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Amendement 24
Niels Busk

Voorstel voor een verordening
-

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie;

Or. da

Motivering

De rechtsgrondslag van het voorstel is artikel 95 dat gericht is op het wegnemen van 
handelsbelemmeringen in de Gemeenschap. Door dit voostel worden er geen 
handelsbelemmeringen weggenomen, maar er wordt integendeel een handelsbelemmering 
opgeworpen doordat de handel in zeehondenproducten wordt verboden. Een andere 
rechtsgrondslag van het voorstel is artikel 133 inzake het gemeenschappelijke handelsbeleid. 
Naar verwachting is dit strijdig met de WTO-voorschriften en ook om deze reden dient het te 
worden verworpen. Tenslotte, maar daarom niet het minst belangrijk, bestaat het gevaar dat het 
dierenwelzijn ten gevolge van dit voorstel minder wordt en dat is de derde reden waarom het 
Commissievoorstel moet worden verworpen.

Amendement 25
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Overweging -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) het Europees Parlement heeft de 
Commissie in paragraaf 70 van zijn
resolutie van 12 oktober 2006 over een 
communautair actieplan inzake de 
bescherming en het welzijn van dieren 
2006-20101, verzocht een algeheel 
invoerverbod op zeehondenproducten in 
te stellen ,
_______
1 PB C 308E van 16.12.2006; blz. 170.

Or. en
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Motivering

Verwijzing naar de resolutie van het Europees Parlement  over een actieplan inzake de 
bescherming en het welzijn van dieren 2006 - 2010 met het verzoek om een algeheel 
invoerverbod op zeehondenproducten .

Amendement 26
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Overweging -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) Het Europees Parlement keurde 
op 26 september 2006 een schriftelijke 
verklaring over het verbod op 
zeehondenproducten in de Europese 
Unie1,
________
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0369.

Or. en

Motivering

Verwijzing naar de schriftelijke verklaring van het Europees Parlement over het verbod op 
zeehondenproducten in de Europese Unie, waarin de aanzet werd gegeven tot het voorgestelde 
verbod op de handel in zeehondenproducten.

Amendement 27
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Overweging -1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 ter) In aanbeveling 1776 van 17 
november 2006 verzoekt de Parlementaire 
Assemblee van de Raad van Europa zijn 
lidstaten o.a. om:
(a) alle wrede jachtmethoden te verbieden 
die niet waarborgen dat de dieren 
onmiddellijk en zonder te lijden sterven, 
en het verdoven van dieren met 
instrumenten zoals hakapiks (knuppels 
met een haak), ploertendoders en 
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vuurwapens te verbieden; en
(b) initiatieven te bevorderen die gericht 
zijn op het verbieden van het invoeren en 
op de markt brengen van van zeehonden 
afgeleide producten,

Or. en

Motivering

Verwijzing naar de aanbeveling van de Raad van Europa  waarin erop werd aangedrongen 
initiatieven te bevorderen die gericht zijn op het verbieden van het op de markt brengen van van 
zeehonden afgeleide producten en die ten dele de aanzet heeft gegeven tot dit voorstel voor een 
verordening.

Amendement 28
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Zeehonden zijn dieren die pijn, angst, 
en andere vormen van lijden kunnen 
ervaren.

(1) Zeehonden zijn dieren met gevoel die 
pijn, angst, en andere vormen van lijden 
kunnen ervaren.

Or. en

Motivering

Uitdrukkelijke verwijzing naar de algemeen erkende term die dieren beschrijft die pijn , 
spanning en andere gevoelens kunnen ervaren.

