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Ändringsförslag 24
Niels Busk

Förslag till förordning
–

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. da

Motivering

Den rättsliga grunden till förslaget är artikel 95 som syftar till att avlägsna handelshinder 
inom gemenskapen. Förslaget avlägsnar inga handelshinder utan inför i stället ett 
handelshinder genom att det förbjuder handel med sälprodukter. Förslagets andra rättsliga 
grund är artikel 133 som behandlar den gemensamma handelspolitiken. Det kan förväntas 
strida mot WTO-bestämmelserna och bör också av denna anledning förkastas. Förslaget kan 
sist men inte minst riskera att förvärra djurens välbefinnande och detta är det tredje skälet till 
att kommissionens förslag bör förkastas.

Ändringsförslag 25
Jens Holm

Förslag till förordning
Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) I punkt 70 i sin resolution av den 
12 oktober 2006 om gemenskapens 
handlingsplan för djurskydd och djurs 
välbefinnande 2006–2010 uppmanade 
Europaparlamentet kommissionen att 
föreslå ett totalförbud mot import av 
sälprodukter.
_______________

1 EUT C 308E, 16.12.2006, s. 170.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget hänvisar till Europaparlamentets resolution om gemenskapens 
handlingsplan för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010, i vilken man uppmanar 
kommissionen att föreslå ett totalförbud mot sälprodukter.

Ändringsförslag 26
Jens Holm

Förslag till förordning
Skäl -1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Europaparlamentet antog den 
26 september 2006 en skriftlig förklaring 
om förbud mot sälprodukter i Europeiska 
unionen1. 
_______________

1 Antagna texter, P6_TA(2006)0369.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget hänvisar till Europaparlamentets skriftliga förklaring om förbud mot 
sälprodukter i Europeiska unionen, i vilken man uppmanade till ett förbud mot handel med 
sälprodukter. 

Ändringsförslag 27
Jens Holm

Förslag till förordning
Skäl -1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) I sin rekommendation 1776 av den 
17 november 2006 uppmanade 
Europarådets parlamentariska församling 
sina medlemsstater att bland annat
a) förbjuda alla grymma jaktmetoder som 
inte garanterar att djuren dör omedelbart 
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utan att lida samt att förbjuda att djuren 
bedövas med redskap som hakapik, 
klubbor och pistoler, och
b) främja initiativ i syfte att förbjuda 
import och saluföring av sälprodukter.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget hänvisar till Europarådets rekommendation, i vilken man uppmanar 
medlemsstaterna att främja initiativ i syfte att förbjuda saluföring av sälprodukter. Denna 
rekommendation ligger också delvis till grund för förslaget till förordning.

Ändringsförslag 28
Jens Holm

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Sälar är kännande varelser som kan 
uppleva smärta, rädsla och andra former av 
lidande.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 29
Jens Holm

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Säljakten har ifrågasatts ur 
djurskyddssynvinkel av allmänheten, 
regeringar och Europaparlamentet då det 

(3) Säljakten har ifrågasatts ur 
djurskyddssynvinkel av allmänheten, 
regeringar och Europaparlamentet eftersom 
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finns indikationer på att sälar inte alltid
slaktas och avhudas på ett sådant sätt att 
de inte åsamkas onödig smärta, rädsla och 
andra former av lidande. I ett vetenskapligt 
yttrande om djurskydd i samband med de 
metoder som används vid slakt och 
avhudning av sälar från Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet 
påpekas att sälar kan avlivas snabbt och 
effektivt utan att de åsamkas onödig 
smärta och onödigt lidande; samtidigt 
anges att det finns belägg för att djuren i 
praktiken inte alltid avlivas på ett effektivt 
och humant sätt.

sälar som slaktas och avhudas vid 
kommersiell jakt systematiskt åsamkas 
smärta, rädsla och andra former av lidande.

Or. en

Motivering

Det handlar inte om huruvida sälar i teorin kan dödas på ett humant sätt, utan om de 
systematiskt kan dödas på ett humant sätt i den miljö där säljakten äger rum. För att undvika 
förvirring stryks stycket.

Ändringsförslag 30
Mojca Drčar Murko

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att åtgärda den rådande 
fragmenteringen på den inre marknaden 
behövs harmoniserade regler som tar 
hänsyn till djurskyddsaspekterna. Det är 
därför lämpligt att införa ett förbud mot 
utsläppande på marknaden av sälprodukter.

