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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Sistemul OMC de soluționare a litigiilor constituie un element central în ce privește 
asigurarea securității și predictibilității sistemului comercial multilateral, iar hotărârile 
acestuia (hotărârea organului de apel al OMC în cauza privind focile - DS 400/401) trebuie 
respectate.

Raportorul consideră că hotărârea OMC poate fi adaptată, respectând, în același timp, 
compromisul cu Regulamentul (CE) nr. 1007/2009 la care au ajuns Parlamentul și Consiliul în 
2009, când au fost convenite două exceptări de la interdicția privind focile: prima, referitoare 
la dreptul la autodeterminare și la utilizarea propriilor resurse al populațiilor inuite și indigene 
(derogarea IC), iar a doua, referitoare la gestionarea resurselor marine (MRM) în Marea 
Baltică. 

Raportorul sugerează, prin urmare, reintroducerea exceptării referitoare la gestionarea 
resurselor marine (MRM). Derogarea MRM, aflată în prezent în vigoare nu disociază în mod 
suficient între vânătoarea comercială și comerțul pe scară largă în lumina obiectivului 
declarat, și anume protecția moralei publice [articolul XX litera (a) din GATT]. Prin urmare, 
poate fi formulată o derogare MRM, pentru a evita practica aruncării pur și simplu înapoi în 
mare a carcaselor rezultate în urma gestionării pescuitului normal, la scară redusă. Aceasta ar 
constitui o a doua derogare, nouă, aplicabilă doar în anumite condiții, care s-ar baza, de 
asemenea, pe o tradiție de producții artizanale ce deseori cuprinde specialități locale. În 
general, aceasta ar promova protecția biodiversității naturale și a sustenabilității bio-
economice în regiunea Mării Baltice. 
În plus, pe lângă faptul că ar respecta hotărârea OMC, versiunea modificată a regulamentului 
UE ar clarifica în mai mare măsură unul dintre celelalte obiective ale regulamentului, și 
anume gestionarea resurselor maritime cu respectarea articolului XX litera (g) din GATT, 
care privește conservarea resurselor naturale epuizabile.

În ce privește derogarea referitoare la populația inuită, OMC a hotărât că aceasta este 
legitimă, dar că unele dintre elementele acesteia, precum și conceperea și aplicarea ei pot fi 
considerate drept discriminări arbitrare și nejustificabile. Astfel, propunerea Comisiei 
abordează aceste deficiențe, stabilind o limită în ce privește plasarea pe piață a produselor
derivate din focă și consolidând, în noul articol propus care cuprinde derogarea IC, obiectivul 
din regulament vizând tratamentul aplicat animalelor.

Raportorul are doar câteva sugestii privind modificarea propunerii Comisiei în ce privește 
derogarea IC. Cu toate acestea, raportorul subliniază că scopul derogării din 2009 referitoare 
la populația inuită a fost acela de a garanta că interdicția nu are efecte negative asupra 
comunităților inuite. Raportorul regretă că Comisia nu a efectuat o evaluare de impact, astfel 
încât procesul decizional să poată avea loc în mod adecvat și bine informat. Datele provenite 
din Groenlanda indică faptul că interdicția a avut într-adevăr un efect negativ profund asupra 
comunităților, în ciuda exceptării din Regulamentul (CE) nr. 1007/2009, fiind, astfel, contrară 
scopului Parlamentului European și al Consiliului.
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Din punctul de vedere al raportorului, principalul argument în favoarea comerțului cu produse 
derivate din focă este, în aceste condiții, sustenabilitatea în ce privește biodiversitatea și bio-
economia, precum și sustenabilitatea comunităților indigene afectate de interdicție. 

Populația de foci din Groenlanda este mare. Vânătoarea nu este permisă decât pentru trei 
specii (foca harpă, foca inelată și foca cu capișon), doar vânătorii autorizați putând participa la 
vânătoare. În Groenlanda, focile sunt vânate cu pușca; doar în cazul în care este prea întuneric 
pentru a avea loc o vânătoare cu pușca în mod responsabil, focile sunt capturate cu ajutorul 
plaselor. Este interzisă vânarea puilor de focă și a femelelor de focă aflate în perioada de 
lactație.

