
PA\1055334PT.doc PE552.091v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2014 - 2019

Comissão do Comércio Internacional

2015/0028(COD)

30.3.2015

PROJETO DE PARECER

da Comissão do Comércio Internacional

dirigido à Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
altera o Regulamento (CE) n.º 1007/2009, relativo ao comércio de produtos 
derivados da foca
(COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD))

Relator de parecer: Bendt Bendtsen



PE552.091v01-00 2/12 PA\1055334PT.doc

PT

PA_Legam



PA\1055334PT.doc 3/12 PE552.091v01-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O sistema de resolução de litígios da OMC é um elemento fundamental que confere segurança 
e previsibilidade ao sistema de comércio multilateral e as suas decisões (Decisão do Órgão de 
Recurso no caso «Focas» (DS400/401)) precisam de ser respeitadas.

O relator considera que a decisão da OMC pode ser cumprida sem prejuízo do compromisso 
alcançado em 2009 entre o Parlamento e o Conselho relativamente ao Regulamento 
n.º 1007/2009, que prevê duas isenções à proibição de colocar no mercado produtos derivados 
da foca: uma relativa ao direito dos inuítes e de outras comunidades indígenas à 
autodeterminação e à utilização dos seus recursos («exceção CI»), outra relativa à gestão dos 
recursos marinhos («exceção GRM») no Mar Báltico. 

O relator sugere, por conseguinte, que seja reintroduzida a exceção relativa à gestão dos 
recursos marinhos (GRM). A exceção GRM atualmente em vigor não permite fazer uma 
distinção suficiente entre a caça comercial e o comércio em larga escala com base na 
finalidade declarada, isto é, a proteção da moralidade pública (artigo XX, alínea a), do Acordo 
Geral sobre Pautas Aduaneiras – GATT). Assim, a exceção GRM pode ser reformulada no 
sentido de evitar a prática de simplesmente desperdiçar as carcaças que resultam da gestão 
normal e em pequena escala dos recursos marinhos. Tal constituiria uma nova segunda 
exceção, válida apenas sob condições muito precisas, que se basearia igualmente numa 
tradição de produção artesanal e manual, nomeadamente em especialidades locais, o que 
permitiria, de modo geral, fomentar a proteção da biodiversidade natural e da sustentabilidade 
bioeconómica da região do Mar Báltico. 
Ademais, para além de permitir o cumprimento da decisão da OMC, a reformulação do 
regulamento da UE esclarecerá melhor um dos outros objetivos do regulamento, a saber, a 
gestão dos recursos marinhos em conformidade com o artigo XX, alínea g), do GATT, 
relativo aos recursos naturais não renováveis.

No que se refere à exceção a favor da comunidade inuíte, a OMC considerou que, embora 
legítima, alguns dos seus elementos, bem como a sua conceção e aplicação, constituíam uma 
discriminação arbitrária e injustificada. Assim, a proposta da Comissão colmata estas lacunas, 
estabelecendo um limite para a colocação no mercado de produtos derivados da foca e 
reforçando a finalidade do bem-estar animal no regulamento através do novo artigo relativo à 
exceção CI.

O relator pretende apenas apresentar algumas sugestões de alterações à proposta da Comissão 
no que se refere à exceção CI. No entanto, o relator salienta que a exceção de 2009 relativa 
aos inuítes foi concebida para garantir que a isenção não tivesse repercussões negativas nas 
comunidades inuítes e lamenta que a Comissão não tenha realizado uma avaliação de impacto 
que permita tomar decisões de forma fundamentada e adequada. Os dados relativos à 
Gronelândia sugerem que a proibição de colocar no mercado produtos derivados da foca teve, 
efetivamente, um importante efeito negativo nas comunidades, não obstante a isenção prevista 
no Regulamento n.º 1007/2009, o que é contrário à intenção do Parlamento Europeu e do 
Conselho.
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O relator considera que o principal argumento a favor do comércio de produtos derivados da 
foca nestas condições é a sustentabilidade da biodiversidade e da bioeconomia, bem como a 
sustentabilidade das comunidades indígenas afetadas pela proibição. 

