamento. Cf. justificação da alteração ao artigo 4.º e seguintes.
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os interesses económicos e sociais 
fundamentais das comunidades inuítes que 
se dedicam à caça tradicional da foca como 
meio de garantir a sua subsistência não 
devem ser afectados adversamente. A caça 
é parte integrante da cultura e da identidade 
dos membros da sociedade inuíte, 
representando uma fonte de rendimento e 
contribuindo para a subsistência do caçador 
Os produtos derivados de focas caçadas 
pelos métodos tradicionais das 
comunidades inuítes e que contribuem 
para a sua subsistência não devem, pois, 
ser abrangidos pelas proibições que o 
presente regulamento prevê.

(13) Os interesses económicos e sociais 
fundamentais das comunidades inuítes que 
se dedicam à caça tradicional da foca como 
meio de garantir a sua subsistência não 
devem ser afectados adversamente. A caça
é parte integrante da cultura e da identidade 
dos membros da sociedade inuíte, 
representando uma fonte de rendimento e 
contribuindo para a subsistência do caçador 
Os produtos derivados de focas caçadas 
pelos métodos tradicionais das 
comunidades inuítes para fins de
subsistência não devem, pois, ser 
abrangidos pelas proibições que o presente 
regulamento prevê.

Or. en

Justificação

A expressão "para fins de subsistência" é mais precisa do que a formulação da proposta e 
também está em consonância com a formulação do Marine Mammal Protection Act dos EUA.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Devem ser previstas disposições 
adequadas para garantir que as 
derrogações às proibições de comércio 
sejam devidamente aplicadas em 
conformidade com o presente 
regulamento. Para o efeito, terá de haver 
disposições em matéria de regimes de 
certificação, assim como de rotulagem e 
marcação. Os regimes de certificação 
devem assegurar que os produtos 

Suprimido
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derivados da foca sejam certificados como 
originários de animais abatidos e 
esfolados em conformidade com os 
devidos requisitos, que são efectivamente 
aplicados e cujo objecto é garantir o abate 
e a esfola das focas sem dor, angústia ou 
outras formas de sofrimento evitável.

Or. en

Justificação

A supressão deste considerando é uma consequência lógica da supressão das possibilidades 
de derrogação ao Regulamento. Cf. justificação da alteração ao artigo 4.º e seguintes.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Em particular, a Comissão deve ser 
habilitada a adoptar todas as medidas 
necessárias para assegurar o 
estabelecimento dos procedimentos 
relativos à apresentação e ao tratamento 
eficiente de pedidos de derrogação às 
proibições de comércio que o presente 
regulamento prevê, assim como para 
assegurar a correcta aplicação do disposto 
no regulamento em matéria de regimes de 
certificação e de rotulagem e marcação. 
Atendendo a que têm alcance geral e se 
destinam a alterar elementos não essenciais 
do presente regulamento, nomeadamente 
completando-o com novos elementos não 
essenciais, essas medidas devem ser 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo, previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE. A 
Comissão deve também ser habilitada a 
decidir de derrogações a proibições de 
comércio previstas pelo presente 
regulamento, bem como da suspensão ou 
revogação dessas derrogações. Atendendo 

(16) Em particular, a Comissão deve ser 
habilitada a adoptar todas as medidas 
necessárias para assegurar o 
estabelecimento dos procedimentos para 
assegurar a correcta aplicação do disposto 
no regulamento em matéria de elementos 
comprovativos da origem dos produtos 
inuítes derivados da foca. Atendendo a 
que têm alcance geral e se destinam a 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, nomeadamente 
completando-o com novos elementos não 
essenciais, essas medidas devem ser 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo, previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE. 
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a que têm em vista assegurar a gestão do 
regime previsto pelo presente regulamento 
e a sua aplicação em casos individuais, as 
medidas devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
gestão, previsto no artigo 4.º da Decisão 
1999/468/CE.