(6) För att åtgärda den rådande 
fragmenteringen på den inre marknaden 
och bemöta den europeiska allmänhetens 
farhågor när det gäller 
djurskyddsaspekterna samt ta hänsyn till 
aspekter som rör bevarandet av naturen, 
behövs harmoniserade regler som grundas 
på dessa aspekter.
 Det är därför lämpligt att införa ett förbud 
mot utsläppande på marknaden av 
sälprodukter.

Or. en
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Motivering

Förordningen syftar också till att uppfylla djurskyddsaspekterna och mer generellt aspekter 
som rör bevarandet av naturen. Det är viktigt att understryka att dessa aspekter måste 
uppfylla vissa bestämmelser inom ramen för WTO.

Ändringsförslag 31
Jens Holm

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Genom de olika förbud som fastställs 
i denna förordning är det möjligt att 
bemöta allmänhetens farhågor om att det 
finns risk för att det på 
gemenskapsmarknaden saluförs 
importerade sälprodukter i gemenskapen 
som har erhållits från sälar som har slaktats 
och avhudats med metoder som åsamkar 
sälarna smärta, rädsla och annat lidande.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 32
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Genom de olika förbud som fastställs 
i denna förordning är det möjligt att 
bemöta allmänhetens farhågor om att det 
finns risk för att det på 
gemenskapsmarknaden saluförs 
importerade sälprodukter i gemenskapen 

(Berör inte den svenska versionen.)
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som har erhållits från sälar som har slaktats 
och avhudats med metoder som åsamkar 
sälarna smärta, rädsla och annat lidande.

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 33
Jens Holm

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det är dock lämpligt att möjliggöra
undantag från det allmänna förbudet mot 
saluföring, import till gemenskapen och 
export från gemenskapen av sälprodukter, 
om det kan säkerställas att tillämpliga 
djurskyddsvillkor uppfylls. Det bör därför 
fastställas kriterier som säkrar att sälarna 
slaktas och avhudas utan att de åsamkas 
onödig smärta, rädsla och annat lidande.
Eventuella undantag bör beviljas på 
gemenskapsnivå så att det råder enhetliga 
villkor i hela gemenskapen för den handel 
som möjliggörs på grundval av sådana 
undantag och så att den inre marknaden 
kan fungera väl.

(11) Det är dock lämpligt att införa ett 
begränsat undantag från det allmänna 
förbudet mot saluföring, import till 
gemenskapen och export från 
gemenskapen av sälprodukter när det 
gäller sälprodukter som härrör från den 
säljakt som inuitsamhällena bedriver.

Or. en

Motivering

Ett förbud mot handel med sälprodukter med undantag för så kallad "human" slakt fungerar 
inte, eftersom den kommersiella säljakten bedrivs av tusentals personer på avlägset belägna 
platser och på stora otillgängliga områden, där en effektiv kontroll av säljakten är omöjlig.
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Ändringsförslag 34
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Inuitsamhällena bedriver av tradition 
självhushållsjakt på säl och dessas 
grundläggande ekonomiska och sociala 
intressen får inte påverkas negativt. Jakten 
ingår i inuitsamhällenas kulturarv och är 
viktig för dessas kulturella identitet. Den 
är en inkomstkälla och bidrar också till 
samhällenas självhushållning. De förbud 
som införs genom denna förordning bör 
därför inte omfatta sälprodukter som härrör 
från den självhushållsjakt som 
inuitsamhällena bedriver.

(13) Inuitsamhällena bedriver av tradition 
självhushållsjakt på säl och dessas 
grundläggande ekonomiska och sociala 
intressen kommer inte att påverkas 
negativt av denna förordning, eftersom 
självhushållsjakt uteslutande involverar 
jakt för personligt bruk eller bruk inom 
familjen (och därför inte 
gemenskapshandel). De förbud som införs 
genom denna förordning bör därför inte 
omfatta sälprodukter som härrör från den 
jakt som inuitsamhällena bedriver för sitt 
livsuppehälle och som uteslutande införs 
på EU:s marknad för kulturella ändamål 
såsom utbildning och ceremonier. 

