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PR_COD_1amCom 

 

 

Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande  

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser.  

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 

(EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter 

(COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD)) 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2015)0045), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C8-0037/2015), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 

27 maj 20151, 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 

konsumentskydd och yttrandena från utskottet för internationell handel och utskottet för 

jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0186/2015). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet 

om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

Ändringsförslag 1 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Samtidigt är säljakt en naturlig del av 

inuiternas och anda 

ursprungsbefolkningars kultur och identitet 

(2) Samtidigt är säljakt en naturlig del av 

inuiternas och andra 

ursprungsbefolkningars kultur och identitet 

                                                 
1 Ännu ej offentliggjort i EUT. 
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och bidrar på ett betydande sätt till deras 

självhushållning. Av dessa skäl ger säljakt 

som traditionellt bedrivs av inuitsamhällen 

och andra ursprungsbefolkningar inte 

upphov till samma moraliska 

betänkligheter från allmänhetens sida som 

den jakt som bedrivs i kommersiella syften. 

Det är dessutom allmänt erkänt att 

inuiternas och andra 

ursprungsbefolkningars grundläggande och 

sociala intressen inte bör påverkas negativt, 

i enlighet med FN:s deklaration om 

urfolkens rättigheter och andra relevanta 

internationella instrument. Av dessa skäl 

tillåter förordning (EG) nr 1007/2009, 

genom undantag, saluförande av 

sälprodukter som härrör från den 

traditionella jakt som inuitsamhällena och 

andra ursprungsbefolkningar bedriver och 

som bidrar till deras självhushållning. 

och bidrar på ett betydande sätt till deras 

självhushållning genom att tillhandahålla 

livsmedel och inkomster som gör det 

möjligt för befolkningarna att leva och 

varaktigt klara uppehället. Säljakten 

bevarar och fortsätter också 

befolkningarnas traditionella existens och 

det kulturarv som byteshandeln innebär. 

Av dessa skäl ger säljakt som traditionellt 

bedrivs av inuitsamhällen och andra 

ursprungsbefolkningar och som anses vara 

hållbar och oskadlig för sälbeståndets 

hälsa inte upphov till samma moraliska 

betänkligheter från allmänhetens sida som 

den jakt som bedrivs i kommersiella syften. 

Det är dessutom allmänt erkänt att 

inuiternas och andra 

ursprungsbefolkningars grundläggande och 

sociala intressen inte bör påverkas negativt, 

i enlighet med FN:s deklaration om 

urfolkens rättigheter och andra relevanta 

internationella instrument, och vederbörlig 

hänsyn bör tas till deras rätt att bedriva 

ekonomisk verksamhet och utvecklas. Av 

dessa skäl tillåter förordning (EG) nr 

1007/2009, genom undantag, saluförande 

av sälprodukter som härrör från den 

traditionella jakt som inuitsamhällena och 

andra ursprungsbefolkningar bedriver i 

självhushållningssyfte och som bidrar till 

självhushållningen. 

Ändringsförslag 2 

Förslag till förordning 

Skäl 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) I enlighet med ILO:s konvention 

nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk i 

självstyrande länder, som antogs 1989, 

har inuiterna och andra 

ursprungsbefolkningar rätt till 

självidentifikation, och med stöd av den 

rätten får de fritt fullfölja sin ekonomiska, 

sociala och kulturella utveckling. Denna 
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rättighet bör bibehållas. 

 

 

Ändringsförslag 3 

Förslag till förordning 

Skäl 2b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2b) Förordning (EG) nr 1007/2009 

antogs efter många år av omfattande 

kampanjer baserade på missuppfattningar 

om säljakt som bedrivs av inuiter och 

andra ursprungsbefolkningar. 

Medlagstiftarna åtog sig specifikt att 

undvika alla potentiella negativa 

konsekvenser för inuiter och andra 

ursprungsbefolkningar och att beakta 

deras rättigheter enligt internationell 

lagstiftning samt målet i förordning (EG) 

nr 1007/2009 att återställa 

konsumenternas förtroende för 

sälprodukter som härrör från jakt som 

bedrivs av inuiter och andra 

ursprungsbefolkningar och saluförs i 

unionen. Syftet var att säkerställa 

fullständigt genomförande och effektiv 

tillämpning av undantaget från det 

allmänna förbudet mot handel med 

sälprodukter. Med tanke på ovanstående 

borde kommissionen tillsammans med 

medlemsstaterna ta fram 

informationskampanjer och andra 

lämpliga åtgärder. Dessa kan omfatta 

åtgärder för att återställa konsumenternas 

förtroende för sälprodukter som härrör 

från jakt som bedrivs av inuiter och andra 

ursprungsbefolkningar i enlighet med 

förordning (EG) nr 1007/2009 samt riktad 

detaljistinformation för att motverka 

utbredda, negativa bilder, stigmatisering 

och missuppfattningar genom 

tillhandahållande av fakta om säljakt som 

bedrivs av inuiter och andra 

ursprungsbefolkningar. Detta skulle 

också kunna bidra till att skapa 
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ömsesidigt förtroende mellan folken i 

Europa och den arktiska regionen samt 

stärka unionens ställning som en 

trovärdig partner i den arktiska regionen. 

 

Ändringsförslag 4 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) På samma sätt som inom andra typer 

av säljakt är det omöjligt att konsekvent 

och effektivt tillämpa en verkligt human 

avlivningsmetod i den jakt som bedrivs av 

inuiter och andra ursprungsbefolkningar. 

Icke desto mindre bör, mot bakgrund av 

det syfte som eftersträvas genom 

förordning (EG) nr 1007/2009, saluförande 

på unionsmarknaden av produkter som 

härrör från jakt som bedrivs av inuiter och 

andra ursprungsbefolkningar endast kunna 

ske under förutsättning att denna jakt i 

högsta möjliga grad bedrivs på ett sätt som 

minskar smärta, ångest, rädsla eller andra 

former av lidande, med beaktande av 

inuitsamhällenas och andra 

ursprungsbefolkningars traditionella livsstil 

och försörjningsbehov. Det undantag som 

beviljats för sälprodukter som härrör från 

jakt som bedrivs av inuiter och andra 

ursprungsbefolkningar bör begränsas till 

den jakt som bidrar till dessa samhällens 

och befolkningars försörjningsbehov och 

därför inte främst bedrivs för 

kommersiella ändamål. Därför bör 

kommissionen ha möjlighet att vid behov 

begränsa mängden sälprodukter som 

släpps ut på marknaden enligt detta 

undantag i syfte att förhindra att 

undantaget används för produkter som 

härrör från jakt som bedrivs främst för 

kommersiella ändamål. 

(3) Mot bakgrund av det syfte som 

eftersträvas genom förordning (EG) 

nr 1007/2009 bör saluförande på 

unionsmarknaden av produkter som härrör 

från jakt som bedrivs av inuiter och andra 

ursprungsbefolkningar endast kunna ske 

under förutsättning att denna jakt i högsta 

möjliga grad bedrivs med vederbörlig 

hänsyn till djurskyddet och på ett sätt som 

minskar onödig smärta, ångest, rädsla eller 

andra former av lidande, med beaktande av 

inuitsamhällenas och andra 

ursprungsbefolkningars traditionella livsstil 

och försörjningsbehov. Det undantag som 

beviljats för sälprodukter som härrör från 

jakt som bedrivs av inuiter och andra 

ursprungsbefolkningar bör därför 

begränsas till den jakt som bidrar till dessa 

samhällens och befolkningars 

försörjningsbehov. 