Or. en

Justificação

A expressão "elementos comprovativos da origem dos produtos inuítes derivados da foca" 
coloca a disposição em consonância com o n.º 3 do artigo 3.º.  Alem disso, as supressões são 
uma consequência lógica da supressão das possibilidades de derrogação ao Regulamento. 
Cf. justificação da alteração ao artigo 4.º e seguintes.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece regras 
harmonizadas para a colocação no mercado 
comunitário de produtos derivados da foca, 
bem como para a sua importação para a 
Comunidade, o seu trânsito através da 
Comunidade e a sua exportação da 
Comunidade.

O presente regulamento estabelece regras 
harmonizadas para a proibição da
colocação no mercado comunitário de 
produtos derivados da foca, bem como para 
a sua importação para a Comunidade, o seu 
trânsito através da Comunidade e a sua 
exportação da Comunidade.

Or. en

Justificação

Com o aditamento das palavras "proibição da", a formulação fica em consonância com as 
alterações propostas pela relatora à proposta, nomeadamente, a eliminação das 
possibilidades de derrogação.
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. «Foca»: espécime de pinípede
pertencente a uma das espécies 
enunciadas no anexo I;

1. «Foca»: todos os espécimes de pinípedes
(Phocidae, Otariidae e Odobenidae);

Or. en

Justificação

O presente regulamento deve ser aplicável a todas as focas. Por conseguinte, a definição é 
adaptada, em conformidade com a proposta de supressão do Anexo I.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Países, incluindo Estados-Membros, 
que pedem uma derrogação nos termos do 
artigo 5.º do presente regulamento e em 
cujo território ou sob cuja jurisdição 
foram abatidas e esfoladas as focas das 
quais derivam os produtos, assim como os 
países sob cuja jurisdição se encontram as 
pessoas que abatem e esfolam as focas 
caso o abate e a esfola se efectuem no 
território de outro país. Ao adoptar as 
medidas de execução referidas no n.º 5 do 
artigo 5.º, a Comissão decidirá, em 
consonância com os objectivos do 
presente regulamento, as condições de 
inclusão de outras entidades além de 
países.

Suprimido

Or. en
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Justificação

A supressão deste número é uma consequência lógica da supressão das possibilidades de 
derrogação ao Regulamento. Cf. justificação da alteração ao artigo 4.º e seguintes.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. «Formas tradicionais de caça»: 
formas de caça à foca praticadas 
tradicionalmente para fins não comerciais 
pelas comunidades inuítes. 

Or. en

Justificação

A nova definição clarifica a isenção para as comunidades inuítes estipulada no n.º 2 do 
artigo 3.º. 

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-B. «Fins de subsistência»: utilização 
habitual e tradicional pelas comunidades 
inuítes dos produtos derivados da foca 
para o consumo directo, pessoal ou 
familiar, como alimento, abrigo, 
combustível, vestuário ou ferramenta; 
para o fabrico e venda de artigos de 
artesanato a partir de subprodutos não 
comestíveis retirados da foca para 
consumo pessoal ou familiar; e para a 
troca de focas ou de partes das mesmas, se 
essa troca tiver um carácter limitado e 
não comercial e se limitar ao consumo 
pessoal ou familiar.
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Or. en

Justificação

Esta nova definição clarifica a isenção para as comunidades inuítes estipulada no n.º 2 do 
artigo 3 e está em consonância com o Marine Mammal Protection Act dos EUA.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O disposto no n.º 1 não se aplica a 
produtos derivados de focas caçadas pelos 
métodos tradicionais das comunidades 
inuítes e que contribuem para a sua 
subsistência.

2. O disposto no n.º 1 não se aplica a 
produtos derivados de focas caçadas pelos 
métodos tradicionais das comunidades 
inuítes para fins de subsistência.

Or. en

Justificação

A expressão "para fins de subsistência" é mais precisa do que a formulação da proposta e 
também está em consonância com a formulação do Marine Mammal Protection Act dos EUA. 

