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Om: Andragende 0069/2011 af Rhys William Toogood, britisk statsborger, om 
forbuddet mod handel med sælprodukter 

1. Sammendrag

Andrageren argumenterer for ophævelse af forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med 
sælprodukter. Han hævder bl.a., at der ved Europa-Parlamentets godkendelse af denne 
forordning ikke er blevet taget hensyn til reglerne i Europa-Parlamentets forretningsorden, 
især artikel 36 og 38a. Ifølge ham er forordningen muligvis i strid med WTO-reglerne. 
Endvidere mener han, at jagten på sæler og jægeres aflivning af disse dyr er mere human end 
praksis i almindelige slagterier.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. april 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. september 2011.

"Ministerrådet og Europa-Parlamentet har vedtaget EU-lovgivning1, der forbyder omsætning af 
sælprodukter på EU-markedet, hvis disse produkter ikke hidrører fra oprindelige samfunds 
(herunder inuitsamfundenes) traditionelle jagt, dog med visse mindre undtagelser. Denne 
lovgivning blev offentliggjort den 31. oktober 2009 og trådte i kraft den 20. november 2009. 
Selve forbuddet var gældende ni måneder efter lovgivningens ikrafttræden (dvs. den 20. august 
2010), og Kommissionen vedtoggennemførelseslovgivning2, som også trådte i kraft den 20. 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med sælprodukter, EUT L 286 af 
31.10.2009, s. 16.
2 Kommissionens forordning (EU) nr. 737/2010 af 10. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-
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august 2010. Disse gennemførelsesforanstaltninger er nødvendige for at præcisere de detaljerede 
krav, ifølge hvilke det stadig er muligt at omsætte visse sælprodukter, som f.eks.:

- sælprodukter, som hidrører fra oprindelige samfunds (herunder inuitsamfundenes) 
traditionelle jagt, og som bidrager til deres underhold

- lejlighedsvis import af sælprodukter, der er bestemt til rejsendes personlige brug og ikke 
til erhvervsmæssig anvendelse, samt

- sælprodukter, der hidrører fra jagter, hvis eneste formål er at sikre en bæredygtig 
forvaltning af de marine ressourcer, og som ikke omsættes med fortjeneste for øje eller i 
erhvervsøjemed.

Der gøres opmærksom på, at lovgivningen finder anvendelse på alle sælprodukter, hvad enten de 
hidrører fra EU eller tredjelande.

Det skal under henvisning til den videnskabelige rapport1, som den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har udgivet om dyrevelfærdsmæssige aspekter ved 
aflivning og flåning af sæler, bemærkes, at EFSA har erklæret følgende:

"Hvad angår aflivningsmetoderne, blev det konkluderet, at det er muligt at aflive sæler, og at 
mange sæler bliver aflivet, hurtigt og effektivt uden at påføre dem unødvendig smerte og 
angst og anden form for lidelse, ved anvendelse af en række metoder, som har til formål at 
ødelægge sensoriske hjernefunktioner. Der er imidlertid stærke beviser på, at effektiv og 
human aflivning ikke altid finder sted i praksis, men det har været vanskeligt at vurdere i 
hvilken udstrækning, dette finder sted, hvilket dels skyldes en mangel på objektive 
oplysninger, dels de reelle forskelle i fortolkningen af tilgængelige data".

samt endvidere bemærkede:

at det i praksis og for så vidt angår effektiviteten ved de aflivningsmetoder, der anvendes for 
sæler, varierer alt efter den anvendte metode, jægerens færdigheder og de miljømæssige 
forhold.

Ud over den videnskabelige rapport udgivet af EFSA blev rammebestemmelserne og 
forvaltningspraksisserne i forbindelse med sæljagt i de stater, hvor denne form for jagt er 
udbredt, også analyseret2. Det fremgik af vurderingen, at sæljagtforvaltningssystemer varierer 
mellem de berørte stater.

Kommissionen er ikke enig i andragerens juridiske analyse vedrørende manglende 
overensstemmelse med WTO. Kommissionen ønsker endvidere at påpege, at der er nedsat et 
WTO-panel på anmodning af Canada og Norge. Kommissionen har allerede meddelt, at den vil 
forsvare denne foranstaltning 

                                                                                                                                                  
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med sælprodukter, EUT L 216 af 17.8.2010, s.
1-10.
1 "Dyrevelfærdsmæssige aspekter ved aflivning og flåning af sæler - videnskabelig rapport fra Panelet for Dyrs 
Sundhed og Velfærd, 6. december 2007 (se: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/610.htm ).
2 Undersøgelse finansieret af Kommissionen om de eventuelle virkninger af et forbud mod produkter, der er 
fremstillet af sælarter, udført af konsulentfirmaet COWI, april 2008 (se:
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/seals/pdf/seals_report.pdf ).
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(se:http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/november/tradoc_145265.pdf)."