Or. en

Motivering

This amendment acknowledges an exception for seal products derived from Inuit hunts that 
are traded as part of a non-commercial cultural exchange. Because subsistence hunting (as 
that term is normally and properly understood) by its nature involves personal or family 
consumption only, and does not involve placing seal products on the market or importing or 
exporting them, seal products from these subsistence hunts do not fall within the Regulation, 
which deals with international trade. However, this amendment recognizes that in some 
instances, Inuit seal products may enter or exit the EU as part of a non-commercial, cultural 
exchange. This amendment allows that trade to continue to preserve tradition and culture.
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Ändringsförslag 35
Jens Holm

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det bör fastställas lämpliga villkor 
varigenom det är möjligt att säkra att 
efterlevnaden av de undantag från 
handelsförbuden som föreskrivs i denna 
förordning kan kontrolleras. Det bör därför 
fastställas bestämmelser om 
certifieringssystem och om etikettering 
och märkning. Syftet med 
certifieringssystemen är att säkra att 
sälprodukterna härrör från sälar som har 
slaktats och avhudats i enlighet med 
lämpliga krav, vars efterlevnad har 
kontrollerats i syfte att säkra att sälarna 
avlivas och avhudas utan att de åsamkas 
onödig smärta, rädsla eller annat lidande.

(14) Det bör fastställas lämpliga villkor 
varigenom det är möjligt att säkra att 
efterlevnaden av undantaget från 
handelsförbuden för inuitiska sälprodukter 
som föreskrivs i denna förordning kan 
kontrolleras. 

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget bekräftar att villkoren för undantag endast gäller för inuitiska 
sälprodukter.

Ändringsförslag 36
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Kommissionen bör bemyndigas att 
vidta alla de åtgärder som krävs för att se 
till att det inrättas system för inlämnande 
och effektiv handläggning av 
ansökningar om undantag från de 

utgår
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handelsförbud som fastställs i denna 
förordning och för att se till att de 
bestämmelser i denna förordning som 
avser certifieringssystem och etikettering 
och märkning genomförs på ett lämpligt 
sätt. Eftersom dessa åtgärder har en 
allmän räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning, 
bl.a. genom att komplettera den med nya 
icke väsentliga delar, måste de antas 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 5a 
i beslut 1999/468/EG. Kommissionen bör 
också bemyndigas att fatta beslut om 
undantag från handelsförbudet i denna 
förordning och om upphävande och 
återkallande av sådana undantag.
Eftersom bestämmelserna avser 
förvaltningen av det system som inrättas 
genom denna förordning och är avsedda 
att tillämpas i enskilda fall måste de antas 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 4 
i rådets beslut 1999/468/EG.

Or. en

Motivering

Detta skäl blir irrelevant om föredragandens ändringsförslag antas.

Ändringsförslag 37
Jens Holm

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Kommissionen bör bemyndigas att 
vidta alla de åtgärder som krävs för att se 
till att det inrättas system för inlämnande 
och effektiv handläggning av 
ansökningar om undantag från de 

utgår
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handelsförbud som fastställs i denna 
förordning och för att se till att de 
bestämmelser i denna förordning som 
avser certifieringssystem och etikettering 
och märkning genomförs på ett lämpligt 
sätt. Eftersom dessa åtgärder har en 
allmän räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning, 
bl.a. genom att komplettera den med nya 
icke väsentliga delar, måste de antas 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 5a 
i beslut 1999/468/EG. Kommissionen bör 
också bemyndigas att fatta beslut om 
undantag från handelsförbudet i denna 
förordning och om upphävande och 
återkallande av sådana undantag.
Eftersom bestämmelserna avser 
förvaltningen av det system som inrättas 
genom denna förordning och är avsedda 
att tillämpas i enskilda fall måste de antas 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 4 
i rådets beslut 1999/468/EG.

Or. en

Motivering

Detta skäl blir irrelevant genom strykningen av skäl 11 och 12.

Ändringsförslag 38
Mojca Drčar Murko

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs harmoniserade 
regler för saluföring, import till 
gemenskapen, transitering genom 
gemenskapen och export från 

I denna förordning fastställs harmoniserade 
regler för saluföring, import till 
gemenskapen, transitering genom 
gemenskapen och export från 
gemenskapen av sälprodukter, samtidigt 
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gemenskapen av sälprodukter. som djurskydds- och naturaspekterna 
uppfylls.