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º Suprimido
Condições de colocação no mercado, 

importação, trânsito e exportação
1. Não obstante o disposto no n.º 1 do 
artigo 3.º, a colocação no mercado 
comunitário de produtos derivados da 
foca, a sua importação para a 
Comunidade, o seu trânsito através da 
Comunidade e a sua exportação da 
Comunidade serão autorizados mediante 
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a satisfação das seguintes condições:
(a) Os produtos provêm de focas abatidas 
e esfoladas num país em que se aplicam 
disposições legislativas ou outros 
requisitos adequados que assegurem 
eficazmente o abate e a esfola dos animais 
sem dor, angústia ou outras formas de 
sofrimento evitável, ou por pessoas às 
quais se aplicam tais disposições;
(b) As autoridades competentes dão 
execução efectiva às disposições 
legislativas ou outros requisitos a que se 
refere a alínea a); 
(c) Está em vigor um regime adequado 
mediante o qual os produtos derivados da 
foca, incluindo peles e outros materiais 
em bruto obtidos de focas e utilizados 
para fabricar produtos derivados da foca, 
são certificados como originários de focas 
às quais se aplicam as condições 
estabelecidas nas alíneas a) e b), e
(d) O cumprimento das condições 
estabelecidas nas alíneas a), b) e c) é 
comprovado por:
(i) um certificado e
(ii) um rótulo ou marca, caso não baste 
um certificado para assegurar o 
cumprimento correcto do presente 
regulamento,
em conformidade com o disposto nos 
artigos 6.° e 7.º.
2. Os Estados-Membros não impedirão a 
colocação no mercado, a importação ou a 
exportação de produtos derivados da foca 
que cumpram o disposto no presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Seal hunts occur in remote, widespread and poorly accessible areas, under extreme weather 
conditions and on unstable ice. Each year independent observers witness that these specific 
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conditions form a severe obstacle to comply with the so-called three-step procedure 
(stunning, checking, bleeding). The EFSA opinion confirms this. Moreover, the same 
unverifiable conditions make effective monitoring and enforcement by the responsible 
authorities virtually impossible. The fact that those same authorities should provide 
certificates and labels would raise a lot of practical problems and would fail to meet the 
requirements asked for by European citizens and the European Parliament. The rapporteur 
therefore considers the Commission's proposal unenforceable and argues that the European 
public moral can only be sufficiently protected by a full ban on trade in seal products with a 
limited exemption for Inuit communities, in line with the Parliament's request of 2006.
Therfore, the provisions for derogations are deleted.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Suprimido
Derrogações

1. Aos requerentes de derrogação que 
demonstrem, a contento da Comissão, que 
as condições previstas no n.º 1 do 
artigo 4.º são satisfeitas será concedida a 
derrogação.
2. A Comissão apreciará o cumprimento 
das condições estabelecidas no n.º 1, 
alínea a), do artigo 4.º com base nos 
critérios enunciados no anexo II.
3. As derrogações concedidas nos termos 
do n.º 1 serão suspensas ou revogadas se 
deixar de ser satisfeita alguma das 
condições a que o mesmo se refere.
4. A Comissão concederá derrogações e 
decidirá da suspensão ou revogação das 
mesmas em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do 
artigo 9.º.
5. A Comissão adoptará todas as medidas 
necessárias para dar cumprimento ao 
disposto no presente artigo, tais como
medidas relativas aos pedidos de 
derrogação a apresentar à Comissão, 
incluindo elementos comprovativos. Ao 
fazê-lo, a Comissão terá em consideração 
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as diferentes condições que possam 
ocorrer nos territórios de diferentes 
países.
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, completando-o, 
serão aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 9.º

Or. en

Justificação

Cf. Justificação da alteração ao artigo 4º. 

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Suprimido
Certificados

1. Os certificados referidos no n.º 1, 
alínea d), ponto i), do artigo 4.º devem 
cumprir as seguintes condições mínimas:
 (a) fornecerem todas as informações 
necessárias para atestar que os produtos 
derivados da foca aos quais se referem 
satisfazem a condição estabelecida no n.º 
1, alínea c), do artigo 4.º;  e 
(b) serem validados por um organismo 
independente ou autoridade pública que 
ateste a exactidão das informações neles 
contidas.
2. A Comissão adoptará todas as medidas 
necessárias para dar cumprimento ao 
disposto no presente artigo. Poderá, 
nomeadamente, especificar as 
informações a fornecer e os elementos 
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comprovativos a apresentar para atestar 
que a condição prevista na alínea b) do 
n.º 1 é satisfeita.
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, completando-o, 
serão aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 9.º

Or. en

Justificação

Cf. Justificação das alterações aos artigos 4.º e 5.º. Tal como estipulado no n.º 3 do artigo 
3.º, a Comissão adoptará todas as medidas necessárias para dar cumprimento à isenção para 
as comunidades inuítes, incluindo elementos comprovativos da origem dos produtos inuítes 
derivados da foca. 