Amendement 29
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De jacht op zeehonden heeft geleid tot 
grote bezorgdheid bij het publiek, diverse 
regeringen en het Europees Parlement, die 
gevoelig zijn voor overwegingen in 
verband met het dierenwelzijn, zulks 
vanwege berichten dat de zeehonden 

(3) De jacht op zeehonden heeft geleid tot 
grote bezorgdheid bij het publiek, diverse 
regeringen en het Europees Parlement, die 
gevoelig zijn voor overwegingen in 
verband met het dierenwelzijn, daar
zeehonden die tijdens de commerciële 
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mogelijk worden gedood en gevild op een 
wijze die vermijdbare pijn, angst en andere 
vormen van lijden veroorzaakt. De 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
concludeerde in haar wetenschappelijk 
advies over de dierenwelzijnsaspecten van 
het doden en villen van zeehonden dat het 
mogelijk is om zeehonden snel en efficiënt 
te doden zonder hun vermijdbare pijn of 
leed te berokkenen; daarnaast wordt in de 
studie echter ook gemeld dat het doden in 
de praktijk niet altijd op efficiënte en 
humane wijze gebeurt.

jacht worden gedood en gevild daardoor
pijn, angst en andere vormen van lijden 
ervaren.

Or. en

Motivering

De vraag is niet of zeehonden in theorie op menselijke wijze kunnen worden gedood, maar of zij 
in het terrein waar zeehondenjachten plaatsvinden steevast op menselijke wijze kunnen worden 
gedood. Om verwarring te voorkomen wordt de opmerking geschrapt.

Amendement 30
Mojca Drčar Murko

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om een einde te maken aan de huidige 
versnippering van de interne markt, moet 
worden voorzien in geharmoniseerde 
voorschriften waarbij met de 
dierenwelzijnsaspecten rekening wordt 
gehouden. Hiertoe is een verbod om 
zeehondenproducten op de markt te 
brengen een passend middel.

(6) Om een einde te maken aan de huidige 
versnippering van de interne markt, om in 
te spelen op de zorgen die de Europese 
burgers zich maken over het dierenwelzijn 
en om rekening te houden met de 
natuurbeschermingsoverwegingen,, moet 
worden voorzien in geharmoniseerde 
voorschriften op de grondslag van deze 
aspecten rekening wordt gehouden. Hiertoe 
is een verbod om zeehondenproducten op 
de markt te brengen een passend middel.

Or. en

Motivering

Het is de bedoeling via de verordening eveneens in te spelen op zorgen ten aanzien van 
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dierenwelzijn en meer in het algemeen van natuurbehoud. Het is belangrijk met nadruk op deze 
aspecten te wijzen, met name om te voldoen aan een aantal bepalingen in het kader van de WTO.

Amendement 31
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het is de bedoeling dat de diverse 
verbodsbepalingen van deze verordening 
beantwoorden aan de door het publiek 
geuite bezorgdheid met betrekking tot het 
dierenwelzijnsaspect van het verhandelen 
binnen de Gemeenschap van 
zeehondenproducten (ook als zij uit derde 
landen werden ingevoerd) die afkomstig 
zijn van zeehonden die mogelijk werden 
gedood en gevild op een wijze die 
vermijdbare pijn, angst en andere vormen 
van lijden veroorzaakt.

(10) Het is de bedoeling dat de diverse 
verbodsbepalingen van deze verordening 
beantwoorden aan de door het publiek 
geuite bezorgdheid met betrekking tot het 
dierenwelzijnsaspect van het verhandelen 
binnen de Gemeenschap van 
zeehondenproducten (ook als zij uit derde 
landen werden ingevoerd) die afkomstig 
zijn van zeehonden die mogelijk werden 
gedood en gevild op een wijze die pijn, 
angst en andere vormen van lijden 
veroorzaakt.

Or. en

Motivering

Onvermijdbaar lijden kan zeer aanzienlijk zijn, daar de term niet kwantificeerbaar is.

