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KORT BEGRUNDELSE

Tvistbilæggelsesordningen i WTO er et centralt element i at skabe sikkerhed og 
forudsigelighed i det multilaterale handelssystem, og dets afgørelser (WTO’s appelinstans’ 
dom i sælsagen (DS 400/401)) skal overholdes.

Ordføreren er af den opfattelse, at WTO’s afgørelse kan imødekommes, samtidig med at det 
indgåede kompromis i 2009 mellem Parlamentet og Rådet med forordning 1007/2009 
respekteres, hvor der blev enighed om to undtagelser fra sælforbuddet; den ene vedrører 
inuitterne og oprindelige folks ret til selvbestemmelse og brug af deres ressourcer (IC-
undtagelsen), den anden vedrører forvaltning af havets ressourcer i Østersøen. 

Ordføreren foreslår derfor at genindføre undtagelsen for forvaltningen af havets ressourcer. 
Den gældende undtagelse for forvaltning af havets ressourcer undlader at skele tilstrækkeligt 
mellem den kommercielle jagt og handel i stor skala i lyset af det fastsatte mål, nemlig 
beskyttelse af den offentlige moral (artikel XX, litra a), i GATT).  Derfor kan en undtagelse 
for forvaltning af havets ressourcer udarbejdes for at undgå praksissen med simpelthen at 
kassere de kadavere, der følger af normal forvaltning af fiskeri i lille skala. Dette vil være en 
ny anden undtagelse, der kun skal gælde under meget bestemte betingelser, og som også vil 
bygge på en tradition for håndværksmæssig produktion og kunsthåndværk, ofte lokale 
specialiteter. Samlet set vil den fremme beskyttelsen af den naturlige biodiversitet og den 
bioøkonomiske bæredygtighed i Østersøregionen. 
Desuden, ud over at give mulighed for at overholde WTO-afgørelsen, vil den justerede EU-
forordning give en bedre afklaring af en af de andre formål med forordningen, nemlig 
forvaltningen af havets ressourcer i overensstemmelse Artikel XX, litra g), i GATT, der 
vedrører bevarelsen af udtømmelige naturforekomster.

Ligesom for inuit-undtagelsen fastslog WTO, at det var legitimt, men nogle af dens elementer 
og udformning samt anvendelse udgjorde vilkårlig og uberettiget forskelsbehandling. Således 
tager Kommissionens forslag højde for disse mangler ved at fastsætte en grænse for at bringe 
sælprodukter i omsætning og ved at styrke forordningens mål om dyrevelfærd i den 
foreslåede nye artikel med IC-undtagelsen. 

Ordføreren har kun et par forslag til ændringerne i Kommissionens forslag om IC-undtagelsen 
Ordføreren understreger dog, at inuit-undtagelsen i 2009 havde til formål at sikre, at 
forbuddet ikke havde en negativ indvirkning på inuitsamfundene. Ordføreren beklager, at 
Kommissionen ikke har foretaget en konsekvensanalyse, så beslutningsprocessen kan ske på 
et ordentligt og informeret grundlag. Tal fra Grønland viser, at forbuddet faktisk har haft en 
stor negativ indvirkning på lokalsamfundene, på trods af undtagelsen i 1007/2009, og dermed 
er i strid med Europa-Parlamentets og Rådets formål.

For ordføreren er det vigtigste argument for handel med sælprodukter under disse betingelser 
bæredygtighed, både hvad angår biodiversitet og bioøkonomi og bæredygtigheden hos de 
oprindelige lokalsamfund, der er berørt af forbuddet. 

Bestanden af sæler i Grønland er stor. Der er kun tilladt jagt på tre arter (grønlandssæl, 
ringsæl og klapmyds), og jagt er kun tilladt af autoriserede jægere. Sæler i Grønland skydes 
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med riffel, medmindre det er for mørkt til ansvarlig jagt med riffel, i hvilket tilfælde de fanges 
i net. Det er forbudt at jage babysæler og diegivende hunsæler.

