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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Context 

Vânătorile de foci 

Focile trăiesc preponderent pe coastele marine din regiunile polare, subpolare și temperate. 
Există 33 de specii de pinipede, dintre care cel puțin 15 sunt vânate în prezent. Numărul 
animalelor vânate se ridică la aproximativ 15-16 milioane.

În fiecare an, circa 900 000 de foci sunt omorâte în cadrul vânătorilor masive practicate în 
scopuri comerciale (cifră care nu include și exemplarele doborâte dar nerecuperate și 
sacrificările nedeclarate), dintre care 60% sunt organizate în Canada, Groenlanda și Namibia. 
Norvegia și Rusia sunt celelalte țări principale care organizează vânători masive de foci în 
scopuri comerciale. În Comunitate, Suedia, Finlanda și Regatul Unit (Scoția) sunt implicate în 
activități de vânătoare de foci , în special din motive precum gestionarea rezervelor de pești 
sau combaterea paraziților. 

Produsele derivate din focă fac obiectul schimburilor comerciale în cadrul și în afara 
Comunității. 

Interesul în creștere la nivelul publicului

Focile sunt animale care pot resimți durere, suferință psihică, spaimă și alte forme de 
suferință. Metodele practicate în vânătoarea de foci sunt deseori considerate inumane și crude. 
Tocmai aspectele privind bunăstarea animalelor ce vizează vânătorile de foci sunt cele care au 
determinat creșterea interesului public în ultimii ani:

(1) Diversele sondaje de opinie organizate în statele membre ale UE relevă faptul că o 
majoritate copleșitoare a cetățenilor europeni se opun vânătorii comerciale masive de foci și 
metodelor acesteia și, în plus, o mare majoritate se declară în favoarea interzicerii complete a 
comerțului cu produse derivate din focă. Opoziția manifestată la nivel internațional față de 
vânătoarea de foci în scopuri comerciale este semnificativă, chiar și în țări cu tradiție în acest 
domeniu, precum Canada.

(2) Ca reacție la preocupările legate de bunăstarea animalelor exprimate de cetățeni, o parte 
din statele membre ale UE au adoptat deja instrumente juridice care interzic comerțul cu 
produse derivate din foci, în vreme ce în altele acestea sunt în curs de elaborare în același 
scop. Există și alte țări la nivel internațional care au luat măsuri similare bazate în mare 
măsură pe considerente publice de ordin moral și etic ce vizează bunăstarea animalelor. 
Statele Unite ale Americii, de exemplu, au introdus o dispoziție de interzicere în Actul privind 
protecția mamiferelor marine din 1972.  

(3) Odată cu adoptarea declarației scrise 38/2006 (însoțită de 425 de semnături) la 26 
septembrie 2006, Parlamentul European a solicitat interzicerea importului, exportului și 
vânzării oricărui produs derivat din foca harpă sau foca cu capișon, asigurându-se în același 
timp că acest lucru nu va afecta vânătoarea tradițională de foci practicată de inuiți. 
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(4) După ce a efectuat o evaluare a impactului, Comisia Europeană a publicat propunerea 
sa de regulament la 23 iulie 2008. Având ca temei juridic articolele 95 și 133 din tratat, 
propunerea de regulament dispune interzicerea comerțului, comunitățile inuite făcând 
excepție de la această regulă. Regulamentul prevede totuși derogări importante care permit 
comercializarea produselor derivate din focă în cazul în care acestea sunt obținute fără a 
provoca animalelor durere sau suferință ce pot fi evitate.