Ändringsförslag 5 
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Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) För att föreskriva detaljerade regler för 

saluförande av sälprodukter bör 

befogenheten att anta akter i enlighet med 

artikel 290 i fördraget delegeras till 

kommissionen. Det är av särskild betydelse 

att kommissionen genomför lämpliga 

samråd, inklusive på expertnivå. När 

kommissionen förbereder och utarbetar 

delegerade akter bör den se till att relevanta 

handlingar översänds samtidigt till 

Europaparlamentet och rådet och att detta 

sker så snabbt som möjligt och på lämpligt 

sätt. 

(5) För att föreskriva detaljerade regler för 

saluförande av sälprodukter i enlighet med 

villkoren i denna förordning och för att 

förhindra användning av inuiternas och 

andra befolkningsgruppers undantag för 

produkter som härrör från jakt som inte 

bedrivs för försörjningsbehov, utan i 

första hand för kommersiella ändamål, 
bör befogenheten att anta akter i enlighet 

med artikel 290 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt delegeras till 

kommissionen, i syfte att fastställa 

detaljerade regler för saluförande av 

sälprodukter och, vid behov och endast 

om relevanta belägg läggs fram, begränsa 

eller förbjuda saluförande och mängden 

sälprodukter som härrör från den jakt 

som inuitsamhällen och andra 

ursprungsbefolkningar bedriver. Det är av 

särskild betydelse att kommissionen 

genomför lämpliga samråd under sitt 

förberedande arbete med de berörda 

ursprungsländerna och de berörda 

parterna, inklusive på expertnivå. När 

kommissionen förbereder och utarbetar 

delegerade akter bör den se till att relevanta 

handlingar översänds samtidigt till 

Europaparlamentet och rådet och att detta 

sker så snabbt som möjligt och på lämpligt 

sätt. 

Ändringsförslag 6 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 

Förordning (EG) nr 1007/2009 

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Jakten har traditionellt bedrivits av (a) Jakten har traditionellt bedrivits av 

detta samhälle och är alltjämt en del av 
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detta samhälle. kulturen och identiteten i det samhället. 

Ändringsförslag 7 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 

Förordning (EG) nr 1007/2009 

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Jakten bidrar till samhällets 

självhushållning och bedrivs inte främst av 

kommersiella skäl. 

(b) Jakten bedrivs för och bidrar till 

samhällets eller befolkningens 

självhushållning, inbegripet för att 

tillhandahålla livsmedel och inkomst till 

stöd för livet och en varaktig försörjning, 

och bedrivs inte främst av kommersiella 

skäl. 

Ändringsförslag 8 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 

Förordning (EG) nr 1007/2009 

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Jakten bedrivs på ett sätt som minskar 

smärta, ångest, rädsla eller andra former 

av lidande för de djur som jagas i den 

grad som är möjlig med hänsyn till 

samhällets traditionella livsstil och 

försörjningsbehov. 

(c) Jakten bedrivs med hänsyn till 

djurskyddet och samhällets traditionella 

livsstil och försörjningsbehov. 

 

Ändringsförslag 9 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 

Förordning (EG) nr 1007/2009 

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För importerade produkter ska villkoren 

ovan vara tillämpliga vid importtillfället 

För importerade sälprodukter ska villkoren 

i första stycket vara tillämpliga vid 
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eller importstället. importtillfället eller importstället. 

 

 

Ändringsförslag 10 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 

Förordning (EG) nr 1007/2009 

Artikel 3 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Om antalet sälar som jagas, den 

kvantitet sälprodukter som släpps ut på 

marknaden i enlighet med punkt 1 eller 

andra omständigheter tyder på att jakten 

bedrivs främst i kommersiellt syfte, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 

delegerade akter i enlighet med artikel 4 

med avseende på att begränsa den mängd 

produkter som härrör från den aktuella 

jakten som får släppas ut på marknaden. 

5. Kommissionen får på grundval av bevis 

vidta åtgärder om villkoren för 

saluförande av sälprodukter i unionen inte 

uppfylls, till exempel om säljakten inte 

bedrivs i självhushållningssyfte, utan i 

första hand är kommersiell. 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 

delegerade akter i enlighet med artikel 4a 

med avseende på att begränsa eller 

förbjuda saluförandet av de produkter som 

härrör från den aktuella jakten liksom 

mängden av dessa produkter.  

 

Ändringsförslag 11 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3a (nytt) 

Förordning (EG) nr 1007/2009 

Artikel 5a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) Följande artikel ska införas: 

 ”Artikel 5a 

 Information till allmänheten 

 1. Kommissionen ska, till en rimlig 

kostnad som inte är mer omfattande än 

vad som krävs, säkerställa att 

allmänheten informeras om att saluförda 

sälprodukter som härrör från den jakt 

som inuitsamhällen och andra 
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ursprungsbefolkningar bedriver i enlighet 

med artikel 3.1 överensstämmer med 

tillämpliga bestämmelser. 

 2. Kommissionen ska se till att de 

informationskampanjer som avses i punkt 

1 i denna artikel även genomförs i 

enlighet med mål II i artikel 3.1 b i 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 254/2014*. 

 _____________ 

 *Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 254/2014 av den 26 

februari 2014 om ett flerårigt 

konsumentprogram för åren 2014–2020 

och om upphävande av beslut nr 

1926/2006/EG (EUT L 84, 20.3.2014, s. 

42).” 

Ändringsförslag 12 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3b (nytt) 

Förordning (EG) nr 1007/2009 

Artikel 7 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (3b) Artikel 7 ska ersättas med följande: 

Artikel 7 Artikel 7 

Rapporter Rapporter 

1. Medlemsstaterna ska senast den 20 

november 2011 och därefter vart fjärde år 

överlämna en rapport till kommissionen 

om de åtgärder som har vidtagits för att 

genomföra denna förordning. 

1. Medlemsstaterna ska senast den 

31 december 2016 och därefter vart fjärde 

år överlämna en rapport till kommissionen 

om de åtgärder som har vidtagits för att 

genomföra denna förordning. 

2. Inom tolv månader från utgången av 

varje rapporteringsperiod ska 

kommissionen, på grundval av de 

rapporter som avses i punkt 1, lägga fram 

en rapport för Europaparlamentet och rådet 

om genomförandet av denna förordning. 

2. Inom tolv månader från utgången av 

varje rapporteringsperiod enligt punkt 1 

ska kommissionen lägga fram en rapport 

för Europaparlamentet och rådet om 

genomförandet av denna förordning. Den 

första rapporten ska överlämnas senast 

den 31 december 2017.  