Traditionel sælfangst har altid fundet sted i Grønland, hvor ressourcerne er knappe. Sælkød 
anvendes til både mennesker og slædehunde, skindet til tøj og i nogle fjerntliggende områder 
kan sæler være den mest livsvigtige ressource. Sæler er derfor vigtige ud fra et kulturelt og 
socioøkonomisk perspektiv. Groft regnet har 7.000 grønlændere (12 % af befolkningen) 
tilladelse til at jage sæler, heraf har 2000 fuldtidsjagttegn, og 5000 er fritidsjægere. Den 
gennemsnitlige årlige fangst i 2009-2010 af grønlandssæler, ringsælger og klapmyds var 23 
om året pr. jæger. Siden 2009 er det kun jægere på fuldtid, der kan sælge sælskin til det 
statsejede garveri Great Grønland. Eksport til EU er faldet drastisk siden 2005, hvor det store 
grønlandske garveri havde en omsætning på 9 mio. EUR, til 2 mio. EUR i 2013. Great 
Grønland havde for store lagre på135.000 skind. 

Dette tyder på, IC-undtagelsen ikke fungerer i henhold til sit mål, der er fastsat i 1007/2009. 
Ordføreren har derfor tilføjet en klausul til rapporten, så Kommissionen undersøger 
konsekvenserne af EU-forordningen og overvejer eventuelle foranstaltninger til at afhjælpe 
disse. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel 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 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1007/20092  blev 
vedtaget for at fjerne hindringer for det 
indre marked på grund af forskelle i 
nationale foranstaltninger til regulering af 
handel med sælprodukter. 
Foranstaltningerne blev vedtaget som 
reaktion på offentlighedens moralske 
betænkeligheder over de 
dyrevelfærdsmæssige aspekter ved 
aflivningen af sæler og den eventuelle 
forekomst på markedet af produkter 
hidrørende fra dyr, der er aflivet på en 

(1) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1007/2009 blev 
vedtaget for at fjerne hindringer for det 
indre marked på grund af forskelle i 
nationale foranstaltninger til regulering af 
handel med sælprodukter. 
Foranstaltningerne blev vedtaget som 
reaktion på offentlighedens moralske 
betænkeligheder over de 
dyrevelfærdsmæssige aspekter ved 
aflivningen af sæler og den eventuelle 
forekomst på markedet af produkter 
hidrørende fra dyr, der er aflivet på en 
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måde, der medfører for stor smerte, angst, 
frygt og andre former for lidelse. Disse 
problemer blev understøttet af 
videnskabelige beviser for, at der ikke 
konsekvent og effektivt kan anvendes og 
håndhæves en virkelig human 
aflivningsmetode under de specifikke 
forhold, hvorunder sæljagt foregår. For at 
nå dette mål blev der ved forordning (EF) 
nr. 1007/2009 indført generelt forbud mod 
om sætning af sælprodukter.

måde, der medfører for stor smerte, angst, 
frygt og andre former for lidelse. For at nå 
dette mål blev der ved forordning (EF) 
nr. 1007/2009 indført generelt forbud mod 
om sætning af sælprodukter. 

____________ _______________
2Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1007/2009 af 16. september 2009 
om handel med sælprodukter (EUT L 286 
af 31.10.2009, s. 36).

2Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1007/2009 af 16. september 2009 
om handel med sælprodukter (EUT L 286 
af 31.10.2009, s. 36).

Or. en

Ændringsforslag 2

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 

(2) Samtidig er sæljagt en integrerende del 
af inuitsamfundenes og andre oprindelige 
samfunds lokale kultur og identitet og 
bidrager væsentligt til deres underhold og 
anses for bioøkonomisk bæredygtig. 
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, navnlig konvention C169 om 
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omsætning af sælprodukter, der stammer 
fra inuitsamfundenes og andre oprindelige 
samfunds traditionelle jagt, og som 
bidrager til deres underhold. 

oprindelige folk og stammefolk i 
selvstændige lande, der blev vedtaget af 
Den Internationale Arbejdsorganisation i 
1989. Derfor tillader forordning (EF) nr. 
1007/2009 undtagelsesvis og støtter aktivt 
samt fremmer omsætning af sælprodukter, 
der stammer fra inuitsamfundenes og andre 
oprindelige samfunds traditionelle og 
bæredygtige jagt, og som bidrager til deres 
underhold. Kommissionen bør undersøge, 
hvilke passende foranstaltninger, der kan 
indføres for at imødegå de potentielle 
negative indvirkninger, som forbuddet 
mod sælprodukter har haft på 
inuitsamfund, samt hvordan 
offentligheden kan informeres om de 
europæiske oprindelige samfund.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(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) På baggrund af målet for forordning 
(EF) nr. 1007/2009 er det 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 udføres i erhvervsøjemed.  