2. Poziția raportoarei 

Interzicere totală 

Vânătorile de foci au loc în regiuni îndepărtate, care acoperă suprafețe mari și la care accesul 
este anevoios, în condiții meteorologice dificile și de gheață instabilă. În fiecare an, 
observatorii internaționali declară că aceste condiții specifice constituie un obstacol major ce 
împiedică respectarea așa-numitei proceduri în trei etape (asomare, verificare, sângerare). 
Avizul EFSA confirmă aceste declarații. În plus, aceleași condiții neverificabile împiedică 
practic monitorizarea eficace și asigurarea respectării acestei proceduri de către autoritățile 
responsabile. Obligația impusă acestor autorități de a elibera certificate și etichete ar crea o 
mulțime de probleme de natură practică, iar cerințele solicitate de cetățenii europeni și 
Parlamentul European nu ar mai fi îndeplinite. Prin urmare, raportoarea este de părere că 
propunerea Comisiei este inaplicabilă și susține că principiile etice ale publicului european nu 
pot fi protejate adecvat decât printr-o interzicere totală a comerțului cu produse derivate din 
focă, cu o singură derogare acordată comunităților de inuiți, așa cum reiese din solicitarea 
Parlamentului din 2006. În plus, armonizarea propusă poate deveni legitimă numai prin 
asigurarea celui mai înalt grad de protecție a legislațiilor naționale existente. 

Obiective

Raportoarea are ferma convingere că interzicerea totală a comerțului cu produse derivate din 
focă, de la care fac excepție într-o anumită măsură comunitățile de inuiți, poate fi susținută de 
următoarele obiective:

(1) Principiile etice ale publicului: numai o interzicere totală poate răspunde preocupărilor 
exprimate la scară largă de cetățenii europeni;

(2) Bunăstarea animală: măsurile propuse urmăresc să pună capăt metodelor de vânătoare 
considerate crude;

(3) Preocupările legate de mediul înconjurător: prevenirea declinului populației de foci și a 
posibilei dispariții a anumitor specii. În prezent, valoarea capturii totale admisibile pentru 
vânătoarea în scopuri comerciale a fost stabilită peste limita sustenabilă, iar această valoare nu 
include și exemplarele doborâte și nerecuperate și sacrificările nedeclarate. Pe lângă aceasta, 
noua amenințare pe care o reprezintă schimbările climatice și încălzirea globală poate 
conduce la creșterea ratei mortalității la pui.

Propuneri concrete 
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Raportoarea propune astfel eliminarea derogărilor din propunerea Comisiei și solicită 
interzicerea totală a comerțului cu produse derivate din focă. În plus, ea propune restrângerea 
derogării acordate inuiților. Acest tip de derogare este acceptat la nivel internațional, de 
exemplu de către Comisia internațională pentru vânătoarea de balene, Actul privind protecția 
mamiferelor marine adoptat de SUA și diferite legi naționale din cele 27 de state membre ale 
UE. Alinierea propunerii la legislația existentă în SUA ar contribui la instaurarea unui regim 
internațional coerent privind vânătoarea de foci în scopuri comerciale. 

În ceea ce privește posibilitatea creării unui grup special al OMC, raportoarea consideră că 
interzicerea se poate baza pe articolul XX litera (a) din GATT (protecția principiilor etice ale 
publicului), întrucât preocupările legate de moralitate ale publicului european au fost îndelung 
exprimate și documentate și nu există o măsură viabilă care să fie mai puțin restrictivă pentru 
comerț și care să vină în întâmpinarea acestor preocupări într-un mod adecvat. Interzicerea 
aplicată în mod egal statelor membre și țărilor terțe este nediscriminatorie. În prezent, nu 
există o jurisprudență a OMC în acest domeniu. Acesta este însă un argument neconvingător 
în favoarea adoptării unor măsuri inaplicabile în locul interzicerii totale a comerțului. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

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 
și potențiala prezervare 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.

Or. en
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Justificare

Îngrijorările privind bunăstarea animalelor și potențiala prezervare exprimate de cetățenii 
europeni sunt exponente ale principiilor etice ale publicului european. Având în vedere că ele 
stau la baza adoptării prezentului regulament, amândouă trebuie menționate.