Amendement 32
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het is de bedoeling dat de diverse 
verbodsbepalingen van deze verordening 
beantwoorden aan de door het publiek 
geuite bezorgdheid met betrekking tot het 
dierenwelzijnsaspect van het verhandelen 
binnen de Gemeenschap van 
zeehondenproducten (ook als zij uit derde 
landen werden ingevoerd) die afkomstig 
zijn van zeehonden die mogelijk werden 
gedood en gevild op een wijze die 

(10) Het is de bedoeling dat de diverse 
verbodsbepalingen van deze verordening 
beantwoorden aan de door het publiek 
geuite bezorgdheid met betrekking tot het 
dierenwelzijnsaspect van het verhandelen 
binnen de Gemeenschap van 
zeehondenproducten (ook als zij uit derde 
landen werden ingevoerd) die afkomstig 
zijn van zeehonden die mogelijk werden 
gedood en gevild op een wijze die pijn, 
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vermijdbare pijn, angst en andere vormen 
van lijden veroorzaakt.

angst en andere vormen van lijden 
veroorzaakt.

Or. en

Motivering

Het woord "vermijdbare" wordt terecht verwijderd daar alles erop wijst dat de EG-burgers 
verontrust zijn over het lijden dat door de zeehondenjacht wordt veroorzaakt en niet alleen door 
het vermijdbare lijden. Onvermijdbaar lijden kan zeer aanzienlijk zijn, daar de term niet 
kwantificeerbaar is.

Amendement 33
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het is echter passend te voorzien in de 
mogelijkheid van afwijkingen van het 
algemene verbod om zeehondenproducten 
in de Gemeenschap op de markt te 
brengen, in de Gemeenschap in te voeren 
of uit de Gemeenschap uit te voeren, voor 
zover de passende voorwaarden in 
verband met dierenwelzijnsaspecten 
worden nageleefd. Hiertoe moeten 
nalevingscriteria worden opgesteld die 
moeten verzekeren dat de zeehonden 
worden gedood en gevild op een wijze die 
geen vermijdbare pijn, angst of andere 
vormen van lijden veroorzaakt. Dergelijke 
afwijkingen moeten op communautair 
niveau worden toegestaan zodat voor de 
handel die specifiek uit hoofde van deze 
afwijkingen is toegestaan, in de hele 
Gemeenschap uniforme voorwaarden 
gelden en het vlotte functioneren van de 
interne markt wordt gegarandeerd.

(11) Het is echter passend te voorzien in 
een beperkte afwijking van het algemene 
verbod om zeehondenproducten in de 
Gemeenschap op de markt te brengen, in 
de Gemeenschap in te voeren of uit de 
Gemeenschap uit te voeren, voor 
zeehondenproducten die afkomstig zijn 
van de jacht door Inuitgemeenschappen..

Or. en

Motivering

Een verbod op de handel in zeehondenproducten dat een afwijking bevat voor zogenaamd 
afslachten "op menselijke wijze" is niet uitvoerbaar, daar commerciële zeehondenjachten plaats 
vinden op veraf gelegen plaatsen en worden bedreven door duizenden personen verspreid over 
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omvangrijke, ontoegankelijke gebieden, waardoor het onmogelijk wordt de zeehondenjacht 
daadwerkelijk te controleren.

Amendement 34
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De fundamentele economische en 
sociale belangen van de 
Eskimogemeenschappen die voor hun 
levensonderhoud traditioneel de jacht op 
zeehonden beoefenen, mogen niet negatief 
worden beïnvloed. De jacht is een 
integraal onderdeel van de cultuur en 
identiteit van de Eskimo’s. Zij is ook een 
bron van inkomsten en verzekert het 
levensonderhoud van de jager.
Zeehondenproducten die afkomstig zijn 
van zeehonden waarop door de 
Eskimogemeenschappen traditioneel voor 
hun levensonderhoud wordt gejaagd, 
mogen daarom niet vallen onder de 
verbodsbepalingen van deze verordening.

(13) De fundamentele economische en 
sociale belangen van de 
Eskimogemeenschappen die voor hun 
levensonderhoud traditioneel de jacht op 
zeehonden beoefenen, worden door deze 
verordening niet negatief  beïnvloed, daar 
jacht voor levensonderhoud uitsluitend 
betrekking heeft op individueel of 
gezinsgebruik (en dus niet op 
communautaire handel).  
Zeehondenproducten die afkomstig zijn 
van door  Eskimogemeenschappen voor 
hun levensonderhoud uitgevoerde jachten 
die uitsluitend op de EU-markt worden 
gebracht met het oog op culturele 
uitwisseling zoals onderwijs of 
ceremoniële gelegenheden, mogen daarom 
niet vallen onder de verbodsbepalingen van 
deze verordening.