 2a. I den rapport som kommissionen 

lägger fram enligt punkt 2 ska den 
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utvärdera hur denna förordning fungerar 

och hur ändamålsenlig den är med 

avseende på uppnåendet av dess mål. I sin 

utvärdering ska kommissionen i 

synnerhet beakta inuiternas och de andra 

ursprungsbefolkningarnas 

socioekonomiska utveckling, 

kosthållning, kultur och identitet, liksom 

miljöeffekterna och de socioekonomiska 

effekterna av denna förordning i områden 

där säljakt bedrivs av kustsamhällen som 

ett led i förvaltningen av marina resurser. 
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MOTIVERING 

Bakgrund 

 

Efter ett förslag som kommissionen lade fram den 23 juli 2008 antog Europaparlamentet och 

rådet 2009 förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter, där det föreskrivs ett 

förbud mot handel med dessa produkter i Europeiska unionen. Förbudet omfattar sälprodukter 

som tillverkats i EU men även importerade produkter. EU gick in för ett ”totalförbud” med 

två grundläggande undantag, nämligen för produkter som härrör från jakt som bedrivs av 

inuiter och andra ursprungsbefolkningar (det s.k. undantaget för ursprungsbefolkningar) och 

för produkter som härrör från jakt som bedrivs uteslutande för hållbar förvaltning av marina 

resurser, om det sker utan vinstsyfte och inte i kommersiellt syfte (det s.k. 

förvaltningsundantaget). Förordningen syftar till att säkerställa att produkter som härrör från 

säljakt för kommersiellt syfte inte längre återfinns på EU-marknaden. 

Sälförordningen och dess genomförandeakt (kommissionens förordning (EU) nr 737/2010) 

ifrågasattes av Kanada och Norge i Världshandelsorganisationen (WTO). WTO-panelens och 

överprövningsorganets slutliga avgöranden antogs den 18 juni 2014 av WTO:s 

tvistlösningsorgan. Dessa bekräftade det allmänna förbudet mot sälprodukter, motiverat av 

moraliska hänsynstaganden som rör djurskydd, men ifrågasatte samtidigt de två undantagen. 

Den 5 september 2014 informerade Kanada och Europeiska unionen tvistlösningsorganet om 

att de hade enats om att en rimlig period för EU:s genomförande av tvistlösningsorganets 

rekommendationer och avgöranden är 16 månader från datumet för antagande av panelens 

rapport. Det innebär att den rimliga tidsperioden löper ut den 18 oktober 2015. Trots den korta 

tidsfristen antog inte kommissionen sitt förslag om ändring av den nuvarande förordningen 

om handel med sälprodukter förrän den 6 februari 2015.  

Kommissionens förslag 

Syftet med föreliggande lagstiftningsförslag är att genomföra WTO:s rekommendationer och 

avgöranden med avseende på grundförordningen från 2009 om handel med sälprodukter. Det 

skapar också en rättslig grund för bringa förordning (EU) nr 737/2010 i överensstämmelse 

med nämnda avgöranden. Förordningen från 2010 var avsedd som genomförandeförordning 

för förordningen från 2009. 

Kommissionen har lagt fram ett förslag utgående från WTO:s avgöranden och bestämmelser 

genom följande:  

a) Att gå in för vissa ändringar av den ursprungliga formuleringen av undantaget för 

ursprungsbefolkningar. I artikel 3.1 föreskrivs det i synnerhet att sälprodukter får släppas ut 

på marknaden om de härrör från jakt som uppfyller följande fem villkor:  

1. Jakten bedrivs av inuiter eller andra ursprungsbefolkningar (inledningen). 

2. Jakten har traditionellt bedrivits av detta samhälle (led a). 

3. Jakten bidrar till samhällets självhushållning (led b). 

4. Jakten bedrivs inte främst av kommersiella skäl (led b). 

5. Jakten bedrivs på ett sätt som minskar smärta, ångest, rädsla eller andra former av 

lidande för de djur som jagas i den grad som är möjlig (led c). 
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b) Att stryka förvaltningsundantaget i sin helhet ur förordningen, eftersom skälet till detta 

undantag inte godtogs enligt WTO:s avgörande. Enligt avgörandena kan sådan jakt inte skiljas 

från jakt i kommersiellt syfte, och det vore diskriminerande att enbart förbjuda den senare 

formen. 

Enligt artikel 3.5 får kommissionen anta delegerade akter för att begränsa mängden 

sälprodukter som härrör från vissa former av jakt och som släpps ut på marknaden. Ett sådant 

tak för sälprodukter får införas endast om det finns belägg för att jakten ”bedrivs främst i 

kommersiellt syfte”. Sådana belägg kan hänföra sig till antalet sälar som jagas, den mängd 

sälprodukter som släpps ut på marknaden eller andra omständigheter som kommissionen 

fastställt. 

Föredragandens ståndpunkt 

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om att anpassa den nuvarande 

lagstiftningen till WTO:s regler och rekommendation men anser samtidigt att kommissionens 

förslag var något försenat. Än mer beklagar föredraganden att beslut om den nya förordningen 

inte kommer att ha en korrekt eller informerad grundval, eftersom det inte har gjorts någon 

konsekvensbedömning av grundförordningen eller lämnats någon rapport om genomförandet 

enligt artikel 7 i den nuvarande rättsakten.  

Med beaktande av att den nya förordningen syftar till att genomföra WTO:s 

rekommendationer och beslut med avseende på 2009 års grundförordning om handel med 

sälprodukter, tillstyrker föredraganden strykningen av förvaltningsundantaget och ändrar 

förslaget i enlighet med undantaget för ursprungsbefolkningar. Samtidigt tas särskild hänsyn 

till inuiternas och andra ursprungsbefolkningars rätt till självbestämmande. 

Föredraganden har även åtgärdat inkonsekvensen mellan artikel 3.5 och artikel 3.1 i 

kommissionsförslagets ursprungliga text. Inkonsekvensen bestod i en hänvisning till att jakt 

som bedrivs främst av kommersiella skäl inte uppfyller kraven enligt artikel 3.1 b. Av denna 

orsak är undantaget för ursprungsbefolkningar inte tillämpligt, vilket innebär att inga 

produkter som härrör från sådan jakt får släppas ut på marknaden, och därmed att taket för 

produkterna är noll. I stället för att leda till antagandet av ett tak skulle belägg för att en viss 

form av jakt bedrivs främst av kommersiella skäl medföra åtgärder för att verkställa det 

förbud som anges i artikel 3.1. 

Därför har föredraganden ändrat förslaget så att det framgår att säljakt är en naturlig del av 

inuiternas och andra ursprungsbefolkningars kultur och identitet och bidrar på ett betydande 

sätt till deras självhushållning genom att tillhandahålla livsmedel och inkomster till stöd för 

livet i och en varaktig försörjning av samhället samt genom att bevara och fortsätta dess 

traditionella existens och det kulturarv som byteshandeln innebär. Föredraganden 

understryker också att först då det finns relevanta belägg för att antalet sälar som jagas eller 

den mängd sälprodukter som släpps ut på marknaden bevisar att jakten bedrivits främst i 

kommersiellt syfte, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter för att 

begränsa den mängd produkter som härrör från den aktuella jakten och som får släppas ut på 

marknaden. 

Föredraganden har även infört en ny artikel som hänvisar till allmänhetens behov av att få 

vederbörlig information om att sälprodukter som släpps ut på EU-marknaden, och som härrör 

från den jakt som inuitsamhällen och andra ursprungsbefolkningar bedriver, är av lagligt 
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ursprung. Informationskampanjer för att underrätta allmänheten om ovanstående skulle även 

kunna genomföras i enlighet med mål II i konsumentprogramsförordningen. 