Amendamentul 2

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. 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.

eliminat

Or. en

Justificarea

Eliminarea acestui considerent este consecința logică a eliminării eventualelor derogări de la 
prezentul regulament, în conformitate cu justificarea corespunzătoare articolului 4 și 
următoarele.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Produsele derivate din focă ar trebui 
introduse pe piață, importate, tranzitate 
sau exportate numai dacă îndeplinesc 
condițiile prevăzute în acest sens în 
prezentul regulament. Cu toate acestea, în 
cazul în care sunt introduse pe piață, 
importate sau exportate în conformitate 
cu o derogare acordată în temeiul 
prezentului regulament, produsele 
derivate din focă trebuie să fie conforme, 
de asemenea, cu normele comunitare 
pertinente, inclusiv, după caz, cu 
dispozițiile privind sănătatea animalelor și 
siguranța produselor alimentare și a 
hranei pentru animale. Prezentul 
regulament nu ar trebui să aducă atingere 
obligațiilor referitoare la eliminarea 
produselor derivate din focă din motive de 
sănătate publică și de sănătate a 
animalelor, prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 
3 octombrie 2002 de stabilire a normelor 
sanitare privind subprodusele de origine 
animală care nu sunt destinate 
consumului uman1.

eliminat

1 JO L 273, 10.10.2002, p. 1. Regulament 
modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 
523/2008 al Comisiei din 11 iunie 2008 (JO L 153, 
12.6.2008, p. 23).

Or. en

Justificare

Eliminarea acestui considerent este consecința logică a eliminării eventualelor derogări de la 
prezentul regulament, în conformitate cu justificarea corespunzătoare articolului 4 și 
următoarele.
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Amendamentul 4

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 obiectul interdicțiilor 
prevăzute în prezentul regulament.

(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 în 
scopul supraviețuirii nu trebuie să facă 
obiectul interdicțiilor prevăzute în 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Formularea „în scopul supraviețuirii” este mai precisă decât formularea din propunere și 
corespunde, de asemenea, formulării din Actul privind protecția mamiferelor marine adoptat 
de SUA.

Amendamentul 5

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 

eliminat
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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.

Or. en

Justificare

Eliminarea acestui considerent este consecința logică a eliminării eventualelor derogări de la 
prezentul regulament, în conformitate cu justificarea corespunzătoare articolului 4 și 
următoarele.

Amendamentul 6

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 

(16) În special, Comisia ar trebui să fie 
autorizată să adopte toate măsurile 
necesare pentru a asigura punerea corectă 
în aplicare a dispozițiilor prezentului 
regulament referitoare la cerințele privind
dovada provenienței produselor inuite 
derivate din focă. 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. 
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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 Decizia 1999/468/CE.

Or. en

Justificare

Formularea „cerințele privind dovada provenienței produselor inuite derivate din focă” a 
fost adaptată la dispozițiile articolului 3 alineatul (3). În același timp, eliminările sunt o 
consecință logică a eliminării eventualelor derogări de la regulament, în conformitate cu 
justificarea corespunzătoare articolului 4 și următoarele.

Amendamentul 7

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.

Or. en

Justificare

Prin introducerea interdicției, obiectul regulamentului este adaptat la modificările aduse 
propunerii de către raportoare, mai precis la eliminarea derogărilor.
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Amendamentul 8

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 toate specimenele de 
pinipede (Phocidae, Otariidae și 
Odobenidae);

Or. en

Justificare

Prezentul regulament trebuie să aplice tuturor focilor. Prin urmare, definiția este adaptată 
pentru a corespunde propunerii de eliminare a anexei I.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „solicitant al derogării” desemnează 
țările, inclusiv statele membre, care 
solicită o derogare în temeiul articolului 5 
din prezentul regulament pe teritoriul 
cărora sau sub jurisdicția cărora au fost 
ucise sau jupuite focile din care sunt 
confecționate produsele derivate din focă, 
precum și țările sub a căror jurisdicție se 
află persoanele care ucid și jupoaie foci, 
în cazul în care uciderea și jupuirea are 
loc pe teritoriul unei alte țări. La 
adoptarea dispozițiilor de aplicare 
menționate la articolul 5 alineatul (5), 
Comisia va decide, în conformitate cu 
obiectivele prezentului regulament, 
condițiile în cadrul cărora ar trebui 
incluse entitățile care nu sunt țări.

eliminat

Or. en
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Justificare

Eliminarea acestui punct este consecința logică a eliminării eventualelor derogări de la 
prezentul regulament, în conformitate cu justificarea corespunzătoare articolului 4 și 
următoarele.