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt een afwijking toegestaan voor zeehondenproducten die afkomstig zijn 
van de jacht door Inuit, en die worden verhandeld in het kader van een niet-commerciële 
culturele uitwisseling. Aangezien jacht voor levensonderhoud (in de gebruikelijke en correcte zin 
van de term) van nature uitsluitend het gebruik van een persoon of gezin betreft, en niet inhoudt 
dat zeehondenproducten op de markt worden gebracht of worden in- of uitgevoerd, vallen 
zeehondenproducten afkomstig van jacht met het oog op levensonderhoud niet onder deze 
verordening, die betrekking heeft op internationale handel. In dit amendement wordt niettemin 
erkend dat van Inuit afkomstige zeehondenproducten in sommige gevallen de EU kunnen 
binnenkomen of verlaten als deel van niet-commerciële, culturele uitwisseling. Door dit 
amendement wordt het mogelijk dat deze handel traditie en cultuur blijft behouden.
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Amendement 35
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Er moeten passende eisen worden 
gesteld om een doeltreffend toezicht op de 
toepassing van de afwijkingen van het 
handelsverbod krachtens deze verordening 
mogelijk te maken. Hiertoe moet worden 
voorzien in certificatieregelingen en 
voorschriften voor etikettering en het 
gebruik van merktekens. De 
certificatieregelingen moeten verzekeren 
dat zeehondenproducten worden 
gecertificeerd als zijnde afkomstig van 
zeehonden die zijn gedood en gevild 
volgens de desbetreffende normen, die 
effectief worden afgedwongen en erop 
gericht zijn dat de zeehonden zo worden 
gedood en gevild dat hun vermijdbare 
pijn, angst en andere vormen van lijden 
bespaard blijven.

(14) Er moeten passende eisen worden 
gesteld om ervoor te zorgen dat de 
afwijking van het handelsverbod op van 
Inuit afkomstige zeehondenproducten 
krachtens deze verordening naar behoren 
kan worden gehandhaafd.

Or. en

Motivering

Via dit amendement wordt erkend dat eisen tot waarborging van een afwijking uitsluitend gelden 
voor zeehondenproducten die afkomstig zijn van de jacht door Inuit.

Amendement 36
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Meer bepaald moet de Commissie 
worden gemachtigd alle noodzakelijke 
maatregelen te treffen om te verzekeren 
dat er procedures bestaan om verzoeken 
tot afwijkingen van het handelsverbod uit 
hoofde van deze verordening in te dienen 
en efficiënt te behandelen, alsook om een 

Schrappen
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correcte tenuitvoerlegging van de
bepalingen van deze verordening inzake 
certificatieregelingen en etikettering en 
kenmerking te garanderen. Daar het 
maatregelen van algemene strekking 
betreft die bedoeld zijn om niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te 
wijzigen, onder meer door er nieuwe niet-
essentiële onderdelen aan toe te voegen, 
moeten zij worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG. De 
Commissie moet ook worden gemachtigd 
om te besluiten over afwijkingen van het
handelsverbod uit hoofde van deze 
verordening, alsook over de opschorting 
en intrekking daarvan. Aangezien deze 
maatregelen worden genomen om het 
beheer te verzekeren van de regeling 
waarin deze verordening voorziet en deze 
in individuele gevallen toe te passen, 
moeten zij worden vastgesteld volgens de 
beheersprocedure van artikel 4 van 
Besluit 1999/468/EG.

Or. en

Motivering

Deze overweging doet niet meer ter zake als de amendementen van uw rapporteur orden 
aangenomen.