Or. en

Motivering

Förordningen syftar också till att uppfylla de djurskyddsaspekter som förts fram av 
medlemsstaterna och allmänheten i EU, samt till att beakta naturaspekterna. Dessa mål bör 
uttryckligen anges.

Ändringsförslag 39
Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs harmoniserade 
regler för saluföring, import till 
gemenskapen, transitering genom 
gemenskapen och export från 
gemenskapen av sälprodukter.

I denna förordning fastställs harmoniserade 
regler för förbud mot saluföring, import till 
gemenskapen, transitering genom 
gemenskapen och export från 
gemenskapen av sälprodukter, med 
undantag av sälprodukter som härrör 
från den säljakt som inuitsamhällena 
bedriver.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget inför ett undantag för sälprodukter som härrör från den säljakt som 
inuitsamhällena bedriver, så att handeln kan fortsätta i syfte att bevara dessasamhällens 
tradition och kultur.
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Ändringsförslag 40
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning skall tillämpas så att 
alla medlemsstater lever upp till 
FN:s konvention om biologisk mångfald.

Or. sv

Motivering

Målet för Konventionen om Biologisk Mångfald eftersträvar bevarandet av biologisk 
mångfald. EU:s politik inriktas på att understödja detta eftersträvansvärda mål - och denna 
förordning bör inte vara något undantag.

Ändringsförslag 41
Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. säl: exemplar av Pinnipedia av de arter 
som förtecknas i bilaga I,

1. säl: exemplar av Pinnipedia,

Or. en

Motivering

Att utesluta vissa arter från förordningen kan skapa komplikationer och 
identifikationsproblem.
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Ändringsförslag 42
Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. sälprodukt: alla produkter, bearbetade 
eller obearbetade, som kommer från eller 
som utvunnits från sälar, inbegripet kött, 
olja, späck och obehandlade pälsar och 
pälsar som garvats eller beretts på annat 
sätt, samt pälsar som hopfogats som 
tavlor, kors eller liknande former och 
andra produkter av sälpäls.

2. sälprodukt: alla produkter, som kommer 
från eller som utvunnits från sälar, med 
undantag av 

Or. en

Motivering

Genom att ändra definitionen av sälprodukter kommer undantaget för inuiterna att tillämpas 
på import och export och handel inom EU.

Ändringsförslag 43
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. sälprodukt: alla produkter, bearbetade 
eller obearbetade, som kommer från eller 
som utvunnits från sälar, inbegripet kött, 
olja, späck och obehandlade pälsar och 
pälsar som garvats eller beretts på annat 
sätt, samt pälsar som hopfogats som tavlor, 
kors eller liknande former och andra 
produkter av sälpäls.

2. sälprodukt: alla produkter, bearbetade 
eller obearbetade, som kommer från eller 
som utvunnits från sälar, inbegripet kött, 
olja, späck, organ och obehandlade pälsar 
och pälsar som garvats eller beretts på 
annat sätt, samt pälsar som hopfogats som 
tavlor, kors eller liknande former och andra 
produkter av sälpäls; med undantag av 
sälprodukter som härrör från den jakt 
som bedrivs av inuitsamhällena och som 
saluförs inom ramen för ett icke-
kommersiellt utbyte mellan 
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inuitsamhällen för kulturella och/eller 
utbildningsmässiga ändamål samt för 
ceremonier. 

Or. en

Motivering

Genom att ändra definitionen av sälprodukter kommer undantaget för inuiterna att tillämpas 
på import och export och handel inom EU.

Ändringsförslag 44
Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. import: varje form av införsel av varor 
till gemenskapens tullområde, utom

4. import: varje form av införsel av varor 
till gemenskapens tullområde, utom

(i) import av tillfällig art, och
(ii) import som uteslutande består av varor 
för resandes eller deras familjers personliga 
bruk.

import som uteslutande består av varor för 
resandes eller deras familjers personliga 
bruk; arten och mängden av sådana varor 
bör inte vara av sådan karaktär att de kan 
betyda att varorna importeras för 
kommersiella ändamål.