Sist men inte minst anser föredraganden att rapporteringsprocessen inte var tillräckligt öppen 

för insyn och inte uppfyllde kriterierna enligt artikel 7 i den nuvarande förordningen. Genom 

det ändringsförslag som föredraganden lägger fram för artikel 7 införs nya tidsfrister som 

kommissionen och även medlemsstaterna ska uppfylla utan dröjsmål. Föredraganden anser att 

kommissionen i den första rapport som den lägger fram framför allt ska bedöma 

konsekvenserna för inuiternas och andra ursprungsbefolkningars grundläggande intressen och 

sociala intressen, medräknat deras rätt till livsmedel och inkomster till stöd för livet i och en 

varaktig försörjning av samhället. 
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11.5.2015 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR INTERNATIONELL HANDEL 

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) 

nr 1007/2009 om handel med sälprodukter 

(COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD)) 

Föredragande av yttrande: Bendt Bendtsen 

 

 

KORTFATTAD MOTIVERING 

WTO:s system för tvistlösning är ett grundläggande element för säkerhet och förutsebarhet i 

det multilaterala handelssystemet, och dess avgöranden (WTO:s överprövningsorgans 

avgörande i sälmålet (DS 400/401)) måste respekteras. 

Föredraganden anser att WTO:s avgörande kan tillmötesgås samtidigt som man respekterar 

den kompromiss mellan parlamentet och rådet som nåddes 2009 i och med förordning 

1007/2009, som innehöll två undantag till sälförbudet: ett som rörde inuiternas och 

ursprungsbefolkningars rätt till självbestämmande och användning av sina naturtillgångar 

(IC-undantaget) och ett annat om marin resursförvaltning (MRM) i Östersjön.  

Föredraganden föreslår därför att man återinför undantaget för marin resursförvaltning 

(MRM). Det MRM-undantag som för närvarande är i kraft gör inte tillräcklig åtskillnad 

mellan kommersiell jakt och storskalig handel i ljuset av den målsättning som uppges, det vill 

säga skydd av allmän moral (artikel XX a i GATT). Därmed kan ett MRM-undantag 

formuleras för att undvika den praxis som innebär att kadaver helt enkelt kastas till följd av 

normal, småskalig fiskeriförvaltning. Detta skulle vara ett nytt andra undantag, tillämpligt 

endast under mycket speciella förutsättningar, som också skulle bygga på en tradition av 

hantverksmässig produktion, ofta lokala specialiteter. Detta skulle på det hela taget gynna 

skyddet av den naturliga biologiska mångfalden och den bioekonomiska hållbarheten i 

Östersjöområdet.  

Förutom att göra det möjligt att följa WTO:s avgörande kommer den justerade 

EU-förordningen att bättre klargöra ett av de andra målen med förordningen, nämligen 

maritim resursförvaltning i överensstämmelse med GATT XX g, som handlar om bevarandet 

av uttömliga naturtillgångar. 
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När det gäller undantaget för inuiterna fastslog WTO att det var legitimt, men att vissa inslag i 

dess utformning och tillämpning utgjorde godtycklig och oberättigad diskriminering. 

Kommissionens förslag bemöter dessa brister genom att det anger en begränsning för 

saluföring av sälprodukter och stärker förordningens djurskyddsmål i den föreslagna nya 

artikeln med IC-undantaget. 

Föredraganden har endast ett fåtal förslag till förändringar i kommissionens förslag om 

IC-undantaget. Föredraganden understryker dock att undantaget för inuiter från 2009 syftade 

till att garantera att förbudet inte påverkade inuitsamhällena negativt. Föredraganden beklagar 

att kommissionen inte har gjort en konsekvensbedömning så att beslutsfattandet kan ske på ett 

korrekt och informerat sätt. Siffror från Grönland visar att förbudet verkligen haft en stor 

negativ inverkan på samhällena trots undantaget i förordning 1007/2009, något som alltså går 

tvärs emot Europaparlamentets och rådets avsikter. 

För föredraganden är huvudargumentet för handel med sälprodukter under dessa förhållanden 

hållbarhet både när det gäller biologisk mångfald och bioekonomi, liksom hållbarhet för de 

ursprungsbefolkningar som påverkas av förbudet.  

Det finns en stor population av säl på Grönland. Jakt är tillåten endast på tre arter 

(grönlandssäl, vikare och blåssäl), och endast jägare med licens tillåts jaga. Sälar skjuts med 

gevär på Grönland, såvida det inte är för mörkt för ansvarsfull gevärjakt, då de fångas i nät. 

Det är förbjudet att jaga kutar och lakterande honor. 

Säljakt har traditionellt alltid ägt rum på Grönland, där resurserna är knappa. Sälkött 

konsumeras av både människor och slädhundar, skinnen används för kläder och kan i vissa 

avlägsna områden vara den mest livsviktiga resursen. Sälarna är således mycket viktiga ur ett 

kulturellt och socioekonomiskt perspektiv. Ungefär 7 000 grönländare (12 % av 

befolkningen) har licens för att jaga säl, varav 2 000 har jaktlicens på heltid och 5 000 

jaktlicens som fritidsjägare. Det genomsnittliga bytet under perioden 2009–2010 när det gäller 

grönlandssäl, vikare och blåssäl var 23 sälar om året per jägare. Sedan 2009 får endast 

heltidsjägare sälja sälskinn till det statligt ägda garveriet Great Greenland. Exporten till EU 

har fallit dramatiskt, från 2005 när Great Greenland-garveriet hade en omsättning på 9 

miljoner euro till 2 miljoner euro 2013. Great Greenland hade ett överskott på 135 000 skinn.  

Detta tyder på IC-undantaget inte fungerar som det var tänkt enligt förordning 1007/2009. 

Föredraganden har därför lagt till en rapporteringsklausul om att kommissionen ska utreda 

konsekvenserna av EU:s förordning och överväga möjliga åtgärder för att bemöta dessa.  

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för den inre marknaden och 

konsumentskydd att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag: 
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Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1007/20092 antogs i 

syfte att undanröja hinder för den inre 

marknadens funktion som uppstått på 

grund av skillnader mellan nationella 

bestämmelser som reglerar handeln med 

sälprodukter. Åtgärderna vidtogs till följd 

av moraliska farhågor från allmänhetens 

sida när det gäller djurskyddsaspekterna i 

samband med slakt av sälar och den 

eventuella förekomsten på marknaden av 

produkter som erhållits från djur som 

avlivats på ett sätt som orsakar omåttlig 

smärta, ångest, rädsla och andra former av 

lidande. Farhågorna styrktes av 

vetenskapliga belägg för att en verkligt 

human avlivningsmetod inte kan 

tillämpas konsekvent och effektivt under 

de specifika villkor som gäller vid säljakt 

och att det inte heller är möjligt att 

kontrollera att den efterlevs. För att målet 

skulle kunna uppnås infördes genom 

förordning (EG) nr 1007/2009, som en 

allmän regel, ett förbud mot saluförande av 

sälprodukter. 

(1) Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1007/20092 antogs i 

syfte att undanröja hinder för den inre 

marknadens funktion som uppstått på 

grund av skillnader mellan nationella 

bestämmelser som reglerar handeln med 

sälprodukter. Åtgärderna vidtogs till följd 

av moraliska farhågor från allmänhetens 

sida när det gäller djurskyddsaspekterna i 

samband med slakt av sälar och den 

eventuella förekomsten på marknaden av 

produkter som erhållits från djur som 

avlivats på ett sätt som orsakar omåttlig 

smärta, ångest, rädsla och andra former av 

lidande. För att målet skulle kunna uppnås 

infördes genom förordning (EG) 

nr 1007/2009, som en allmän regel, ett 

förbud mot saluförande av sälprodukter.  