Amendement 37
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Meer bepaald moet de Commissie 
worden gemachtigd alle noodzakelijke 
maatregelen te treffen om te verzekeren 
dat er procedures bestaan om verzoeken 
tot afwijkingen van het handelsverbod uit 
hoofde van deze verordening in te dienen 
en efficiënt te behandelen, alsook om een 
correcte tenuitvoerlegging van de 
bepalingen van deze verordening inzake 

Schrappen
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certificatieregelingen en etikettering en 
kenmerking te garanderen. Daar het 
maatregelen van algemene strekking 
betreft die bedoeld zijn om niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te 
wijzigen, onder meer door er nieuwe niet-
essentiële onderdelen aan toe te voegen, 
moeten zij worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG. De 
Commissie moet ook worden gemachtigd 
om te besluiten over afwijkingen van het 
handelsverbod uit hoofde van deze 
verordening, alsook over de opschorting 
en intrekking daarvan. Aangezien deze 
maatregelen worden genomen om het 
beheer te verzekeren van de regeling 
waarin deze verordening voorziet en deze 
in individuele gevallen toe te passen, 
moeten zij worden vastgesteld volgens de 
beheersprocedure van artikel 4 van 
Besluit 1999/468/EG.

Or. en

Motivering

Deze overweging doet niet meer ter zake als de overwegingen 11 en 12 worden geschrapt.

Amendement 38
Mojca Drčar Murko

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening stelt geharmoniseerde 
voorschriften vast inzake het op de markt 
brengen in, invoeren in, doorvoeren door, 
en uitvoeren uit de Europese Gemeenschap 
van zeehondenproducten.

Deze verordening stelt geharmoniseerde 
voorschriften vast inzake het op de markt 
brengen in, invoeren in, doorvoeren door, 
en uitvoeren uit de Europese Gemeenschap 
van zeehondenproducten en speelt in op 
verontrusting inzake dierenwelzijn, terwijl 
rekening wordt gehouden met aspecten 
van natuurbehoud..

Or. en
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Motivering

Het is de bedoeling via de verordening eveneens in te spelen op zorgen ten aanzien van 
dierenwelzijn die door lidstaten en burgers in de EU worden geformuleerd,  en rekening te 
houden met aspecten van natuurbehoud. Het is belangrijk met nadruk op deze doelen te wijzen.

Amendement 39
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening stelt geharmoniseerde 
voorschriften vast inzake het op de markt 
brengen in, invoeren in, doorvoeren door, 
en uitvoeren uit de Europese Gemeenschap 
van zeehondenproducten.

Deze verordening stelt geharmoniseerde 
voorschriften vast inzake het verbod op het 
op de markt brengen in, invoeren in, 
doorvoeren door, en uitvoeren uit de 
Europese Gemeenschap van 
zeehondenproducten, met uitzondering 
van alle zeehondenproducten die 
afkomstig zijn van de jacht door Inuit..

Or. en

Motivering

Via dit amendement wordt erkend dat er een afwijking bestaat voor zeehondenproducten 
afkomstig uit de jacht door Inuit, waardoor de handel kan voortduren om traditie en cultuur de 
behouden.

Amendement 40
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening wordt zodanig toegepast 
dat alle lidstaten het VN-Verdrag inzake 
de biologische verscheidenheid naleven.

Or. sv

Motivering

Doel van het Verdrag inzake de biologische verscheidenheid  is het behoud van de biologische 
verscheidenheid . Het EU-beleid is erop gericht dit doel - dat het verdient nagestreefd te worden 
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- te steunen en deze verordening moet hierop geen uitzondering vormen.

Amendement 41
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "zeehond": een specimen behorend tot 
een van de soorten vinpotigen die in 
bijlage I worden opgesomd;

1. "zeehond": een specimen behorend tot 
een van de soorten vinpotigen;

Or. en

Motivering

Als er soorten zeehond buiten de verordening worden gelaten, zou dit aanleiding kunnen geven 
tot ingewikkelde toestanden en identificatieproblemen.