Vânătoarea de focă a existat întotdeauna în mod tradițional în Groenlanda, țară cu resurse 
limitate. Carnea de focă este consumată atât de către oameni, cât și de către câinii de sanie, 
pieile sunt întrebuințate pentru îmbrăcăminte, iar în unele regiuni îndepărtate focile pot 
reprezenta cea mai importantă resursă vitală. Focile sunt, astfel, esențiale din perspectivă 
culturală și socioeconomică. Aproximativ 7 000 de groenlandezi (12 % din populație) dețin 
permise pentru a vâna foci; dintre aceștia, 2 000 dețin permise de vânătoare cu normă 
întreagă, iar 5 000 sunt vânători în timpul liber. Numărul mediu de capturi de focă harpă, focă 
inelată și focă cu capișon pe an a fost, în perioada 2009-2010, de 23 pe an pe vânător. 
Începând cu 2009, doar vânătorii cu normă întreagă pot vinde piei de focă tăbăcăriei „Great 
Greenland”. Exportul către UE a scăzut în mod drastic, cifra de afaceri a tăbăcăriei „Great 
Greenland” ajungând, de la 9 milioane EUR în 2005, la 2 milioane EUR în 2013. „Great 
Greenland” avea un stoc nevândut de 135 000 de piei. 

Acest lucru sugerează că derogarea IC nu funcționează potrivit scopului său, stabilit în 
Regulamentul (CE) nr. 1007/2009. Prin urmare, raportorul a adăugat o clauză la raport, astfel 
încât Comisia să investigheze consecințele regulamentului UE și să analizeze posibilitatea 
adoptării unor măsuri pentru a aborda aceste consecințe. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Regulamentul (CE) nr. 1007/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului2 a 
fost adoptat cu scopul de a elimina 
barierele din calea bunei funcționări a 
pieței interne cauzate de diferențele dintre 

(1) Regulamentul (CE) nr. 1007/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului2 a 
fost adoptat cu scopul de a elimina 
barierele din calea bunei funcționări a 
pieței interne cauzate de diferențele dintre 
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legislațiile naționale în materie de măsuri 
de reglementare a comerțului cu produse 
derivate din focă. Aceste măsuri au fost 
adoptate ca răspuns la preocupările etice 
ale publicului cu privire la aspectele legate 
de bunăstarea animalelor în contextul 
uciderii focilor și la posibila prezență pe 
piață a unor produse obținute din animale 
ucise într-un mod care cauzează în mod 
excesiv durere, suferință psihică, spaimă și 
alte forme de suferință. Aceste preocupări 
au fost susținute de dovezi științifice care 
arată că o metodă de ucidere cu adevărat 
umană nu poate fi aplicată și respectată 
în mod consecvent și eficace în condițiile 
specifice în care are loc vânătoarea de 
foci. În vederea atingerii acestui obiectiv, 
Regulamentul (CE) nr. 1007/2009 a impus, 
ca regulă generală, interzicerea introducerii 
pe piață a produselor derivate din focă.

legislațiile naționale în materie de măsuri 
de reglementare a comerțului cu produse 
derivate din focă. Aceste măsuri au fost 
adoptate ca răspuns la preocupările etice 
ale publicului cu privire la aspectele legate 
de bunăstarea animalelor în contextul 
uciderii focilor și la posibila prezență pe 
piață a unor produse obținute din animale 
ucise într-un mod care cauzează în mod 
excesiv durere, suferință psihică, spaimă și 
alte forme de suferință. În vederea atingerii 
acestui obiectiv, Regulamentul (CE) 
nr. 1007/2009 a impus, ca regulă generală, 
interzicerea introducerii pe piață a 
produselor derivate din focă. 

____________ _______________
2 Regulamentul (CE) nr. 1007/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 16 
septembrie 2009 privind comerțul cu produse 
derivate din focă (JO L 286, 31.10.2009, p. 
36).

2 Regulamentul (CE) nr. 1007/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 16 
septembrie 2009 privind comerțul cu produse 
derivate din focă (JO L 286, 31.10.2009, p. 
36).