____________ _______________ 

2 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1007/2009 av den 16 september 

2009 om handel med sälprodukter (EUT L 

286, 31.10.2009, s. 36). 

2 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1007/2009 av den 16 september 

2009 om handel med sälprodukter (EUT L 

286, 31.10.2009, s. 36). 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Samtidigt är säljakt en naturlig del av (2) Samtidigt är säljakt en naturlig del av 
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inuiternas och anda 

ursprungsbefolkningars kultur och identitet 

och bidrar på ett betydande sätt till deras 

självhushållning. Av dessa skäl ger säljakt 

som traditionellt bedrivs av inuitsamhällen 

och andra ursprungsbefolkningar inte 

upphov till samma moraliska 

betänkligheter från allmänhetens sida som 

den jakt som bedrivs i kommersiella syften. 

Det är dessutom allmänt erkänt att 

inuiternas och andra 

ursprungsbefolkningars grundläggande och 

sociala intressen inte bör påverkas negativt, 

i enlighet med FN:s deklaration om 

urfolkens rättigheter och andra relevanta 

internationella instrument. Av dessa skäl 

tillåter förordning (EG) nr 1007/2009, 

genom undantag, saluförande av 

sälprodukter som härrör från den 

traditionella jakt som inuitsamhällena och 

andra ursprungsbefolkningar bedriver och 

som bidrar till deras självhushållning.  

inuiternas och andra 

ursprungsbefolkningars kultur, 

samhällsekonomi och identitet och bidrar 

på ett betydande sätt till deras 

självhushållning. Den anses även vara 

hållbar. Av dessa skäl ger säljakt som 

traditionellt bedrivs av inuitsamhällen och 

andra ursprungsbefolkningar inte upphov 

till samma moraliska betänkligheter från 

allmänhetens sida som den jakt som 

bedrivs i kommersiella syften. Det är 

dessutom allmänt erkänt att inuiternas och 

andra ursprungsbefolkningars 

grundläggande ekonomiska och sociala 

intressen inte bör påverkas negativt, i 

enlighet med FN:s deklaration om 

urfolkens rättigheter och andra relevanta 

internationella instrument, i synnerhet 

konvention C 169 om ursprungsfolk och 

stamfolk i självstyrande länder, som 

antogs av Internationella 

arbetsorganisationen (ILO) 1989 och 

enligt vilken inuiterna och andra 

ursprungsbefolkningar har rätt till 

självidentifikation och med stöd av denna 

rättighet får utvecklas fritt ekonomiskt, 

socialt och kulturellt. Av dessa skäl tillåter 

förordning (EG) nr 1007/2009, genom 

undantag, saluförande av sälprodukter som 

härrör från den traditionella och hållbara 

jakt som inuitsamhällena och andra 

ursprungsbefolkningar bedriver och som 

bidrar till deras självhushållning. 

Kommissionen bör undersöka vilka 

lämpliga åtgärder som kan införas för att 

motverka de potentiella skadliga effekter 

som förbudet mot sälprodukter har haft 

på inuitsamhällena samt hur allmänheten 

ska informeras om europeiska 

ursprungsbefolkningar.  

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 2a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) Förordning (EG) nr 1007/2009 bör 

säkerställa en balans mellan djurskyddet 

och respekten för inuiternas och andra 

ursprungsbefolkningars kultur och 

traditioner.  

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) På samma sätt som inom andra typer 

av säljakt är det omöjligt att konsekevent 

och effektivt tillämpa en verkligt human 

avlivningsmetod i den jakt som bedrivs av 

inuiter och andra ursprungsbefolkningar. 

Icke desto mindre bör, mot bakgrund av 

det syfte som eftersträvas genom 

förordning (EG) nr 1007/2009, saluförande 

på unionsmarknaden av produkter som 

härrör från jakt som bedrivs av inuiter och 

andra ursprungsbefolkningar endast kunna 

ske under förutsättning att denna jakt i 

högsta möjliga grad bedrivs på ett sätt som 

minskar smärta, ångest, rädsla eller andra 

former av lidande, med beaktande av 

inuitsamhällenas och andra 

ursprungsbefolkningars traditionella livsstil 

och försörjningsbehov. Det undantag som 

beviljats för sälprodukter som härrör från 

jakt som bedrivs av inuiter och andra 

ursprungsbefolkningar bör begränsas till 

den jakt som bidrar till dessa samhällens 

och befolkningars försörjningsbehov och 

därför inte främst bedrivs för kommersiella 

ändamål. Därför bör kommissionen ha 

möjlighet att vid behov begränsa mängden 

sälprodukter som släpps ut på marknaden 

enligt detta undantag i syfte att förhindra 

att undantaget används för produkter som 

härrör från jakt som bedrivs främst för 

(3) Mot bakgrund av det syfte som 

eftersträvas genom förordning (EG) 

nr 1007/2009 bör saluförande på 

unionsmarknaden av produkter som härrör 

från jakt som bedrivs av inuiter och andra 

ursprungsbefolkningar endast kunna ske 

under förutsättning att denna jakt bedrivs 

på ett hållbart sätt, med beaktande av 

inuitsamhällenas och andra 

ursprungsbefolkningars traditionella livsstil 

och försörjningsbehov. Därför bör 

kommissionen vidta åtgärder för att 

informera allmänheten om syftet med 

förordning (EG) nr 1007/2009 och dess 

undantag för produkter som härrör från 

jakt som bedrivs av 

ursprungsbefolkningar, och därmed 

återställa konsumenternas förtroende. Det 

undantag som beviljats för sälprodukter 

som härrör från jakt som bedrivs av inuiter 

och andra ursprungsbefolkningar bör 

begränsas till den jakt som bidrar till dessa 

samhällens och befolkningars 

försörjningsbehov och därför inte främst 

bedrivs för kommersiella ändamål. För att 

förhindra användningen av detta 

undantag för produkter som härrör från 

jakt som främst bedrivs för kommersiella 

ändamål bör befogenheten att anta akter i 

enlighet med artikel 290 i fördraget 

således delegeras till kommissionen med 
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kommersiella ändamål. avseende på att begränsa mängden 

sälprodukter som släpps ut på marknaden 

enligt detta undantag och med avseende på 

att vid behov förbjuda sälprodukter från 

viss jakt från att släppas ut på marknaden 

enligt detta undantag Denna delegering 

bör utövas endast vid behov, om relevant 

bevisning läggs fram och, när det anses 

lämpligt, efter samråd med berörda 

parter. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) Enligt artikel III.4 i Allmänna tull- 

och handelsavtalet från 1994 ska 

produkter på en avtalsslutande parts 

territorium vilka importeras från en 

annan avtalsslutande parts territorium 

åtnjuta en icke mindre gynnsam 

behandling än liknande produkter av 

nationellt ursprung. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) För att föreskriva detaljerade regler för 

saluförande av sälprodukter bör 

befogenheten att anta akter i enlighet med 

artikel 290 i fördraget delegeras till 

kommissionen. Det är av särskild betydelse 

att kommissionen genomför lämpliga 

samråd, inklusive på expertnivå. När 

kommissionen förbereder och utarbetar 

delegerade akter bör den se till att relevanta 

handlingar översänds samtidigt till 

Europaparlamentet och rådet och att detta 

sker så snabbt som möjligt och på lämpligt 

(5) För att föreskriva detaljerade regler för 

saluförande av sälprodukter bör 

befogenheten att anta akter i enlighet med 

artikel 290 i fördraget delegeras till 

kommissionen. Det är särskilt viktigt att 

kommissionen genomför lämpliga samråd, 

bland annat med experter och berörda 

inuitsamhällen och andra 

ursprungsbefolkningar. När 

kommissionen förbereder och utarbetar 

delegerade akter bör den se till att relevanta 

handlingar översänds till 
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sätt. Europaparlamentet och rådet samtidigt, i 