Amendement 42
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "zeehondenproduct": elk product, 
bewerkt of onbewerkt, dat is afgeleid of 
verkregen van zeehonden, met inbegrip 
van vlees, olie, spek, onbewerkte huiden 
en pelzen, gelooid of anderszins bereid, 
inclusief huiden samengevoegd in 
vierkanten, kruisen en dergelijke vormen, 
alsmede artikelen die zijn gemaakt van 
zeehondenbont;

2. "zeehondenproduct": elk product dat is 
afgeleid of verkregen van zeehonden, met 
uitzondering van zeehondenproducten 
afkomstig van de jacht door 
Inuitgemeenschappen.

Or. en

Motivering

Als de definitie van zeehondenproducten wordt gewijzigd, is de uitzondering voor Inuit van 
toepassing op invoer, uitvoer en handel binnen de EU.
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Amendement 43
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "zeehondenproduct": elk product, 
bewerkt of onbewerkt, dat is afgeleid of 
verkregen van zeehonden, met inbegrip 
van vlees, olie, spek, onbewerkte huiden en 
pelzen, gelooid of anderszins bereid, 
inclusief huiden samengevoegd in 
vierkanten, kruisen en dergelijke vormen, 
alsmede artikelen die zijn gemaakt van 
zeehondenbont;

2. "zeehondenproduct": elk product, 
bewerkt of onbewerkt, dat is afgeleid of 
verkregen van zeehonden, met inbegrip 
van vlees, olie, spek, organen, onbewerkte 
huiden en pelzen, gelooid of anderszins 
bereid, inclusief huiden samengevoegd in 
vierkanten, kruisen en dergelijke vormen, 
alsmede artikelen die zijn gemaakt van 
zeehondenbont; met uitzondering van 
zeehondenproducten die afkomstig zijn 
van jacht door Inuitgemeenschappen, die 
verhandeld worden in het kader van niet-
commerciële uitwisseling tussen 
Inuitgemeenschappen voor culturele, 
onderwijskundige en/of ceremoniële 
doelen.

Or. en

Motivering

Als de definitie van zeehondenproducten wordt gewijzigd, is de uitzondering voor Inuit van 
toepassing op invoer, uitvoer en handel binnen de EU.

Amendement 44
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. "invoer": elk binnenbrengen van 
goederen in het douanegebied van de 
Gemeenschap, met uitzondering van invoer 
die:

4. "invoer": elk binnenbrengen van 
goederen in het douanegebied van de 
Gemeenschap, met uitzondering van invoer 

(i) een incidenteel karakter draagt, en
(ii) uitsluitend bestaat uit goederen voor 
persoonlijk gebruik van de reizigers of hun 

die uitsluitend bestaat uit goederen voor 
persoonlijk gebruik van de reizigers of hun 
gezin; aard en hoeveelheid van deze 
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gezin; goederen mogen niet zodanig zijn dat 
invoer om  commerciële redenen wordt 
gesuggereerd.

Or. en

Motivering

Via dit amendement wordt verduidelijkt dat de invoer voor persoonlijk gebruik qua  hoeveelheid 
en aard niet commercieel dient te zijn. Dit is noodzakelijk om te waarborgen dat er geen maas 
wordt geschapen door handel voor persoonlijk gebruik toe te staan zonder beperking van 
hoeveelheid of aard van de producten in kwestie.

Amendement 45
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. "voor hun levensonderhoud": de 
gebruikelijke en traditionele toepassingen 
van zeehondenproducten door 
Inuitgemeenschappen voor onmiddellijk 
persoonlijk of gezinsgebruik zoals voedsel, 
huisvesting, brandstof, kleding, 
gereedschappen; voor de vervaardiging en 
verkoop ter plaatse van artikelen van 
huisvlijt met gebruikmaking van niet-
eetbare bijproducten afkomstig van de 
voor persoonlijk of gezinsgebruik 
gevangen zeehonden; en voor de 
uitwisseling van zeehonden of delen 
daarvan indien de uitwisseling beperkt en 
niet-commercieel van aard is,  dan wel 
met het oog op delen voor persoonlijk of 
gezinsgebruik.