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În același timp, vânătoarea de foci 
reprezintă o parte integrantă a culturii și 
identității comunităților inuite și ale altor 
comunități indigene și are o contribuție 
importantă la subzistența acestora. Pentru 
aceste motive, vânătorile de foci 
desfășurate în mod tradițional de 
comunitățile inuite și de alte comunități 
indigene nu dau naștere acelorași 

(2) În același timp, vânătoarea de foci 
reprezintă o parte integrantă a culturii, 
economiei sociale și identității 
comunităților inuite și ale altor comunități 
indigene, are o contribuție importantă la 
subzistența acestora și este considerată a fi 
sustenabilă din punct de vedere bio-
economic. Pentru aceste motive, vânătorile 
de foci desfășurate în mod tradițional de 
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preocupări etice din partea publicului ca și 
activitățile de vânătoare desfășurate în 
principal în scopuri comerciale. De 
asemenea, este recunoscut la scară largă 
faptul că interesele fundamentale și sociale 
ale comunităților inuite și ale altor 
comunități indigene nu ar trebui să fie 
afectate în mod negativ, în conformitate cu 
Declarația Organizației Națiunilor Unite 
privind drepturile popoarelor indigene și cu 
alte instrumente internaționale relevante. 
Pentru aceste motive, în mod excepțional, 
Regulamentul (CE) nr. 1007/2009 permite 
introducerea pe piață a produselor derivate 
din focă care sunt obținute în urma unor 
vânători desfășurate în mod tradițional de 
comunitățile inuite și de alte comunități 
indigene și care contribuie la subzistența 
acestora. 

comunitățile inuite și de alte comunități 
indigene nu dau naștere acelorași 
preocupări etice din partea publicului ca și 
activitățile de vânătoare desfășurate în 
principal în scopuri comerciale. De 
asemenea, este recunoscut la scară largă 
faptul că interesele fundamentale și sociale 
ale comunităților inuite și ale altor 
comunități indigene nu ar trebui să fie 
afectate în mod negativ, în conformitate cu 
Declarația Organizației Națiunilor Unite 
privind drepturile popoarelor indigene și cu 
alte instrumente internaționale relevante, în 
special Convenția C169 privind 
populațiile indigene și tribale din țările 
independente, adoptată de către 
Organizația Internațională a Muncii în 
1989. Pentru aceste motive, în mod 
excepțional, Regulamentul (CE) 
nr. 1007/2009 permite și sprijină și 
promovează în mod activ introducerea pe 
piață a produselor derivate din focă care 
sunt obținute în urma unor vânători 
desfășurate în mod tradițional și sustenabil 
de comunitățile inuite și de alte comunități 
indigene și care contribuie la subzistența 
acestora. Comisia ar trebui să analizeze ce 
măsuri adecvate pot fi adoptate pentru a 
contracara efectele negative pe care 
interzicerea produselor derivate din focă 
este posibil să le fi avut asupra 
comunităților inuite, precum și 
modalitățile de informare a publicului 
larg cu privire la comunitățile indigene 
din Europa.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ca și în cazul celorlalte forme de 
vânătoare de foci, în activitățile de 
vânătoare desfășurate de comunitățile 
inuite și de alte comunități indigene nu 
poate fi aplicată în mod eficace și 
consecvent o metodă de ucidere cu 
adevărat umană. Cu toate acestea, având 
în vedere obiectivul urmărit prin 
Regulamentul (CE) nr. 1007/2009, este 
oportun ca introducerea pe piața Uniunii a 
produselor obținute în urma activității de 
vânătoare practicate de comunitățile inuite 
și de alte comunități indigene să fie 
condiționată de desfășurarea acestor 
activități de vânătoare într-o manieră care 
să reducă în măsura posibilului durerea, 
suferința psihică, spaima și alte forme de 
suferință ale animalelor vânate, ținând în 
același timp seama de modul tradițional de 
viață și de nevoile de subzistență ale 
comunităților inuite și ale altor comunități 
indigene. Exceptarea acordată pentru 
produsele derivate din focă obținute în 
urma activităților de vânătoare desfășurate 
de comunitățile inuite și de alte comunități 
indigene ar trebui să fie limitată la 
vânătorile care contribuie la nevoia de 
subzistență a comunităților respective și, 
prin urmare, nu sunt realizate în principal
în scopuri comerciale. Prin urmare, 
Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a 
limita, dacă este necesar, cantitatea de 
produse derivate din focă introduse pe 
piață în temeiul acestei exceptări, pentru a 
împiedica utilizarea exceptării de către 
produse obținute din activități de vânătoare 
desfășurate în principal în scopuri 
comerciale.