god tid och på lämpligt sätt. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 5a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) Innan kommissionen genomför 

denna förordning bör den utföra en 

konsekvensbedömning för att kvantitativt 

och kvalitativt värdera de sociala, 

ekonomiska och kulturella 

konsekvenserna av översynen, och se till 

att varje översyn tar hänsyn till att säljakt 

är en del av vissa samhällens kulturella 

identitet, och på så sätt säkerställa att 

försörjningen inte hotas för samhällen 

som lever i närheten av sälar och att den 

biologiska och kulturella mångfalden i 

unionen respekteras. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 

Förordning (EG) nr 1007/2009 

Artikel 3 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Att saluföra sälprodukter ska vara tillåtet 

endast om sälprodukterna härrör från den 

jakt som inuitsamhällen och andra 

ursprungsbefolkningar bedriver, under 

förutsättning att följande villkor är 

uppfyllda: 

1. Att saluföra sälprodukter ska vara tillåtet 

endast om sälprodukterna härrör från den 

jakt som inuitsamhällen och andra 

ursprungsbefolkningar bedriver, under 

förutsättning att följande villkor är 

uppfyllda: 

a) Jakten har traditionellt bedrivits av detta 

samhälle. 

a) Jakten har traditionellt bedrivits av detta 

samhälle. 

b) Jakten bidrar till samhällets 

självhushållning och bedrivs inte främst av 

kommersiella skäl. 

b) Jakten bidrar till samhällets 

självhushållning. 
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(c) Jakten bedrivs på ett sätt som minskar 

smärta, ångest, rädsla eller andra former av 

lidande för de djur som jagas i den grad 

som är möjlig med hänsyn till samhällets 

traditionella livsstil och försörjningsbehov.  

c) Jakten bedrivs av en medlem i samhället 

på ett sätt som tar vederbörlig hänsyn till 

djurskydd och därmed minskar alltför stor 

smärta, ångest, rädsla eller andra former av 

lidande för de djur som jagas i den grad 

som är möjlig med hänsyn till samhällets 

traditionella livsstil och försörjning. 

För importerade produkter ska villkoren 

ovan vara tillämpliga vid importtillfället 

eller importstället. 

För importerade produkter ska villkoren 

ovan vara tillämpliga vid importtillfället 

eller importstället. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 

Förordning (EG) nr 1007/2009 

Artikel 3 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Saluförande av sälprodukter ska vara 

tillåtet också under förutsättning att alla 

följande villkor är uppfyllda: 

 a) Den som saluför sälprodukterna kan 

styrka att de annars skulle ha kastats 

överbord och därmed inte följa artikel 10 i 

konventionen om biologisk mångfald. 

 b) Sälprodukterna härrör från jakt som 

har bedrivits på ett sätt som inte orsakar 

alltför stor smärta, ångest, rädsla eller 

andra former av lidande och som har 

respekterat de djurskyddsmål som 

fastställs i den nationella lagstiftningen. 

 c) Sälprodukterna härrör enbart från jakt 

som bedrivs inom ramen för nationella 

förvaltningssystem för bevarande av 

uttömliga naturtillgångar, i syfte att 

bevara sälbeståndens livsduglighet som en 

del av deras naturliga livsmiljö, inbegripet 

sjukdomsbekämpning, eller begränsa 

effekterna av interspecifik konkurrens 

med andra arter som är beroende av 

samma livsmiljö eller resurser.  

 d) Sälprodukterna härrör uteslutande 

från jakt på sälbestånd med gynnsam 
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bevarandestatus. 

 För importerade produkter ska villkoren 

ovan vara tillämpliga vid importtillfället 

eller importstället. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 

Förordning (EG) nr 1007/2009 

Artikel 3 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Tillämpningen av punkterna 1 och 2 får 

inte äventyra uppnåendet av målet med 

denna förordning. 

3. Tillämpningen av punkterna 1, 1a och 2 

får inte äventyra uppnåendet av målet med 

denna förordning. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 

Förordning (EG) nr 1007/2009 

Artikel 3 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Om antalet sälar som jagas, den 

kvantitet sälprodukter som släpps ut på 

marknaden i enlighet med punkt 1 eller 

andra omständigheter tyder på att jakten 

bedrivs främst i kommersiellt syfte, ska 

kommissionen ges befogenhet att anta 

delegerade akter i enlighet med artikel 4 

med avseende på att begränsa den mängd 

produkter som härrör från den aktuella 

jakten som får släppas ut på marknaden.  

5. Kommissionen ska ges befogenhet att, 

efter samråd med berörda parter, anta 

delegerade akter i enlighet med artikel 4a 

med avseende på att begränsa eller 

förbjuda utsläppande på marknaden av 

produkter som härrör från jakt som 

bevisats ha skett för främst kommersiella 

ändamål, eller utöver vad som är 

nödvändigt för syftet med de undantag 

som anges i punkt 1. För att bevisa detta 

ska kommissionen lägga fram relevant 

bevisning om vilken mängd sälprodukter 

som släpps ut på marknaden i enlighet med 

punkt 1, såsom antalet sälar som jagats, 

eller om andra omständigheter.  
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Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3a (nytt) 

Förordning (EG) nr 1007/2009 

Artikel 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) Följande artikel ska införas: 

 ”Artikel 5a 

 Information till allmänheten 

 Kommissionen och medlemsstaterna ska 

vidta lämpliga åtgärder för att informera 

behöriga myndigheter, inbegripet 

tulltjänstemän i medlemsstaterna, och 

allmänheten om att sälprodukter som 

släpps ut på marknaden och som härrör 

från den jakt som inuitsamhällen och 

andra ursprungsbefolkningar bedriver i 

enlighet med artikel 3.1 överensstämmer 

med tillämpliga bestämmelser.” 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3b (nytt) 

Förordning (EG) nr 1007/2009 

Artikel 7 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3b) I artikel 7 ska följande punkt läggas 

till: 

  ”2a. Kommissionen ska vidare utvärdera 

hur denna förordning har påverkat den 

ekonomiska, sociala och kulturella 

utvecklingen i inuitsamhällena i de 

berörda regionerna, liksom förordningens 

konsekvenser för kustsamhällen där 

säljakt utgör en del av förvaltningen av 

maritima resurser. Senast den …* ska 

kommissionen till Europaparlamentet, 

rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén och Regionkommittén 
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överlämna en rapport om denna 

påverkan. Rapporten ska innehålla 

möjliga sätt att begränsa de negativa 

konsekvenserna av denna förordning för 

inuitsamhällena. 