Or. en

Motivering

Ändringsförlsaget klargör att import för personligt bruk måste vara av icke kommersiell art 
och mängd. Detta är nödvändigt för att garantera att inga luckor skapas i lagstiftningen 
genom att handel tillåts för personligt bruk utan begränsningar beträffande mängd eller art 
av de berörda produkterna.
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Ändringsförslag 45
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. för livsuppehälle: inuitsamhällenas 
brukliga och traditionella utnyttjande av 
sälprodukter för direkt personligt bruk 
eller bruk inom familjen, som livsmedel, 
skydd, bränsle, kläder, verktyg; för att 
tillverka och i hemlandet saluföra 
hantverk av icke-ätliga biprodukter från 
sälar för personligt bruk eller bruk inom 
familjen; för byteshandel med sälar eller 
delar av sälar, om denna byteshandel är 
begränsad och inte kommersiell, eller för 
gemensam användning för personligt 
bruk eller bruk inom familjen.

Or. en

Motivering

Tillägg till föredragandens ändringsförslag 11. Försäljning av hantverk bör begränsas till 
hemlandet.

Ändringsförslag 46
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkt 1 ska inte tillämpas för 
sälprodukter som härrör från stater med 
ett permanent sälbestånd, under 
förutsättning att
– jakten genomförs i enlighet med en 
nationell förvaltningsplan,



PE416.618v01-00 18/19 AM\758044SV.doc

SV

– jakten är selektiv och genomförs under 
kontrollerade förhållanden och på 
småskaliga grunder,
– jakten inte äventyrar upprätthållandet 
av en gynnsam bevarandestatus, 
– handeln med sälprodukter endast äger 
rum på den lokala marknaden.

Or. en

Motivering

A number of countries have a very small-scaled, strictly controlled seal hunt. The hunt is part 
of the overall seal management with the aim to prevent damages to fisheries. Alone in Sweden 
the seals cause damages for 6 000 000 € per year to fisheries. The seal hunt itself and the 
small scale trade in seal products create incentives for the local people along the coast to 
consider the seal as a valuable game species and not only as a pest species. If the trade was 
banned there is a risk that the seal would again be considered only as a pest species and 
being killed with less effective methods. Further, the costs of the proposed system with 
certificates and labels would not be proportionate to the extent of the seal hunt in some 
countries. It is reasonable to distinguish between large scale hunting of sales, and the small 
scale hunting which takes place in Sweden where only about 100 animals are hunted 
annually.

Ändringsförslag 47
Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vart femte år 
rapportera till kommissionen om de 
åtgärder som har vidtagits för att 
genomföra denna förordning.

1. Medlemsstaterna ska inom två år efter 
ikraftträdandet av denna förordning och 
därefter vart tredje år rapportera till 
kommissionen om de åtgärder som har 
vidtagits för att genomföra denna 
förordning.

2. Inom tolv månader från utgången av 
varje rapporteringsperiod på fem år ska 
kommissionen, på grundval av de rapporter 
som avses i punkt 1, lägga fram en rapport 

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 
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för Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna förordning.

för Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna förordning.

Or. en

Motivering

En tidsperiod på två år ger ökat incitament för medlemsstaterna att vidta åtgärder för att 
genomföra förordningen och gör det möjligt att ringa in eventuella problem i samband med 
genomförandet som därmed omgående kan lösas.

Ändringsförslag 48
Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 3 och 4 ska tillämpas 
sex månader efter den dag då förordningen 
träder i kraft, utom i den händelse att de 
genomförandebestämmelser som avses 
i artiklarna 3.3, 5.5, 6.2 och 7.2 inte är 
i kraft på den dagen; i sådana fall ska de 
tillämpas från och med dagen efter det att 
genomförandebestämmelserna träder 
i kraft.

Artikel 3 ska tillämpas från och med [sex 
månader efter den dag då förordningen 
träder i kraft].

Or. en

Motivering

Följer delvis med strykningen av artikel 4 etc. Orden "utom i den händelse att de 
genomförandebestämmelser" skapar problem eftersom de innebär att förbudet först skulle 
träda i kraft när kommissionen har genomfört åtgärderna för undantaget för inuiterna enligt 
artikel 3.3. Genom strykningen uppmuntras kommissionen att införa undantaget.
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