(3) Având în vedere obiectivul urmărit prin 
Regulamentul (CE) nr. 1007/2009, este 
oportun ca introducerea pe piața Uniunii a 
produselor obținute în urma activității de 
vânătoare practicate de comunitățile inuite 
și de alte comunități indigene să fie 
condiționată de desfășurarea acestor 
activități de vânătoare într-o manieră care 
să reducă în măsura posibilului durerea, 
suferința psihică, spaima și alte forme de 
suferință ale animalelor vânate, ținând în 
același timp seama de modul tradițional de 
viață și de nevoile de subzistență ale 
comunităților inuite și ale altor comunități 
indigene. Exceptarea acordată pentru 
produsele derivate din focă obținute în 
urma activităților de vânătoare desfășurate 
de comunitățile inuite și de alte comunități 
indigene ar trebui să fie limitată la 
vânătorile care contribuie la nevoia de 
subzistență a comunităților respective și, 
prin urmare, nu sunt realizate exclusiv în 
scopuri comerciale. Prin urmare, Comisia 
ar trebui să aibă posibilitatea de a limita, 
dacă este necesar, cantitatea de produse 
derivate din focă introduse pe piață în 
temeiul acestei exceptări, pentru a 
împiedica utilizarea exceptării de către 
produse obținute din activități de vânătoare 
desfășurate în scopuri comerciale.

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) De asemenea, Regulamentul (CE) 
nr. 1007/2009 permite, în mod excepțional, 
introducerea pe piață a produselor derivate 
din focă în situațiile în care vânătoarea este 
practicată exclusiv cu scopul gestionării 
durabile a resurselor marine. Deși se 
recunoaște importanța activităților de 
vânătoare în scopul gestionării durabile a 
resurselor marine, în practică acestea ar 
putea fi totuși greu de deosebit de
vânătorile mari desfășurate în principal în 
scopuri comerciale. Acest lucru poate 
conduce la o discriminare nejustificată 
între produsele derivate din focă vizate. 
Prin urmare, această exceptare nu ar mai 
trebui să fie prevăzută. Acest lucru nu 
aduce atingere dreptului statelor membre 
de a continua să reglementeze activitățile 
de vânătoare desfășurate în scopul 
gestionării resurselor marine.

(4) De asemenea, Regulamentul (CE) 
nr. 1007/2009 permite, în mod excepțional, 
introducerea pe piață a produselor derivate 
din focă în situațiile în care vânătoarea este 
practicată exclusiv cu scopul gestionării 
durabile a resurselor marine. Acest tip de 
vânătoare ar trebui să fie în continuare 
permis, dar ar trebui să fie aplicabil doar 
în condiții specifice, pentru a fi disociat de 
vânătorile mari desfășurate în principal în 
scopuri comerciale, pentru a evita practica 
aruncării pur și simplu înapoi în mare a 
carcaselor rezultate în urma gestionării 
pescuitului normal, la scară redusă și 
pentru a dezvolta tradiția unei producții 
locale și artizanale. Acest lucru nu aduce 
atingere dreptului statelor membre de a 
continua să reglementeze activitățile de 
vânătoare desfășurate în scopul gestionării 
resurselor marine.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1007/2009
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Introducerea pe piață a produselor 
derivate din focă este permisă numai dacă 
produsele în cauză sunt obținut e în urma 
unor vânători desfășurate de comunitățile 
inuite și de alte comunități indigene, cu 
condiția să fie îndeplinite toate condițiile 

(1) Introducerea pe piață a produselor 
derivate din focă este permisă numai dacă 
produsele în cauză sunt obținut e în urma 
unor vânători desfășurate de comunitățile 
inuite și de alte comunități indigene, cu 
condiția să fie îndeplinite toate condițiile 
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următoare: următoare:

(a) vânătoarea să fi fost desfășurată în mod 
tradițional de comunitate;

(a) vânătoarea să fi fost desfășurată în mod 
tradițional de comunitate;

(b) vânătoarea să contribuie la subzistența 
comunității și să nu fie realizată în 
principal în scop comercial;

(b) vânătoarea să contribuie la subzistența 
comunității;

(c) vânătoarea să se desfășoare într-o 
manieră care reduce durerea, suferința 
psihică, spaima și alte forme de suferință a 
animalelor vânate, în măsura posibilului, 
ținând seama de modul de viață tradițional 
și de nevoile de subzistență ale comunității. 