 ________________ 

 * EUT: för in datum: tvår efter denna 

(ändrings)förordnings ikraftträdande.” 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3c (nytt) 

Förordning (EG) nr 1007/2009 

Artikel 7a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3c) Följande artikel ska införas: 

 ”Artikel 7a 

 Översyn 

 Om det anses lämpligt mot bakgrund av 

den konsekvensbedömning som avses i 

artikel 7.2a ska denna förordning ses över 

fyra år efter ikraftträdandet. Översynen 

ska grunda sig på en 

konsekvensbedömning av den 

socioekonomiska och kulturella påverkan 

av denna förordning på utvecklingen och 

identiteten för inuiterna och andra 

ursprungsbefolkningar. Översynen ska 

även behandla konsekvenserna av denna 

förordning för kustsamhällen där säljakt 

utgör en del av förvaltningen av maritima 

resurser.”  
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28.5.2015 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS 
UTVECKLING 

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 

1007/2009 om handel med sälprodukter 

(COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD)) 

Föredragande av yttrande: Janusz Wojciechowski 

 

 

KORTFATTAD MOTIVERING 

Kommissionens förslag 

Syftet med kommissionens förslag är att genomföra WTO:s rekommendationer och beslut 

med avseende på de två undantag från förbudet mot handel med sälprodukter som finns i 

grundförordningen: den tillåtna importen av sälprodukter som härrör från jakt som bedrivs för 

hållbar förvaltning av marina resurser utan vinstsyfte (förvaltningsundantaget) och den tillåtna 

importen av sälprodukter som härrör från den traditionella jakt som bedrivs av inuitsamhällen 

och andra ursprungsbefolkningar (IC-undantaget). Med beaktande av WTO-åtagandena 

föreslår kommissionen att förvaltningsundantaget ska strykas och IC-undantaget anpassas till 

tvistlösningsorganets krav genom att undantaget kopplas till ett iakttagande av 

djurskyddskraven och att det införs en begränsning för den mängd sälprodukter som får 

släppas ut på marknaden. 

Föredragandens ståndpunkt 

En begränsning av importen av sälprodukter har länge efterfrågats av många 

djurskyddsorganisationer och stora delar av allmänheten, som inte accepterar att dessa djur 

dödas, ofta på ett grymt och brutalt sätt, för kommersiella ändamål. 

Forskning har visat att sälar är särskilt intelligenta och kännande djur, vilket ytterligare 

motiverar behovet att skydda dem mot grymhet och lidande. Det bör också understrykas att 

sälprodukter inte har någon större ekonomisk betydelse för Europeiska unionen och att de 

europeiska konsumenterna klarar sig utan dem. Samtidigt måste man förstå den särskilda 

situationen för inuitsamhällen och andra ursprungsbefolkningar, för vilka säljakten är kopplad 

till en mångårig tradition och dessa samhällens existens, varför importen av sälprodukter bör 
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begränsas till produkter som härrör från just dessa samhällens jakt, samtidigt som man kräver 

att de uppfyller strängast möjliga etiska normer. Om villkoren är uppfyllda bör kommissionen 

använda kompletterande icke-lagstiftningsåtgärder i syfte att underlätta utsläppandet på 

marknaden av sådana produkter. 

Det är viktigt med ordentlig kontroll av den begränsade importen av sälprodukter, och denna 

kontroll kan bli effektiv endast om importören måste bevisa att varorna härrör från jakt som 

bedrivits av de ovannämnda samhällena. Genom att införa sådana krav strävar föredraganden 

i en riktning som stämmer överens med förordningens grundföresatser, som motiveras av 

moraliska hänsyn, när det gäller säljakt för kommersiella ändamål. Föredraganden anser också 

att det bör finnas en möjlighet att införa ett tillfälligt totalförbud mot sälprodukter på 

europeisk nivå från tredjeländer, om jakten där bedrivs på ett sätt som uppenbart strider mot 

de regler som gäller för att bespara djuren smärta, stress, rädsla och andra former av lidande. 

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för den inre 

marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande 

ändringsförslag: 

 

Ändringsförslag   1 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Samtidigt är säljakt en naturlig del av 

inuiternas och anda 

ursprungsbefolkningars kultur och identitet 

och bidrar på ett betydande sätt till deras 

självhushållning. Av dessa skäl ger säljakt 

som traditionellt bedrivs av inuitsamhällen 

och andra ursprungsbefolkningar inte 

upphov till samma moraliska 

betänkligheter från allmänhetens sida som 

den jakt som bedrivs i kommersiella syften. 

Det är dessutom allmänt erkänt att 

inuiternas och andra 

ursprungsbefolkningars grundläggande och 

sociala intressen inte bör påverkas negativt, 

i enlighet med FN:s deklaration om 

urfolkens rättigheter och andra relevanta 

(2) Samtidigt är säljakt en naturlig del av 

inuiternas och andra 

ursprungsbefolkningars kultur och identitet 

och bidrar på ett betydande sätt till deras 

självhushållning, inklusive deras rätt till 

utveckling och ekonomisk verksamhet. Av 

dessa skäl ger säljakt som traditionellt 

bedrivs av inuitsamhällen och andra 

ursprungsbefolkningar och som anses vara 

hållbar och oskadlig för sälbeståndets 

hälsa inte upphov till samma moraliska 

betänkligheter från allmänhetens sida som 

den jakt som bedrivs i kommersiella syften. 

Det är dessutom allmänt erkänt att 

inuiternas och andra 

ursprungsbefolkningars grundläggande och 
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internationella instrument. Av dessa skäl 

tillåter förordning (EG) nr 1007/2009, 

genom undantag, saluförande av 

sälprodukter som härrör från den 

traditionella jakt som inuitsamhällena och 

andra ursprungsbefolkningar bedriver och 

som bidrar till deras självhushållning. 

sociala intressen inte bör påverkas negativt, 

i enlighet med FN:s deklaration om 

urfolkens rättigheter och andra relevanta 

internationella instrument. Dessutom 

betonas i ILO:s konvention nr 169 om 

ursprungsfolk och stamfolk, som antogs 

1989, att ursprungsbefolkningarna har 

rätt till självidentifikation och med stöd av 

denna rättighet får utvecklas fritt 

ekonomiskt, socialt och kulturellt. Av 
dessa skäl tillåter förordning (EG) nr 

1007/2009, genom undantag, saluförande 

av sälprodukter som härrör från den 

traditionella jakt som inuitsamhällena och 

andra ursprungsbefolkningar bedriver och 

som bidrar till deras självhushållning. 

 

Ändringsförslag   2 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) På samma sätt som inom andra typer av 

säljakt är det omöjligt att konsekevent och 

effektivt tillämpa en verkligt human 

avlivningsmetod i den jakt som bedrivs av 

inuiter och andra ursprungsbefolkningar. 

Icke desto mindre bör, mot bakgrund av 

det syfte som eftersträvas genom 

förordning (EG) nr 1007/2009, saluförande 

på unionsmarknaden av produkter som 

härrör från jakt som bedrivs av inuiter och 

andra ursprungsbefolkningar endast kunna 

ske under förutsättning att denna jakt i 

högsta möjliga grad bedrivs på ett sätt som 

minskar smärta, ångest, rädsla eller andra 

former av lidande, med beaktande av 

inuitsamhällenas och andra 

ursprungsbefolkningars traditionella livsstil 

och försörjningsbehov. Det undantag som 

beviljats för sälprodukter som härrör från 

jakt som bedrivs av inuiter och andra 

ursprungsbefolkningar bör begränsas till 

den jakt som bidrar till dessa samhällens 

och befolkningars försörjningsbehov och 

(3) På samma sätt som inom andra typer av 

säljakt är det omöjligt att konsekvent och 

effektivt tillämpa en verkligt human 

avlivningsmetod i den jakt som bedrivs av 

inuiter och andra ursprungsbefolkningar. 