Or. en

Motivering

Aanvulling op AM 11 van de rapporteur. De verkoop van producten van huisvlijt moet beperkt 
blijven tot het eigen land.
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Amendement 46
Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lid 1 is niet van toepassing op 
zeehondenproducten die afkomstig zijn uit 
landen met een permanente 
zeehondenpopulatie, mits:

- er gejaagd wordt overeenkomstig een 
nationaal beheersprogramma;

- er op kleine schaal selectief en op 
gestuurde wijze gejaagd wordt;

- de handhaving van een gunstige staat 
van instandhouding door de jacht niet in 
gevaar wordt gebracht;

- zeehondenproducten uitsluitend op de 
plaatselijke markt worden verhandeld.

Or. en

Motivering

In een aantal landen wordt op uiterst geringe schaal onder strikt toezicht op zeehonden gejaagd. 
De jacht is deel van het algemene zeehondenbeheer ter voorkoming van schade voor de visserij.
Alleen al in Zweden lijdt de visserij door zeehonden ieder jaar een schade van EUR 6 mio. De 
zeehondenjacht op zich en de kleinschalige handel in zeehondenproducten bieden de 
kustbewoners stimuli om de zeehond te beschouwen als waardevol wild en niet alleen als een 
schadelijke diersoort. Als de jacht opnieuw werd verboden zou het kunnen dat de zeehond weer 
uitsluitend als schadelijk wordt gezien en met minder doelmatige methoden wordt gedood. 
Voorts zouden de kosten van het voorgestelde systeem van etiketten en certificaten niet evenredig 
zijn aan de omvang van de zeehondenjacht in een aantal landen. Redelijkerwijs moet er 
onderscheid worden gemaakt tussen grootschalige zeehondenjacht en de kleinschalige jacht in 
Zweden waar ieder jaar niet meer dan 100 dieren worden gedood. 
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Amendement 47
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de Commissie om de 
vijf jaar een verslag toekomen waarin de 
maatregelen ter uitvoering van deze 
verordening worden beschreven.

1. De lidstaten doen de Commissie binnen
twee jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn en daarna om de drie jaar een 
verslag toekomen waarin de maatregelen 
ter uitvoering van deze verordening 
worden beschreven.

2. Op basis van de verslagen als bedoeld in 
lid 1 rapporteert de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad over de 
toepassing van deze verordening, binnen 
twaalf maanden na afloop van de
betrokken vijfjaarlijkse rapportageperiode.

2. Op basis van de verslagen als bedoeld in 
lid 1 rapporteert de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad over de 
toepassing van deze verordening, binnen 
twaalf maanden na afloop van elke
betrokken rapportageperiode.

Or. en

Motivering

Een periode van twee jaar is voor de lidstaten een grotere prikkel om de verordening te 
handhaven en maakt het mogelijk problemen met de tenuitvoerlegging snel te constateren en aan 
te pakken.

Amendement 48
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 3 en 4 worden van toepassing 
zes maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening, 
tenzij de uitvoeringsbepalingen als 
bedoeld in artikel 3, lid 3, artikel 5, lid 5, 
artikel 6, lid 2, en artikel 7, lid 2, op die 
datum niet van kracht zijn, in welk geval 
zij van toepassing worden op de dag 
volgende op de inwerkingtreding van die 
uitvoeringsbepalingen.

Artikel 3 wordt van toepassing vanaf [zes 
maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening].

Or. en
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Motivering

Ten dele een gevolg van schrap ping van artikel 4 enz. De woorden "tenzij de 
uitvoeringsbepalingen" tot het einde geven aanleiding tot problemen daar zij inhouden dat het 
verbod van kracht zou worden zodra de Commissie de maatregelen met het oog op een 
afwijkingsregeling voor de Inuit overeenkomstig artikel 3, lid 3 ten uitvoer heeft gelegd. Door 
deze schrapping wordt de Commissie aangezet tot concretisering van de afwijkingsregeling.
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