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KORT BEGRUNDELSE 

Kommissionens forslag 

Formålet med Kommissionens forslag er at gennemføre WTO's anbefalinger og beslutninger 

vedrørende to undtagelser fra forbuddet mod handel med sælprodukter, som er fastsat i den 

grundlæggende forordning. Det drejer sig om undtagelse af import af sælprodukter, der 

hidrører fra jagter, hvis formål er at sikre en bæredygtig forvaltning af de marine ressourcer, 

og som ikke omsættes med fortjeneste for øje (MRM-undtagelsen) samt undtagelse af 

produkter, der hidrører fra inuitsamfundenes og andre oprindelige samfunds traditionelle jagt 

(IC-undtagelsen). Under hensyn til forpligtelserne under WTO foreslår Kommissionen at 

fjerne MRM-undtagelsen og tilpasse IC-undtagelsen til kravene fra tvistbilæggelsesinstansen, 

kæde dens anvendelse sammen med respekt for dyrevelfærd samt begrænse mængden af 

sælprodukter, der vil kunne bringes i omsætning. 

Ordførerens holdning 

Mange dyrebeskyttelsesorganisationer og en stor del af offentligheden, der ikke accepterer, at 

disse dyr dræbes – ofte på en grusom og brutal måde og i erhvervsøjemed – har længe krævet 

en begrænsning af import af sælprodukter. 

Videnskabelig forskning viser, at sæler er særligt intelligente og følsomme dyr, hvilket 

yderligere understreger behovet for, at de beskyttes mod grusomhed og lidelser. Det skal 

endvidere understreges, at sælprodukter ikke har nogen særlig betydning for Den Europæiske 

Unions økonomi, og at de europæiske forbrugere kan klare sig uden disse produkter. 

Ligeledes må man forstå inuitsamfundenes og andre oprindelige samfunds særlige situation, 

idet jagten på sæler for dem er forbundet med deres mangeårige tradition og eksistens. Derfor 

bør importen af sælprodukter begrænses til produkter, der hidrører fra disse samfunds jagt, 

idet man kræver af dem, at de så vidt muligt overholder de højeste humanitære standarder. 

Hvis disse krav opfyldes, bør Kommissionen anvende andre ikke-lovgivningsmæssige 

foranstaltninger med henblik på at lette indførelsen af sådanne produkter på markedet. 

Spørgsmålet om en passende kontrol med begrænsningen af import af sælprodukter er et 

væsentligt punkt, eftersom denne kontrol kun kan være effektiv, hvis de berørte importører af 

produkterne er forpligtet til at bevise, at de hidrører fra ovennævnte særlige samfunds jagt. 

Med indførelsen af sådanne krav følger lovgiveren en strategi, der er forenelig med 

forordningens grundlæggende mål, som bygger på moralske hensyn, vedrørende jagt på sæler 

i erhvervsøjemed. Han mener ligeledes, at der bør være mulighed for at indføre et midlertidigt 

fuldstændigt forbud mod import af sælprodukter på EU-plan fra tredjelande, hvor jagten på 

sæler praktiseres i skarp modstrid mod de standarder, der kræves med henblik på at lindre 

deres smerte, stress, angst og andre former for lidelser.  
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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om det Indre 

Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til 

følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Samtidig er sæljagt en integrerende del 

af inuitsamfundenes og andre oprindelige 

samfunds lokale kultur og identitet og 

bidrager væsentligt til deres underhold. 

Derfor giver inuitsamfundenes og andre 

oprindelige samfunds traditionelle sæljagt 

ikke anledning til de samme moralske 

betænkeligheder hos offentligheden som 

jagt, der primært gennemføres i 

erhvervsøjemed. Det er endvidere alment 

anerkendt, at inuitsamfundenes og de andre 

oprindelige samfunds grundlæggende og 

sociale interesser ikke bør påvirkes 

negativt, i overensstemmelse med FN’s 

erklæring om oprindelige folks rettigheder 

og andre relevante internationale 

instrumenter. Derfor tillader forordning 

(EF) nr. 1007/2009 undtagelsesvis 

omsætning af sælprodukter, der stammer 

fra inuitsamfundenes og andre oprindelige 

samfunds traditionelle jagt, og som 

bidrager til deres underhold. 