Icke desto mindre bör, mot bakgrund av 

det syfte som eftersträvas genom 

förordning (EG) nr 1007/2009, saluförande 

på unionsmarknaden av produkter som 

härrör från jakt som bedrivs av inuiter och 

andra ursprungsbefolkningar endast kunna 

ske under förutsättning att denna jakt 

bedrivs hållbart och i högsta möjliga grad 

bedrivs på ett sätt som minskar smärta, 

ångest, rädsla eller andra former av 

lidande, med beaktande av 

inuitsamhällenas och andra 

ursprungsbefolkningars traditionella livsstil 

och försörjningsbehov utan att riskera 

respektive livsmiljö och ekosystem i sin 

helhet. Det undantag som beviljats för 

sälprodukter som härrör från jakt som 

bedrivs av inuiter och andra 
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därför inte främst bedrivs för kommersiella 

ändamål. Därför bör kommissionen ha 

möjlighet att vid behov begränsa mängden 

sälprodukter som släpps ut på marknaden 

enligt detta undantag i syfte att förhindra 

att undantaget används för produkter som 

härrör från jakt som bedrivs främst för 

kommersiella ändamål. 

ursprungsbefolkningar bör begränsas till 

den jakt som bidrar till dessa samhällens 

och befolkningars försörjningsbehov och 

därför inte främst bedrivs för kommersiella 

ändamål. Kommissionen bör således vidta 

åtgärder för att informera allmänheten 

om denna förordning och dess undantag 

avseende produkter från jakt bedriven av 

ursprungsbefolkningar för att 

återupprätta konsumenternas förtroende. 

Därför bör kommissionen ha möjlighet, om 

det finns relevanta bevis och efter att ha 

rådfrågat berörda parter, att vid behov 

begränsa eller förbjuda mängden 

sälprodukter som släpps ut på marknaden 

med hjälp av jaktmetoder som strider mot 

principerna enligt detta undantag i syfte att 

förhindra att undantaget används för 

produkter som härrör från jakt som bedrivs 

främst för kommersiella ändamål. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 3a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  (3a) För en effektiv övervakning av 

genomförandet av denna förordning är 

det lämpligt att fastställa principen att 

bevisbördan för att de sälprodukter som 

släpps ut på unionens marknad härrör 

från jakt som bedrivs av inuiter eller 

andra ursprungsbefolkningar bör ligga på 

dem som importerar sådana produkter. 

 

Ändringsförslag   4 

Förslag till förordning 

Skäl 3b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3b) Sälprodukter som härrör från jakt 

bedriven av inuitsamhällen och andra 
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ursprungsbefolkningar får endast släppas 

ut på marknaden om de förses med en 

mekanism eller ett dokument som styrker 

deras ursprung och överensstämmelse 

med bestämmelserna i denna förordning. 

För detta ändamål kan en märkning 

användas som intygar att produkten 

härrör från jakt som motiveras av dessa 

befolkningars försörjningsbehov, och i 

första hand inte bedrivs för kommersiella 

ändamål. 

 

 

Ändringsförslag   5 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) För att föreskriva detaljerade regler för 

saluförande av sälprodukter bör 

befogenheten att anta akter i enlighet med 

artikel 290 i fördraget delegeras till 

kommissionen. Det är av särskild betydelse 

att kommissionen genomför lämpliga 

samråd, inklusive på expertnivå. När 

kommissionen förbereder och utarbetar 

delegerade akter bör den se till att relevanta 

handlingar översänds samtidigt till 

Europaparlamentet och rådet och att detta 

sker så snabbt som möjligt och på lämpligt 

sätt. 

(5) För att föreskriva detaljerade regler för 

saluförande av sälprodukter bör 

befogenheten att anta akter i enlighet med 

artikel 290 i fördraget delegeras till 

kommissionen. Det är av särskild betydelse 

att kommissionen genomför lämpliga 

samråd, bland annat med experter och 

med inuiter och andra berörda 

ursprungsbefolkningar. När 

kommissionen förbereder och utarbetar 

delegerade akter bör den se till att relevanta 

handlingar översänds till 

Europaparlamentet och rådet samtidigt, i 

god tid och på lämpligt sätt. 

 

Ändringsförslag   6 

Förslag till förordning 

Skäl 5b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5b) Kommissionen bör ha flexibilitet att 

reagera på tillförlitliga uppgifter om att 

säljakt i ett tredjeland uppenbart strider 



 

PE552.005v02-00 34/38 RR\1065025SV.doc 

SV 

mot de regler som gäller för att bespara 

djuren smärta, stress, rädsla och andra 

former av lidande. I sådana fall bör 

kommissionen ha möjlighet att tillfälligt 

införa en begränsning eller ett förbud mot 

jaktspecifika sälprodukter som härrör 

från ett sådant land. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1  

Förordning (EG) nr 1007/2009 

Artikel 3 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Att saluföra sälprodukter ska vara tillåtet 

endast om sälprodukterna härrör från den 

jakt som inuitsamhällen och andra 

ursprungsbefolkningar bedriver, under 

förutsättning att följande villkor är 

uppfyllda: 

1. Att saluföra sälprodukter ska vara tillåtet 

endast om importören kan visa upp de 

erforderliga bevisen på att sälprodukterna 

härrör från den jakt som inuitsamhällen 

och andra ursprungsbefolkningar bedriver, 

under förutsättning att följande villkor är 

uppfyllda: 

Motivering 

Att ålägga importörerna att bevisa att deras sälprodukter importeras från godkända källor 

kommer att möjliggöra en bättre kontroll av genomförandet av förordningen. 

 

Ändringsförslag   8 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 

Förordning (EG) nr 1007/2009 

Artikel 3 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Om antalet sälar som jagas, den kvantitet 

sälprodukter som släpps ut på marknaden i 

enlighet med punkt 1 eller andra 

omständigheter tyder på att jakten bedrivs 

främst i kommersiellt syfte, ska 

kommissionen ges befogenhet att anta 

delegerade akter i enlighet med artikel 4 

5. Om det finns tillförlitliga bevis som 

tyder på att antalet sälar som jagas, den 

kvantitet sälprodukter som släpps ut på 

marknaden i enlighet med punkterna 1 och 

2 eller andra omständigheter som styrker 

att jakten bedrivs främst i kommersiellt 

syfte, ska kommissionen, efter att ha 
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med avseende på att begränsa den mängd 

produkter som härrör från den aktuella 

jakten som får släppas ut på marknaden. 

rådfrågat berörda parter, ges befogenhet 

att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 4 med avseende på att begränsa den 

mängd produkter som härrör från den 

aktuella jakten som får släppas ut på 

marknaden, eller förbjuda dem på 

marknaden. 

 

Ändringsförslag   9 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3a (nytt) 

Förordning (EG) nr 1007/2009 

Artikel 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) Följande artikel ska införas: 

 ”Artikel 5a 

 Information till allmänheten 

 Kommissionen och medlemsstaterna ska 

vidta lämpliga åtgärder för att informera 

behöriga myndigheter, inbegripet 

tulltjänstemän i medlemsstaterna, och 

allmänheten om marknadstillträde i 

enlighet med tillämpliga bestämmelser för 

sälprodukter som härrör från jakt som 

bedrivs av ursprungsbefolkningar i 

enlighet med artikel 3.1.” 
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