A população de focas na Gronelândia é considerável. Só é permitida a caça a três espécies (a 
foca-da-gronelândia, a foca-marmoreada e a foca-de-mitra), que apenas pode ser efetuada por 
caçadores portadores de uma licença. Na Gronelândia, as focas são caçadas com tiros de 
espingarda, exceto se não houver luminosidade suficiente para que este tipo de caça seja 
realizado de forma responsável, sendo, neste caso, capturadas com redes. É proibida a caça a 
crias de foca e a focas fêmeas lactantes.

Tradicionalmente, a caça à foca sempre existiu na Gronelândia, onde os recursos são escassos. 
A carne de foca é utilizada para consumo humano e para alimentar os cães de trenó, enquanto 
as peles são utilizadas para vestuário, podendo mesmo ser o recurso mais importante em 
certas regiões remotas. As focas são, por conseguinte, fundamentais de um ponto de vista 
cultural e socioeconómico. Aproximadamente 7000 habitantes da Gronelândia (12 % da 
população) possuem licenças para caçar focas, dos quais 2000 têm licenças de caça a tempo 
inteiro e 5000 são caçadores recreativos. Em 2009-2010, o número médio anual de capturas 
de focas-da-gronelândia, focas-marmoreadas e focas-de-mitra foi de 23 por caçador. Desde 
2009, apenas os caçadores a tempo inteiro podem vender peles de foca à fábrica de curtumes 
do Estado, a «Great Greenland». As exportações para a UE diminuíram muito 
acentuadamente – em 2005, a fábrica de curtumes «Great Greenland» realizou um volume de 
negócios de 9 milhões de EUR, contra 2 milhões de EUR em 2013. A «Great Greenland» 
registou um excesso de 135 000 peles. 

Esta situação sugere que a exceção CI não está a funcionar de acordo com a sua finalidade, 
definida no Regulamento n.º 1007/2009. Por conseguinte, o relator adicionou uma cláusula de 
apresentação de relatório para que a Comissão analise os efeitos do regulamento da UE e 
pondere medidas de resposta. 

ALTERAÇÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão do Mercado Interno e da Proteção 
dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 
alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O Regulamento (CE) n.º 1007/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho2 foi 
adotado com o objetivo de eliminar os 

(1) O Regulamento (CE) n.º 1007/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho2 foi 
adotado com o objetivo de eliminar os 
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obstáculos ao funcionamento do mercado 
interno devidos às diferenças entre as 
medidas nacionais que regulam o comércio 
de produtos derivados da foca. A adoção 
destas medidas respondeu a preocupações 
morais do público quanto aos aspetos do 
bem-estar animal no abate de focas e à 
possível presença no mercado de produtos 
derivados de animais cuja forma de abate 
possa causar dor, angústia, medo ou outras 
formas de sofrimento excessivo. Essas 
preocupações tiveram o respaldo de 
provas científicas segundo as quais, nas 
condições específicas em que tem lugar a 
caça à foca, nenhum método de abate 
genuinamente humano pode ser aplicado 
de forma consistente e efetiva. Para atingir 
aquele objetivo, o Regulamento (CE) 
n.º 1007/2009 introduziu, como regra geral, 
a proibição de colocação no mercado de 
produtos derivados da foca.

obstáculos ao funcionamento do mercado 
interno devidos às diferenças entre as 
medidas nacionais que regulam o comércio 
de produtos derivados da foca. A adoção 
destas medidas respondeu a preocupações 
morais do público quanto aos aspetos do 
bem-estar animal no abate de focas e à 
possível presença no mercado de produtos 
derivados de animais cuja forma de abate 
possa causar dor, angústia, medo ou outras 
formas de sofrimento excessivo. Para 
atingir aquele objetivo, o Regulamento 
(CE) n.º 1007/2009 introduziu, como regra 
geral, a proibição de colocação no mercado 
de produtos derivados da foca. 