(2) Samtidig er sæljagt en integrerende del 

af inuitsamfundenes og andre oprindelige 

samfunds lokale kultur og identitet og 

bidrager væsentligt til deres underhold, 

herunder deres ret til udvikling og 

økonomiske aktiviteter. Derfor giver 

inuitsamfundenes og andre oprindelige 

samfunds traditionelle sæljagt, som anses 

for bæredygtig og for ikke at skade 

sælbestandens sundhed, ikke anledning til 

de samme moralske betænkeligheder hos 

offentligheden som jagt, der primært 

gennemføres i erhvervsøjemed. Det er 

endvidere alment anerkendt, at 

inuitsamfundenes og de andre oprindelige 

samfunds grundlæggende økonomiske og 

sociale interesser ikke bør påvirkes 

negativt, i overensstemmelse med FN’s 

erklæring om oprindelige folks rettigheder 

og andre relevante internationale 

instrumenter. Det fremhæves endvidere i 

ILO-konventionen nr. 169 om oprindelige 

folk og stammefolk fra 1989, at 

oprindelige folk har ret til 

selvbestemmelse og til i kraft af denne ret 

at varetage deres økonomiske, sociale og 

kulturelle udvikling. Derfor tillader 

forordning (EF) nr. 1007/2009 

undtagelsesvis omsætning af sælprodukter, 

der stammer fra inuitsamfundenes og andre 

oprindelige samfunds traditionelle jagt, og 

som bidrager til deres underhold. 
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Ændringsforslag   2 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Der kan ikke effektivt og konsekvent 

anvendes nogen virkelig human 

aflivningsmetode i jagt, der udføres af 

inuitsamfundene og andre oprindelige 

samfund, ligesom tilfældet er for anden 

form for sæljagt. På baggrund af målet for 

forordning (EF) nr. 1007/2009 er det dog 

ikke desto mindre hensigtsmæssigt at gøre 

omsætning på EU-markedet af produkter, 

der hidrører fra inuitsamfundenes og andre 

oprindelige samfunds traditionelle jagt, 

betinget af, at den udføres på en måde, der 

mindsker smerte, angst, frygt og andre 

former for lidelse for de nedlagte dyr mest 

muligt, under hensyntagen til 

inuitsamfundenes og andre oprindelige 

samfunds traditionelle levevis og behov for 

underhold. Undtagelsen for sælprodukter, 

der hidrører fra inuitsamfundenes og andre 

oprindelige samfunds traditionelle jagt, bør 

begrænses til jagt, der bidrager til disse 

samfunds behov for underhold og derfor 

ikke primært udføres i erhvervsøjemed. 

Kommissionen bør således om nødvendigt 

kunne begrænse mængden af 

sælprodukter, der omsættes inden for 

rammerne af denne undtagelse, for at 

forhindre, at undtagelsen anvendes for 

produkter, der hidrører fra jagt, som 

primært udføres i erhvervsøjemed. 

(3) Der kan ikke effektivt og konsekvent 

anvendes nogen virkelig human 

aflivningsmetode i jagt, der udføres af 

inuitsamfundene og andre oprindelige 

samfund, ligesom tilfældet er for anden 

form for sæljagt. På baggrund af målet for 

forordning (EF) nr. 1007/2009 er det dog 

ikke desto mindre hensigtsmæssigt at gøre 

omsætning på EU-markedet af produkter, 

der hidrører fra inuitsamfundenes og andre 

oprindelige samfunds traditionelle jagt, 

betinget af, at den udføres på en 

bæredygtig måde, der mindsker smerte, 

angst, frygt og andre former for lidelse for 

de nedlagte dyr mest muligt, under 

hensyntagen til inuitsamfundenes og andre 

oprindelige samfunds traditionelle levevis 

og behov for underhold, og som ikke er til 

fare for det pågældende habitat og 

økosystem som helhed. Undtagelsen for 

sælprodukter, der hidrører fra 

inuitsamfundenes og andre oprindelige 

samfunds traditionelle jagt, bør begrænses 

til jagt, der bidrager til disse samfunds 

behov for underhold og derfor ikke 

primært udføres i erhvervsøjemed. For at 

genoprette forbrugernes tillid bør 
Kommissionen derfor tage skridt til at 

informere offentligheden om denne 

forordning og den undtagelse, den 

indeholder for produkter, der hidrører fra 

oprindelige samfunds traditionelle jagt. 

Kommissionen bør således, hvis der 

foreligger væsentlig dokumentation og 

efter høring af de berørte parter, om 

nødvendigt kunne begrænse den tilladte 

mængde af sælprodukter eller forbyde 

sådanne produkter, når de er blevet omsat 

efter brug af jagtmetoder, der i strid med 

de principper, der ligger til grund for 

undtagelsen, for at forhindre, at 
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undtagelsen anvendes for produkter, der 

hidrører fra jagt, som primært udføres i 

erhvervsøjemed. 

 

 

 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (3a) Med henblik på at sikre en effektiv 

kontrol med gennemførelsen af denne 

forordning bør der fastsættes et princip 

om, at forpligtelsen til at bevise, at 

sælprodukter, der importeres til Unionens 

marked, hidrører fra inuitsamfundenes og 

andre oprindelige samfunds jagt, bør 

påhvile dem, der importerer disse 

produkter. 