(c) vânătoarea să fie efectuată de un 
membru autorizat al comunității într-o 
manieră care reduce durerea excesivă, 
suferința psihică, spaima și alte forme de 
suferință a animalelor vânate, în măsura 
posibilului, ținând seama de modul de viață 
tradițional și de subzistența comunității.

Condițiile de mai sus se aplică în 
momentul sau la locul în care sunt 
importate produsele.

Condițiile de mai sus se aplică în 
momentul sau la locul în care sunt 
importate produsele.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1007/2009
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Plasarea pe piață a produselor 
derivate din focă este, de asemenea, 
permisă, atunci când sunt îndeplinite 
următoarele condiții:

(a) produsele derivate din focă au fost 
obținute în urma vânătorii efectuate 
asupra populațiilor de foci aflate într-o 
stare de conservare favorabilă;

(b) persoana care plasează pe piață 
produsele derivate din focă poate dovedi 
că produsele respective ar fi, în caz 
contrar, aruncate înapoi în mare; 

(c) natura și cantitatea produselor 
derivate din focă furnizate de vânător nu 
este de așa fel încât să indice un motiv 
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comercial; și

(d) produsele derivate din focă au fost 
obținute în urma unor vânători efectuate 
în așa fel încât să nu cauzeze durerea 
excesivă, suferința psihică, spaima sau 
alte forme de suferință. 

Condițiile de mai sus se aplică în 
momentul sau la locul în care sunt 
importate produsele.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1007/2009
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Aplicarea alineatelor (1) și (2) nu 
trebuie să împiedice realizarea obiectivului 
prezentului regulament.

(3) Aplicarea alineatelor (1), (1a) și (2) nu 
trebuie să împiedice realizarea obiectivului 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1007/2009
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care numărul de foci 
vânate, cantitatea de produse derivate din 
focă introduse pe piață în temeiul 
alineatului (1) sau alte împrejurări sunt de 
natură să indice că o vânătoare se 
desfășoară în principal în scopuri 
comerciale, Comisia este împuternicită să 

(5) În cazul în care cantitatea de produse 
derivate din focă introduse pe piață în 
temeiul alineatului (1) sau alte împrejurări 
sunt de natură să indice că o vânătoare se 
desfășoară exclusiv în scopuri comerciale, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 4a în 
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adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 4 în scopul de a limita cantitatea 
de produse obținute din această vânătoare 
care pot fi introduse pe piață. 

scopul de a limita cantitatea de produse 
obținute din această vânătoare care pot fi 
introduse pe piață.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1007/2009
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. La articolul 7, se introduce următorul 
alineat:

„(2a) În plus, Comisia evaluează impactul 
prezentului regulament asupra condițiilor 
sociale, economiei, a activităților și 
dezvoltării economice, a culturii și 
identității comunităților inuite și ale altor 
comunități indigene și prezintă, până la 
31 decembrie 2016, Parlamentului 
European, Consiliului, Comitetului 
Economic și Social European și 
Comitetului Regiunilor un raport referitor 
la acest impact. Raportul cuprinde 
posibile modalități de reducere a efectului 
negativ pe care interdicția Uniunii a avut-
o asupra comunităților inuite și evaluează 
în mod temeinic necesitatea revizuirii 
prezentului regulament, în lumina noilor 
informații și a progreselor realizate în 
implementarea prezentului regulament.”

Or. en



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

RO

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1007/2009
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Se introduce următorul articol:

„Articolul 7a

Revizuire

Prezentul regulament se revizuiește până 
în data de...*. Revizuirea se bazează pe o 
evaluare a impactului privind efectele 
socioeconomice și culturale ale 
prezentului regulament asupra dezvoltării 
și identității comunităților inuite și ale 
altor comunități indigene. Revizuirea 
prezentului regulament se efectuează o 
dată la (șase) ani începând cu data 
respectivă. 

_____________

* JO: a se introduce data XX ani de la 
data intrării în vigoare a regulamentului 
de modificare.”

Or. en