____________ _______________
2 Regulamento (CE) n.º 1007/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de setembro de 2009, relativo ao comércio 
de produtos derivados da foca (JO L 286 
de 31.10.2009, p. 36).

2 Regulamento (CE) n.º 1007/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de setembro de 2009, relativo ao comércio 
de produtos derivados da foca (JO L 286 
de 31.10.2009, p. 36).

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Ao mesmo tempo, a caça à foca é parte 
integrante da cultura e da identidade das 
comunidades inuítes e de outras 
comunidades indígenas e dá um contributo 
importante para a sua subsistência. Por 
estas razões, a caça à foca praticada 
tradicionalmente pelas comunidades inuítes 

(2) Ao mesmo tempo, a caça à foca é parte 
integrante da cultura, da socioeconomia e 
da identidade das comunidades inuítes e de 
outras comunidades indígenas e dá um 
contributo importante para a sua 
subsistência, sendo considerada 
sustentável do ponto de vista 
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e por outras comunidades indígenas não 
suscita as mesmas preocupações morais do 
público que a caça praticada 
essencialmente para fins comerciais. Além 
disso, há um amplo reconhecimento de que 
os interesses fundamentais e sociais das 
comunidades inuítes e de outras 
comunidades indígenas não devem ser 
adversamente afetados, de acordo com a 
Declaração das Nações Unidas sobre os 
direitos dos povos indígenas e outros 
instrumentos internacionais pertinentes. 
Nesta conformidade, o Regulamento (CE) 
n.º 1007/2009 permite, a título excecional, 
a colocação no mercado de produtos
derivados de focas caçadas pelos métodos 
tradicionais das comunidades inuítes e de 
outras comunidades indígenas e que 
contribuam para a sua subsistência. 

bioeconómico. Por estas razões, a caça à 
foca praticada tradicionalmente pelas 
comunidades inuítes e por outras 
comunidades indígenas não suscita as 
mesmas preocupações morais do público 
que a caça praticada essencialmente para 
fins comerciais. Além disso, há um amplo 
reconhecimento de que os interesses 
fundamentais e sociais das comunidades 
inuítes e de outras comunidades indígenas 
não devem ser adversamente afetados, de 
acordo com a Declaração das Nações 
Unidas sobre os direitos dos povos 
indígenas e outros instrumentos 
internacionais pertinentes, nomeadamente 
a Convenção C169 relativa às Populações 
Indígenas e Tribais nos Países 
Independentes, adotada pela Organização 
Internacional do Trabalho em 1989. 
Nesta conformidade, o Regulamento (CE) 
n.º 1007/2009 tanto permite como apoia e 
fomenta ativamente, a título excecional, a 
colocação no mercado de produtos 
derivados de focas caçadas pelos métodos 
tradicionais e sustentáveis das 
comunidades inuítes e de outras 
comunidades indígenas e que contribuam 
para a sua subsistência. A Comissão deve 
procurar medidas adequadas que possam 
ser introduzidas para contrariar os 
potenciais efeitos negativos que a 
proibição de colocação no mercado de 
produtos derivados da foca tem tido nas 
comunidades inuítes e para informar o 
público em geral sobre as comunidades 
indígenas.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) Tal como os outros tipos de caça à 
foca, a praticada pelas comunidades 
inuítes e por outras comunidades 
indígenas não permite aplicar, efetiva e 
consistentemente, qualquer método de 
abate genuinamente humano. Não 
obstante, à luz do objetivo que o 
Regulamento (CE) n.º 1007/2009 tem em 
vista, justifica-se que a colocação no 
mercado da União de produtos resultantes 
da caça praticada pelas comunidades 
inuítes e por outras comunidades indígenas 
fique sujeita à condição de essa caça ser 
praticada de um modo que, na medida do 
possível, reduza a dor, a angústia, o medo 
ou outras formas de sofrimento dos 
animais caçados, tendo ao mesmo tempo 
em conta o modo de vida tradicional e as 
necessidades de subsistência das referidas 
comunidades inuítes e outras. A exceção 
prevista em relação aos produtos derivados 
de focas caçadas pelas comunidades inuítes 
e por outras comunidades indígenas deve 
ser limitada à caça que contribui para as 
necessidades de subsistência dessas 
comunidades e, portanto, não praticada 
primordialmente para fins comerciais. Por 
conseguinte, a Comissão deve ter poderes 
para, se necessário, limitar a quantidade de 
produtos derivados da foca colocados no 
mercado ao abrigo desta exceção, a fim de 
impedir o recurso à exceção por produtos 
resultantes da caça à foca com fins 
primordialmente comerciais.