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Suprimido
Rotulagem e marcação

1. O rótulo ou marca a que se refere o 
n.º 1, alínea d), ponto ii), do artigo 4.º será 
afixado de modo inteligível, indelével e 
visível.
2. A Comissão adoptará todas as medidas 
necessárias para dar cumprimento ao 
disposto no presente artigo, tais como as 
medidas que especificam as condições a 
satisfazer pelo rótulo ou marca e as 
circunstâncias em que o rótulo ou marca 
deve ser afixado. Essas medidas, que têm 
por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
completando-o, serão aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 3 do 
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artigo 9.º

Or. en

Justificação

Cf. Justificação das alterações aos artigos 4.º, 5.º e 6.º.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º Suprimido
Alteração dos anexos

A Comissão pode alterar os anexos. Essas 
medidas, destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, 
devem ser aprovadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo previsto no n.º 3 do artigo 
9.º

Or. en

Justificação

A supressão proposta dos Anexos torna este artigo supérfluo.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os artigos 
4.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE, tendo-se 
em conta o disposto no seu artigo 8.º.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Só o n.º 4 do artigo 5.º remetia para o n.º 2 do artigo 9.º. Uma vez que o n.º 4 do artigo 5.º foi 
suprimido, o n.º 2 do artigo 9.º torna-se supérfluo. 

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros enviarão à 
Comissão, de cinco em cinco anos, um 
relatório sobre as acções empreendidas
para dar execução ao presente 
regulamento.

1. Os Estados-Membros enviarão à 
Comissão, no prazo de três anos após a 
entrada em vigor do presente 
Regulamento e, posteriormente, de cinco 
em cinco anos, um relatório sobre as 
acções empreendidas para dar execução ao 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

O prazo de cinco anos para receber o primeiro relatório afigura-se demasiado longo.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com base nos relatórios a que se refere o 
n.º 1, a Comissão informará o Parlamento 
Europeu e o Conselho sobre a aplicação do 
presente regulamento, no prazo de doze 
meses a contar do final do período
quinquenal de relatório em causa.

2. Com base nos relatórios a que se refere o 
n.º 1, a Comissão informará o Parlamento 
Europeu e o Conselho sobre a aplicação do 
presente regulamento, no prazo de doze 
meses a contar do final de cada período de 
relatório em causa.

Or. en
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O disposto nos artigos 3.º e 4.º aplicar-se-á 
6 meses após a data de entrada em vigor do 
regulamento, excepto se as medidas de 
execução a que se referem o n.º 3 do 
artigo 3.º, o n.º 5 do artigo 5.º, o n.º 2 do 
artigo 6.º e o n.º 2 do artigo 7.º não 
estiverem em vigor a essa data, caso em 
que se aplicará no dia seguinte à entrada 
em vigor das referidas medidas de 
execução.

O disposto no artigo 3.º aplicar-se-á 6 
meses após a data de entrada em vigor do 
regulamento.

Or. en

Justificação

Este artigo é alterado em conformidade com a eliminação das possibilidades de derrogação.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Anexo I

Texto da Comissão Alteração

ANEXO I Suprimido
Espécies de pinípedes referidas no 
artigo 2.°
1. Arctocephalus pusillus pusillus;
2. Callorhinus ursinus;
3. Cystophora cristata;
4. Erignathus barbatus;
5. Eumetopias jubatus;
6. Halichoerus grypus;
7. Histrophoca fasciata;
8. Odobenus rosmarus rosmarus;
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9. Odobenus rosmarus divergens;
10. Pagophilus groenlandicus;
11. Phoca largha;
12. Phoca vitulina;
13. Phoca vitulina richardii;
14. Pusa caspica;
15. Pusa hispida;
16. Pusa sibirica;
17. Zalophus californianus.

