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nationaliteit), over het verbod op de handel in zeehondenproducten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener pleit voor intrekking of wijziging van Verordening (EG) 1007/2009 betreffende de 
handel in zeehondenproducten. Hij stelt onder meer dat bij de goedkeuring van deze verordening 
door het Europees Parlement onvoldoende rekening is gehouden met de regels van het 
Reglement van het EP, in het bijzonder de artikelen 36 en 38a. De verordening is volgens hem 
mogelijk strijdig met WTO-regels. Voorts is hij van mening dat de jacht op zeehonden en de 
wijze van doden van deze dieren door jagers humaner is dan de praktijken in reguliere 
slachthuizen

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 april 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011

De Raad van Ministers en het Europees Parlement hebben EU-wetgeving aangenomen1 waarin het 
op de markt brengen van zeehondenproducten die niet afkomstig zijn van zeehonden waarop door 
inheemse gemeenschappen (met inbegrip van de Inuit) wordt gejaagd, afgezien van enkele kleine 
uitzonderingen, wordt verboden.  Deze wetgeving is op 31 oktober 2009 gepubliceerd en op 
20 november 2009 in werking getreden. Het verbod zelf was 9 maanden na inwerkingtreding van de 
wetgeving (dit is 20 augustus 2010) van toepassing en de Commissie heeft vervolgens 
uitvoeringswetgeving aangenomen2 die ook op 20 augustus 2010 van kracht werd. Deze 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1007/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handel in 
zeehondenproducten, PB L 286, van 31.10.2009, blz. 16.
2 Verordening (EU) nr. 737/2010 van de Commissie van 10 augustus 2010 houdende uitvoeringsbepalingen van 
Verordening (EG) nr. 1007/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handel in 
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uitvoeringsmaatregelen zijn nodig om te specificeren onder welke precieze voorwaarden het op de 
markt brengen van bepaalde zeehondenproducten nog steeds mogelijk is, zoals: 

- zeehondenproducten die afkomstig zijn van zeehonden waarop door inheemse gemeenschappen 
(met inbegrip van de Inuit) traditioneel voor hun levensonderhoud wordt gejaagd;

- import van zeehondenproducten om niet-commerciële redenen, die occasioneel plaatsvindt en 
uitsluitend bestaat uit goederen voor persoonlijk gebruik van reizigers; en, 

- zeehondenproducten die afkomstig zijn van de jacht die uitsluitend wordt beoefend met het oog 
op duurzaam beheer van rijkdommen van de zee op een non-profit basis en niet voor 
commerciële doeleinden. 

Opgemerkt dient te worden dat de wetgeving van toepassing is op alle zeehondenproducten, of deze 
nu zijn verkregen in de EU of in derde landen. 

Onder verwijzing naar het wetenschappelijk advies1 van de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (EFSA) met betrekking tot het dierenwelzijnaspect van het doden en villen van 
zeehonden, zij erop gewezen dat EFSA naast de verklaring: 

"Wat de methoden om de dieren te doden betreft, is geconcludeerd dat veel zeehonden snel en 
effectief gedood kunnen worden en dat dit ook gebeurt, zonder dat vermijdbare pijn, leed, angst 
of andere vormen van lijden worden veroorzaakt, gebruikmakend van verschillende methoden 
die gericht zijn op vernietiging van hersenfuncties voor zintuiglijke waarnemingen.  Er is echter 
sterk bewijs dat het doden in de praktijk niet altijd effectief gebeurt, maar het was moeilijk te 
beoordelen in welke mate dit het geval is, deels door een gebrek aan objectieve gegevens en 
deels door werkelijke verschillen in interpretatie van de beschikbare gegevens."

ook het volgende opmerkte:

"In de praktijk, en in termen van welzijn, verschilt de effectiviteit van de methoden die gebruikt 
worden voor het doden van zeehonden, al naar gelang de methode die gebruikt wordt, de 
kundigheid van degenen die deze toepassen en de omgevingsomstandigheden."

Naast het wetenschappelijk advies van EFSA, zijn ook de regelgeving en beheerpraktijken voor 
de zeehondenjacht in de verschillende staten waar de dieren voorkomen, onderzocht2. Uit dit 
onderzoek bleek dat er tussen de staten waar de zeehonden voorkomen verschillen zijn in de 
beheersystemen voor de zeehondenjacht. 

De Commissie is het niet eens met de juridische analyse van indiener inzake niet-naleving van 
WTO-regels. Bovendien wil de Commissie erop wijzen dat er op verzoek van Canada en 
Noorwegen een WTO-panel is ingesteld.  De Commissie heeft al aangekondigd dat zij de maatregel 
krachtig zal verdedigen 
(zie:http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/november/tradoc_145265.pdf).

                                                                                                                                                      
zeehondenproducten, PB L 216, van 17.8.2010, blz. 1.
1 Aspecten van dierenwelzijn met betrekking tot het doden en villen van zeehonden – wetenschappelijk advies van 
het Panel voor diergezondheid en dierenwelzijn, 6 december 2007 (zie:
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/610.htm).
2 Door de Commissie gefinancierde studie naar de mogelijke gevolgen van een verbod op producten die afkomstig 
zijn van zeehondensoorten, uitgevoerd door adviesbureau COWI, april 2008 (zie:
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/seals/pdf/seals_report.pdf).