(3) À luz do objetivo que o Regulamento 
(CE) n.º 1007/2009 tem em vista, justifica-
se que a colocação no mercado da União 
de produtos resultantes da caça praticada 
pelas comunidades inuítes e por outras 
comunidades indígenas fique sujeita à 
condição de essa caça ser praticada de um 
modo que, na medida do possível, reduza a 
dor, a angústia, o medo ou outras formas 
de sofrimento dos animais caçados, tendo 
ao mesmo tempo em conta o modo de vida 
tradicional e as necessidades de 
subsistência das referidas comunidades 
inuítes e outras. A exceção prevista em 
relação aos produtos derivados de focas 
caçadas pelas comunidades inuítes e por 
outras comunidades indígenas deve ser 
limitada à caça que contribui para as 
necessidades de subsistência dessas 
comunidades e, portanto, não praticada 
exclusivamente para fins comerciais. Por 
conseguinte, a Comissão deve ter poderes 
para, se necessário, limitar a quantidade de 
produtos derivados da foca colocados no 
mercado ao abrigo desta exceção, a fim de 
impedir o recurso à exceção por produtos 
resultantes da caça à foca com fins 
comerciais.  

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) O Regulamento (CE) n.º 1007/2009 
também autoriza, a título excecional, a 
colocação no mercado de produtos 
derivados da foca se a caça for praticada 
com o objetivo único de garantir a gestão 
sustentável dos recursos marinhos. Embora 
reconhecendo a importância da caça para 
efeitos da gestão sustentável dos recursos 
marinhos, essa caça pode, porém, ser 
difícil de distinguir, na prática, das
caçadas em massa com fins 
primordialmente comerciais, o que é 
suscetível de conduzir a uma 
discriminação injustificada entre os 
produtos em causa. Consequentemente, 
esta exceção deve deixar de ser 
contemplada. Isto, sem prejuízo do direito 
dos Estados-Membros de continuarem a 
regulamentar a caça à foca para efeitos da 
gestão dos recursos marinhos.

(4) O Regulamento (CE) n.º 1007/2009 
também autoriza, a título excecional, a 
colocação no mercado de produtos 
derivados da foca se a caça for praticada 
com o objetivo único de garantir a gestão 
sustentável dos recursos marinhos. Tal 
deve continuar a ser autorizado, mas 
somente sob condições específicas, de 
modo a diferenciar as caçadas em massa 
com fins primordialmente comerciais, a 
fim de evitar a prática de simplesmente 
desperdiçar carcaças que resultam da 
gestão normal e em pequena escala dos 
recursos marinhos e de manter a tradição 
de produção artesanal e manual. Isto, sem 
prejuízo do direito dos Estados-Membros 
de continuarem a regulamentar a caça à 
foca para efeitos da gestão dos recursos 
marinhos.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 1007/2009
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A colocação no mercado de produtos 
derivados da foca só é permitida se se 
tratar de produtos derivados de focas 
caçadas pelas comunidades inuítes ou por 
outras comunidades indígenas e se forem 
satisfeitas cumulativamente as seguintes 
condições:

1. A colocação no mercado de produtos 
derivados da foca só é permitida se se 
tratar de produtos derivados de focas 
caçadas pelas comunidades inuítes ou por 
outras comunidades indígenas e se forem 
satisfeitas cumulativamente as seguintes 
condições:

(a) A caça é praticada tradicionalmente
pela comunidade;

(a) A caça é tradicionalmente praticada
pela comunidade;

(b) A caça contribui para a subsistência da (b) A caça contribui para a subsistência da 
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comunidade e não tem fins 
primordialmente comerciais;

comunidade;

(c) A caça é praticada de uma forma que, 
na medida do possível, reduz a dor, a 
angústia, o medo ou outras formas de 
sofrimento dos animais caçados, tendo em 
conta o modo de vida tradicional e as 
necessidades de subsistência da 
comunidade. 