Or. en

Justificação

Em conformidade com a alteração ao n.º 1 do artigo 2.º, o presente Regulamento aplicar-se-á 
a todas as espécies de pinípedes. O Anexo I torna-se, assim, supérfluo. 

Alteração 23

Proposta de regulamento
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

ANEXO II Suprimido
Critérios de avaliação da adequação das 

disposições legislativas e outras 
obrigações em vigor referidas no n.º 2 do 

artigo 5.º
1. PRINCÍPIOS RELATIVOS AO BEM-
ESTAR DOS ANIMAIS:
Os princípios relativos ao bem-estar dos 
animais são especificados na legislação 
ou noutros dispositivos aplicáveis. 
2. INSTRUMENTOS DE CAÇA:
As características das armas utilizadas no 
abate de focas são especificadas. 
Explicita-se na legislação ou noutros 
dispositivos quais as armas autorizadas 
para o atordoamento e/ou o abate das 
crias e quais as autorizadas para o 
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atordoamento e/ou o abate dos animais 
adultos.
3. VERIFICAÇÃO DA 
INSENSIBILIDADE E DA MORTE 
MEDIANTE MÉTODOS DE 
CONTROLO ADEQUADOS:
São especificamente estabelecidos 
requisitos para a utilização de métodos de 
controlo adequados que obriguem o 
caçador a verificar se a foca está 
irreversivelmente inconsciente antes de a
sangrar e passar ao animal seguinte.
4. SANGRAMENTO DE ANIMAIS 
ATORDOADOS:
Após um atordoamento adequado, é 
necessário um sangramento imediato, ou 
seja, antes de se passar ao atordoamento 
de outra foca.
5. CONDIÇÕES DE CAÇA:
São especificados requisitos para 
assegurar que a foca e/ou o caçador estão 
suficientemente estáveis e que o alvo pode 
ser correctamente visualizado. São 
também regulamentados outros factores 
com influência na caça em questão.
6. FORMAÇÃO DOS CAÇADORES:
É exigido um nível determinado de 
conhecimento e qualificação do caçador 
em relação à biologia e aos métodos de 
caça das focas, bem como ao processo de 
“três etapas”, incluindo a utilização 
prática dos instrumentos de caça, como 
testes de tiro. O processo de “três etapas” 
é um método de pontaria/tiro eficaz, de 
verificação eficaz de que o animal está 
irreversivelmente inconsciente ou morto 
(por aplicação do reflexo de pestanejo ou 
da palpação do crânio) e de sangramento 
eficaz, a fim de garantir o abate da foca 
sem dor, angústia ou outras formas de 
sofrimento evitável.
7. CONTROLO INDEPENDENTE:
É previsto um sistema de controlo e 
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observação da caça, garantindo uma 
supervisão regular da caça e a 
independência dos inspectores.
8. CAPACIDADE DE TERCEIROS 
PARA O CONTROLO:
O controlo da caça por terceiros é 
possível, com um mínimo de barreiras 
administrativas ou logísticas.
9. OBRIGAÇÕES DE NOTIFICAÇÃO:
São previstas obrigações claras de 
notificação por parte dos caçadores e dos 
inspectores quanto ao local e ao momento 
do abate dos animais e às armas e 
munições utilizadas. Deve também ser 
notificada a gama de factores ambientais 
relevantes.
10. SANÇÕES E CUMPRIMENTO:
São compilados e sistematizados dados 
estatísticos sobre a caça, sobre casos de 
incumprimento dos requisitos aplicáveis e 
sobre as correspondentes acções 
repressivas.

Or. en

Justificação

Uma vez que a disposição relativa às possibilidades de derrogação foi eliminada, não é 
necessário estabelecer critérios para avaliar a adequação das disposições legislativas e 
outras obrigações .

Cf. Justificação da alteração ao artigo 4.º e seguintes.
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