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. „activități de vânătoare desfășurate în 
mod tradițional” înseamnă vânătoarea de 
foci în scopuri necomerciale desfășurată 
în mod tradițional de comunitățile de 
inuiți. 

Or. en

Justificare

Această nouă definiție clarifică derogarea acordată comunităților inuite prevăzută la 
articolul 3 alineatul (2).

Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

7b. „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 obiectelor de artizanat 
din produse necomestibile derivate din 
focă pentru consumul 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 

Adlib Express Watermark



PA\752923RO.doc 13/24 PE415.284v01-00

RO

în scopuri comerciale, sau să fie destinat 
consumului propriu sau de către familie.

Or. en

Justificare

Această nouă definiție clarifică derogarea acordată comunităților inuite prevăzută la 
articolul 3 alineatul (2) și este conformă cu dispozițiile Actului privind protecția mamiferelor 
marine adoptat de SUA.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică produselor 
care rezultă din activitățile de vânătoare 
desfășurate în mod tradițional de 
comunitățile inuite, care contribuie la 
subzistența acestora.

(2) Alineatul (1) nu se aplică produselor 
care rezultă din activitățile de vânătoare 
desfășurate în mod tradițional de 
comunitățile inuite în scopul 
supraviețuirii.

Or. en

Justificare

Formularea „în scopul supraviețuirii” este mai precisă decât formularea din propunere și 
corespunde, de asemenea, formulării din Actul privind protecția mamiferelor marine adoptat 
de SUA. 

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4 eliminat
Condițiile de introducere pe piață, import, 

tranzit și export
(1) Fără a aduce atingere articolului 3 
alineatul (1), se permite introducerea pe 
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piață și importul în, tranzitul prin sau 
exportul din Comunitate a produselor 
derivate din focă, atunci când sunt 
respectate următoarele condiții:
(a) produsele au fost obținute din foci 
ucise și jupuite într-o țară în care sau de 
către persoane cărora li se aplică 
dispoziții legislative sau alte cerințe 
corespunzătoare care permit să se 
garanteze efectiv că focile sunt ucise și 
jupuite fără a li se provoca durere, 
suferință psihică și alte forme de 
suferință;
(b) dispozițiile legislative sau alte cerințe 
menționate la litera (a) sunt puse în 
aplicare în mod eficace de autoritățile 
competente; 
(c) există un sistem corespunzător prin 
care produsele derivate din focă, inclusiv 
pieile de focă și alte materiale brute 
utilizate pentru fabricarea produselor 
derivate din focă, sunt certificate ca 
provenind de la foci cărora li se aplică 
condițiile prevăzute la literele (a) și (b) și
(d) respectarea condițiilor prevăzute la
literele (a), (b) și (c) este dovedită prin 
intermediul următoarelor elemente:
(i) un certificat și
(ii) o etichetă sau o marcă, atunci când 
certificatul nu este suficient pentru a 
asigura punerea în aplicare 
corespunzătoare a prezentului 
regulament,
în conformitate cu articolele 6 și 7.
(2) Statele membre nu împiedică 
introducerea pe piață, importul și exportul 
de produse derivate din focă care sunt 
conforme cu dispozițiile prezentului 
regulament.

Or. en
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Justificare

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 
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.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 eliminat
Derogări

(1) Se acordă derogare solicitanților unei 
derogări care demonstrează, spre 
satisfacția Comisiei, că sunt respectate 
condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul 
(1)
(2) Comisia evaluează respectarea 
condițiilor prevăzute la articolul 4 
alineatul (1) litera (a) pe baza criteriilor 
stabilite în anexa II.
(3) Derogările acordate în temeiul 
alineatului (1) sunt suspendate sau 
revocate dacă una dintre condițiile 
menționate la alineatul respectiv 
încetează să fie îndeplinită.
(4) Comisia acordă derogări și decide să 
le suspende sau să le revoce în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 9 alineatul (2).
(5) Comisia adoptă toate măsurile 
necesare pentru punerea în aplicare a 
prezentului articol, precum măsurile 
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privind cererile care trebuie înaintate 
Comisiei pentru a obținere o derogare, 
inclusiv cerințele în materie de elemente 
de probă. În acest sens, Comisia ține 
seama de condițiile diferite care ar putea 
exista pe teritoriile diverselor țări.
Aceste măsuri, vizând modificarea unor 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 9 alineatul (3).