(c) A caça é praticada por um membro da 
comunidade que possua uma licença, de 
uma forma que, na medida do possível, 
reduz a dor, a angústia e o medo excessivos
ou outras formas de sofrimento dos 
animais caçados, tendo em conta o modo 
de vida tradicional e a subsistência da 
comunidade.

Estas condições aplicam-se no momento ou 
local de importação dos produtos 
importados.

Estas condições aplicam-se no momento ou 
local de importação dos produtos 
importados.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 1007/2009
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A colocação no mercado de produtos 
derivados da foca deve ser igualmente 
autorizada se reunidas as seguintes 
condições:

a) os produtos derivados da foca resultam 
da caça a populações cujo estado de 
conservação seja favorável;

b) a pessoa que coloca no mercado os 
produtos derivados da foca é capaz de 
provar que estes produtos seriam 
desperdiçados se não fossem 
comercializados; 

c) a natureza e a quantidade de produtos 
derivados da foca fornecidos pelo caçador 
não permitem indicar uma finalidade 
comercial; e

d) os produtos derivados da foca resultam 
de caçadas realizadas de uma forma que 
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não provoque dor, angústia e medo 
excessivos ou outras formas de 
sofrimento. 

Estas condições aplicam-se no momento 
ou no local de importação dos produtos 
importados.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 1007/2009
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A aplicação do disposto nos n.os 1 e 2 
não pode comprometer a realização dos 
objetivos do presente regulamento.

3. A aplicação do disposto nos n.os 1, 1-A e 
2 não pode comprometer a realização dos 
objetivos do presente regulamento.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 1007/2009
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se o número de focas caçadas, a 
quantidade de produtos derivados da foca 
colocados no mercado em conformidade 
com o n.º 1 ou outras circunstâncias 
indicarem que a caça é praticada para fins 
primordialmente comerciais, a Comissão 
tem poderes para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 4.º, a fim de 
limitar a quantidade dos produtos 
resultantes dessa caça que podem ser 

5. Se a quantidade de produtos derivados 
da foca colocados no mercado em 
conformidade com o n.º 1 ou outras 
circunstâncias indicarem que a caça é 
praticada para fins exclusivamente
comerciais, a Comissão tem poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 4-A, a fim de limitar a 
quantidade dos produtos resultantes dessa 
caça que podem ser colocados no mercado.
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colocados no mercado. 

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1007/2009
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Ao artigo 7.º, é aditado o seguinte 
número:

«2-A. Além disso, a Comissão deve avaliar 
o impacto do presente regulamento na 
socioeconomia, nas atividades 
económicas, no desenvolvimento, na 
cultura e na identidade dos inuítes e de 
outras comunidades indígenas, e deve 
apresentar ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
e ao Comité das Regiões, até 31 de 
dezembro de 2016, o relatório 
correspondente. O relatório deve incluir 
possíveis formas de atenuar os efeitos 
negativos da proibição da União nas 
comunidades inuítes e deve avaliar 
cuidadosamente a necessidade de rever o 
presente regulamento à luz de novas 
informações e dos resultados da aplicação 
do presente regulamento.»

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 1007/2009
Artigo 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(3-B) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 7-A

Revisão

O presente regulamento será objeto de 
uma revisão o mais tardar em ...*. A 
revisão deve basear-se na avaliação de 
impacto relativa aos efeitos 
socioeconómicos e culturais do presente 
regulamento no que se refere ao 
desenvolvimento e à identidade dos inuítes 
e de outras comunidades indígenas. O 
presente regulamento deve ser revisto 
posteriormente de (seis) em (seis) anos. 

_____________

* JO: inserir a data XX anos após a data 
de entrada em vigor do novo 
regulamento.»

Or. en