 

 

 

Ændringsforslag   4 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3b) Produkter hidrørende fra sæler, der 

er fanget af inuitsamfund og andre 

oprindelige samfund, bør ikke omsættes, 

medmindre de er omfattet af en ordning 

eller ledsaget af et dokument som bevis 

for deres oprindelse og deres 

overensstemmelse med denne forordning.  

Med henblik herpå kunne der indføres et 

mærke, som certificerer denne type 

produkter, der hidrører fra jagt, som er 

nødvendig for at sikre de berørte 

samfunds underhold og dermed ikke er 
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udført primært i kommercielt øjemed. 

 

 

Ændringsforslag   5 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) For at fastsætte detaljerede regler for 

omsætning af sælprodukter bør beføjelsen 

til at vedtage retsakter i overensstemmelse 

med artikel 290 i traktaten uddelegeres til 

Kommissionen. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante 

høringer, herunder på ekspertniveau. 

Kommissionen bør i forbindelse med 

forberedelsen og udarbejdelsen af 

delegerede retsakter sørge for samtidig, 

rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 

relevante dokumenter til Europa-

Parlamentet og Rådet. 

(5) For at fastsætte detaljerede regler for 

omsætning af sælprodukter bør beføjelsen 

til at vedtage retsakter i overensstemmelse 

med artikel 290 i traktaten uddelegeres til 

Kommissionen. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante 

høringer, herunder på ekspertniveau og 

med inuitterne samt andre berørte 

samfund af oprindelige folk. 

Kommissionen bør i forbindelse med 

forberedelsen og udarbejdelsen af 

delegerede retsakter sørge for samtidig, 

rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 

relevante dokumenter til Europa-

Parlamentet og Rådet. 

 

 

Ændringsforslag   6 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5b) Kommissionen bør have en vis 

fleksibilitet til at kunne reagere på 

pålidelige oplysninger om, at de 

standarder, der kræves med henblik på at 

lindre sælers smerte, stress, angst og 

andre former for lidelser, krænkes groft i 

forbindelse med sæljagt i et tredjeland. I 

sådanne tilfælde bør Kommissionen have 

mulighed for at indføre en midlertidig 

begrænsning eller et midlertidigt forbud 

mod import af sælprodukter fra denne 
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form for jagt fra det pågældende land. 

 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 1  

Forordning (EF) nr. 1007/2009 

Artikel 3 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Omsætning af sælprodukter er kun 

tilladt, hvis sælproduktet hidrører fra 

inuitsamfundenes eller andre oprindelige 

samfunds jagt, og alle følgende betingelser 

er opfyldt: 

1. Omsætning af sælprodukter er kun 

tilladt, hvis importøren forelægger den 

fornødne dokumentation for, at 
sælproduktet hidrører fra inuitsamfundenes 

eller andre oprindelige samfunds jagt, og 

alle følgende betingelser er opfyldt: 

 

Begrundelse 

Med henblik på at muliggøre en mere effektiv kontrol med gennemførelsen af denne 

forordning, er det hensigtsmæssigt at pålægge importørerne forpligtelsen til at bevise, at de 

produkter, de importerer, hidrører fra lovlige kilder. 
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Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EF) nr. 1007/2009 

Artikel 3 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Hvis antallet af nedlagte sæler, 

mængden af sælprodukter, som bringes i 

omsætning i henhold til stk. 1, eller andre 

omstændigheder tyder på, at en jagt 

primært udføres i erhvervsøjemed, 

tillægges Kommissionen beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 4 for at 

begrænse mængden af de produkter, der 

hidrører fra den pågældende jagt og vil 

5. Hvis der foreligger væsentlig 

dokumentation for, at antallet af nedlagte 

sæler, mængden af sælprodukter, som 

bringes i omsætning i henhold til stk. 1 og 

2, eller andre omstændigheder godtgør, at 

en jagt primært udføres i erhvervsøjemed, 

tillægges Kommissionen beføjelse til, efter 

høring af de berørte parter, at vedtage 

delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 4 for at begrænse eller forbyde 
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kunne bringes i omsætning. at de produkter, der hidrører fra den 

pågældende jagt, bringes i omsætning. 

 

 

Ændringsforslag   9 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1007/2009 

Artikel 5a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a) Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 5a 

 Oplysninger til offentligheden 

 Kommissionen og medlemsstaterne 

træffer passende foranstaltninger til at 

underrette de kompetente myndigheder, 

herunder toldembedsmænd i 

medlemsstaterne og offentligheden om 

markedsadgang i overensstemmelse med 

gældende retsregler for sælprodukter, der 

hidrører fra jagter udført af oprindelige 

samfund i overensstemmelse med artikel 

3, stk. 1." 
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