Or. en

Justificare

În conformitate cu justificarea corespunzătoare articolului 4. 

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 eliminat
Certificate

(1) Certificatele menționate la articolul 4 
alineatul (1) litera (d) punctul (i) 
îndeplinesc următoarele condiții minime:
(a) precizează toate informațiile 
pertinente care permit atestarea faptului 
că produsul sau produsele derivate din 
focă la care fac referire îndeplinesc 
condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul 
(1) litera (c); iar 
(b) sunt validate de un organism 
independent sau de o autoritate publică 
care să ateste exactitatea informațiilor 
prezentate.
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(2) Comisia adoptă toate măsurile 
necesare pentru punerea în aplicare a 
prezentului articol. În special, Comisia 
poate să precizeze informațiile și 
elementele justificative care trebuie 
prezentate pentru a dovedi respectarea 
condițiilor prevăzute la alineatul (1) litera 
(b).
Aceste măsuri, vizând modificarea unor 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 9 alineatul (3).

Or. en

Justificare

În conformitate cu justificarea corespunzătoare articolelor 4 și 5. În conformitate cu articolul 
3 alineatul (3), Comisia adoptă toate măsurile necesare aplicării derogării acordate 
comunităților de inuiți, inclusiv cerințele privind dovada provenienței produselor din focă 
menționate la alineatul respectiv.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Etichetare și marcare

(1) Etichetarea sau marcarea menționată 
la articolul 4 alineatul (1) litera (d) 
punctul (ii) este efectuată astfel încât să 
fie inteligibilă, indelebilă și vizibilă.
(2) Comisia adoptă toate măsurile 
necesare pentru punerea în aplicare a 
prezentului articol, precum măsuri care 
precizează condițiile care trebuie 
îndeplinite la marcare și etichetare și 
circumstanțele în care acestea din urmă 
trebuie efectuate. Aceste măsuri, vizând 
modificarea unor elemente neesențiale ale 
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prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 9 alineatul (3).

Or. en

Justificare

În conformitate cu justificarea corespunzătoare articolelor 4-6.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 eliminat
Modificarea anexelor

Comisia poate modifica anexele. Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 9 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Propunerea de eliminare a anexelor face inutilă menținerea acestui articol.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 
7 din Decizia 1999/468/CE, având în 
vedere dispozițiile articolului 8 din 

eliminat
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respectiva decizie.

Or. en

Justificare

Numai articolul 5 alineatul (4) făcea trimitere la articolul 9 alineatul (2). Întrucât articolul 5 
alineatul (4) a fost eliminat, articolul 9 alineatul (2) devine inutil.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

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 trei ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament și, 
ulterior, o dată la cinci ani, un raport care 
prezintă acțiunile întreprinse pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament

Or. en

Justificare

Perioada de 5 ani până la prezentarea primului raport pare să fie prea lungă.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 

(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.
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ani.

Or. en

Amendamentul 21

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 după 6 luni de la data 
intrării în vigoare a regulamentului.

Or. en

Justificare

Prezentul articol se modifică în conformitate cu eliminarea eventualelor derogări.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Anexa I

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA I eliminat
Speciile de pinipede menționate la 
articolul 2
1. Arctocephalus pusillus pusillus;
2. Callorhinus ursinus;
3. Cystophora cristata;
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4. Erignathus barbatus;
5. Eumetopias jubatus;
6. Halichoerus grypus;
7. Histrophoca fasciata;
8. Odobenus rosmarus rosmarus;
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

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 2 punctul 1, prezentul regulament se aplică 
tuturor speciilor de pinipede. Prin urmare, anexa I devine inutilă. 

