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Ref.: Petiția nr. 0069/2011, adresată de Rhys William Toogood, de cetățenie 
britanică, privind interzicerea comerțului cu produse derivate din focă

1. Rezumatul petiției

Petiționarul pledează în favoarea abrogării sau a modificării Regulamentului (CE) 
nr. 1007/2009 privind comerțul cu produse derivate din focă. El susține, între altele, că la 
momentul aprobării acestui regulament Parlamentul European nu a ținut cont suficient de 
normele regulamentului PE, în special articolele 36 și 38a. Petiționarul consideră că este 
posibil ca regulamentul să încalce normele OMC. Acesta consideră, de asemenea, că 
vânătoarea de foci și modul în care sunt ucise aceste animale de către vânători este mult mai 
uman decât practicile din abatoarele obișnuite.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 aprilie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

Consiliul de Miniștrii și Parlamentul European au adoptat un act legislativ1 care interzice 
introducerea pe piața UE a produselor derivate din focă obținute în urma unor vânători care nu au 
fost desfășurate de comunitățile indigene (inclusiv de comunitățile de inuiți), sub rezerva unor 
mici excepții. Acesta a fost publicat la 31 octombrie 2009 și a intrat în vigoare la 
20 noiembrie 2009. Interdicția în sine s-a aplicat la 9 luni de la intrarea în vigoare a 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1007/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind comerțul cu produse 
derivate din focă (JO L 286, 31.10.2009, p. 16).
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regulamentului (și anume, la 20 august 2010) și, ulterior, Comisia 

a adoptat actul legislativ de punere în aplicare1 care a intrat în vigoare tot la 20 august 2010. 
Aceste măsuri de punere în aplicare sunt necesare pentru a specifica cerințele detaliate în temeiul 
cărora introducerea pe piață a anumitor produse derivate din focă este încă posibilă, cum ar fi:

- produsele derivate din focă care sunt obținute în urma unor vânători de foci desfășurate în 
mod tradițional de comunitățile indigene (inclusive inuite) și care contribuie la 
subzistența acestora;

- importul ocazional de produse derivate din focă destinate uzului personal al călătorilor și 
în scopuri necomerciale; precum și

- bunuri derivate din focile vânate exclusiv cu scopul gestionării durabile a resurselor 
marine în scopuri nonprofit și necomerciale.

Trebuie remarcat faptul că legislația se aplică tuturor produselor derivate din focă, indiferent 
dacă acestea sunt obținute în UE sau în țări terțe.

În ceea ce privește avizul științific2 emis de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară 
(EFSA) privind aspectele legate de bunăstarea animalelor în contextul uciderii și jupuirii focilor, 
trebuie menționat faptul că EFSA, pe lângă declarația următoare:

„În ceea ce privește metodele de ucidere, s-a concluzionat că numeroase foci pot fi, și sunt, 
ucise rapid și eficient, fără a le provoca durere, suferință psihică, teamă și alte forme de 
suferință, folosind o varietate de metode care au ca scop să distrugă funcțiile senzoriale ale 
creierului. Cu toate acestea, există dovezi clare că în practică nu se utilizează întotdeauna 
metode eficace de ucidere, iar măsura în care aceste metode nu sunt folosite este greu de 
evaluat, pe de o parte din cauza lipsei de date obiective și, pe de altă parte, din cauza 
diferențelor reale de interpretare a datelor disponibile.”

a afirmat, de asemenea:

„În practică și în ceea ce privește bunăstarea, eficacitatea metodelor de ucidere folosite în 
cazul focilor variază în funcție de metodele utilizate, de calificarea operatorilor, precum și 
condițiile de mediu.”

În plus față de avizul științific emis de EFSA, cadrele de reglementare și practicile de 
gestionare a vânătorii de foci din diferite state în care se găsesc aceste animale au fost, de 
asemenea, analizate3. Evaluarea a arătat că sistemele de gestionare a vânătorii de foci diferă 

                                               
1 Regulamentul (UE) nr. 737/2010 al Comisiei din 10 august 2010 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind comerțul cu produse 
derivate din focă, JO L 216, 17.8.2010, p. 1.

2 Aspecte legate de bunăstarea animalelor în contextul uciderii și jupuirii focilor - Avizul științific al Grupului 
științific pentru sănătatea ș i  bunăstarea an imale lo r ,  6 decembrie 2007 (a se vedea: 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/610.htm).
3 Comisia a finanțat studiul privind potențialul impact al interzicerii produselor derivate din specii de focă 
realizat de firma de consultanță COWI în aprilie 2008 (a se vedea: 
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/seals/pdf/seals_report.pdf).
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de la stat la stat.

Comisia nu este de acord cu analiza juridică a petiționarului cu privire la nerespectarea normelor 
OMC. În plus, Comisia dorește să sublinieze faptul că, la cererea Canadei și a Norvegiei, s-a 
instituit o comisie a OMC. Comisia a anunțat deja că va apăra cu fermitate măsura (a se vedea: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/november/tradoc_145265.pdf).