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Anexa II

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA II eliminat
Criteriile pentru evaluarea pertinenței 

dispozițiilor legislative și a altor cerințe în 
vigoare menționate la articolul 5 alineatul 

(2)
1. PRINCIPII CE ȚIN DE 
BUNĂSTAREA ANIMALELOR:
Principiile ce țin de bunăstarea 
animalelor sunt prevăzute în legislația 
aplicabilă sau în alte cerințe aplicabile. 
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2. INSTRUMENTELE DE 
VÂNĂTOARE:
Sunt prevăzute caracteristicile armelor 
utilizate pentru uciderea focilor. 
Legislația și alte cerințe indică în mod 
explicit armele care sunt permise pentru 
asomarea și/sau uciderea puilor de focă și 
cele care sunt permise pentru asomarea 
și/sau uciderea focilor adulte.
3. VERIFICAREA INSENSIBILITĂȚII 
ȘI A MORȚII PRIN UTILIZAREA 
UNOR METODE 
CORESPUNZĂTOARE DE 
VERIFICARE:
Există cerințe specifice în materie de 
utilizare a unor metode corespunzătoare 
de verificare, conform cărora vânătorul 
este obligat să verifice că foca este în stare 
de inconștiență ireversibilă înainte de a o 
sângera și înainte de a trece la următorul 
animal.
4. SÂNGERAREA ANIMALELOR 
ASOMATE:
Este necesară sângerarea tuturor 
animalelor imediat după o asomare 
adecvată, respectiv înainte de a proceda la 
asomarea unei alte foci.
5. CONDIȚII DE VÂNĂTOARE: 
Sunt prevăzute cerințe prin care se 
garantează că foca și/sau vânătorul sunt 
suficient de stabili și că ținta poate fi 
vizualizată în mod corespunzător. Sunt 
reglementați, de asemenea, alți factori 
referitori la vânătoarea în cauză.
6. FORMAREA VÂNĂTORILOR: 
Este necesar ca vânătorul să dispună de 
un nivel definit de cunoștințe și 
competențe în ceea ce privește biologia 
focilor, metodele de vânătoare și 
procedura „în trei etape”, inclusiv 
utilizarea practică a instrumentelor de 
vânătoare deprinsă, de exemplu, prin 
exerciții de tragere la țintă. Procedura „în 
trei etape” este o metodă destinată să 
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garanteze că foca este ucisă fără a i se 
provoca durere, suferință psihică și alte 
forme de suferință care pot fi evitate și 
cuprinde asomarea/împușcarea eficientă, 
verificarea eficientă (prin verificarea 
reflexului cornean sau palparea craniului 
pentru a stabili dacă animalul este în 
stare de inconștiență ireversibilă sau este 
mort) și sângerarea eficientă.
7. CONTROLUL INDEPENDENT: 
Este prevăzut un sistem pentru controlul 
și observarea activităților de vânătoare, 
care asigură supravegherea periodică a 
acestora și independența inspectorilor
8. POSIBILITATEA DE 
SUPRAVEGHERE DE CĂTRE TERȚI: 
Supravegherea vânătorii de către terți este 
posibilă, existând un minim de bariere 
administrative și logistice.
9. CERINȚE PRIVIND RAPORTAREA: 
Sunt prevăzute cerințe clare în materie de 
rapoarte care trebuie prezentate atât de 
către vânători, cât și de către inspectori; 
acestea vizează locul și momentul în care 
sunt ucise animalele, precum și armele și 
munițiile utilizate. În raport trebuie să se 
țină seama și de diverșii factori de mediu 
pertinenți.
10. SANCȚIUNI ȘI CONFORMITATE: 
Sunt compilate și sistematizate informații 
statistice privind vânătoarea, cazurile de 
nerespectare a cerințelor aplicabile și 
sancțiunile aferente.

Or. en

Justificare

Întrucât dispozițiile privind eventualele derogări au fost eliminate, este inutil să se adopte 
criterii pentru evaluarea pertinenței dispozițiilor legislative și a altor cerințe.

În conformitate cu justificarea corespunzătoare articolului 4 și următoarele
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