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Forordning (EF) nr. 1007/2009 tillader 
også undtagelsesvis omsætning af 
sælprodukter, hvis jagtens eneste formål er 
at sikre en bæredygtig forvaltning af de 

(4) Forordning (EF) nr. 1007/2009 tillader 
også undtagelsesvis omsætning af 
sælprodukter, hvis jagtens eneste formål er 
at sikre en bæredygtig forvaltning af de 
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marine ressourcer. Det erkendes, at jagt for 
at sikre en bæredygtig forvaltning af de 
marine ressourcer er vigtig, men i praksis 
kan det være vanskeligt at sondre mellem 
denne form for jagt og større former for 
jagt, der primært udføres i erhvervsøjemed. 
Dette kan føre til en uberettiget 
forskelsbehandling mellem de pågældende 
sælprodukter. Derfor bør den undtagelse 
ikke længere tillades. Dette berører ikke 
medlemsstaternes ret til fortsat at regulere 
jagt med henblik på forvaltning af de 
marine ressourcer.

marine ressourcer. Dette bør fortsat være 
tilladt, men kun finde sted under særlige 
betingelser for at differentiere fra store 
jagter udført primært til kommercielle 
formål for at undgå praksissen med 
simpelthen at udsmide de kadavere, der er 
en følge af normalt fiskeri i lille skala, og 
at bygge videre på en tradition for lokal, 
håndværksmæssig produktion og 
kunsthåndværk. Dette berører ikke 
medlemsstaternes ret til fortsat at regulere 
jagt med henblik på forvaltning af de 
marine ressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1007/2009
Artikel 3 – stk. 1

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 sælproduktet hidrører fra 
inuitsamfundenes eller andre oprindelige 
samfunds jagt, og alle følgende betingelser 
er opfyldt:

(a) jagten er traditionelt blevet udført af 
samfundet

(a) jagten er traditionelt blevet udført af 
samfundet

(b) jagten bidrager til samfundets 
underhold og udføres ikke primært i 
erhvervsøjemed.

(b) Jagten bidrager til samfundets 
underhold.

(c) jagten udføres på en måde, der 
mindsker smerte, angst, frygt og andre 
former for lidelse for de nedlagte dyr mest 
muligt, under hensyntagen til samfundets 
traditionelle levevis og behov for 
underhold. 

(c) jagten udføres af et medlem af 
lokalsamfundet med jagttegn på en måde, 
der mindsker for stor smerte, angst, frygt 
og andre former for lidelse for de nedlagte 
dyr mest muligt, under hensyntagen til 
samfundets traditionelle levevis og behov 
for underhold.

Ovennævnte betingelser finder for så vidt 
angår importerede produkter anvendelse på 

Ovennævnte betingelser finder for så vidt 
angår importerede produkter anvendelse på 
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tidspunktet eller stedet for importen. tidspunktet eller stedet for importen.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1007/2009
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Omsætning af sælprodukter tillades 
også, forudsat at følgende betingelser er 
opfyldt:

(a) Sælprodukterne stammer fra jagter 
udført på sælbestande med gunstig 
bevaringsstatus

(b) Den person, der bringer 
sælprodukterne i omsætning, kan vise 
dokumentation for, at sælprodukterne 
ellers ville blive kasseret 

(c) karakteristika og mængden af 
sælprodukter fra jægeren er ikke af en 
sådan art, at de indikerer et kommercielt 
motiv samt

(d) sælprodukter stammer fra jagter, som 
er blevet udført på en måde, der ikke 
forårsager overdreven smerte, angst, frygt 
og andre former for lidelse. 

Ovennævnte betingelser finder for så vidt 
angår importerede produkter anvendelse 
på tidspunktet eller stedet for importen.

Or. en
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1007/2009
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Anvendelsen af stk. 1 og 2 må ikke være 
til hinder for opfyldelsen af denne 
forordnings mål.

3. Anvendelsen af stk. 1, 1a og 2 må ikke 
være til hinder for opfyldelsen af denne 
forordnings mål.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 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 
kunne bringes i omsætning. 

5. Hvis mængden af sælprodukter, som 
bringes i omsætning i henhold til stk. 1, 
eller andre omstændigheder tyder på, at en 
jagt kun udføres i erhvervsøjemed, 
tillægges Kommissionen beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 4a for at 
begrænse mængden af de produkter, der 
hidrører fra den pågældende jagt og vil 
kunne bringes i omsætning.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1007/2009
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)



PA\1055334DA.doc 11/13 PE552.091v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Følgende stykke tilføjes i artikel 7:
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"2a. Desuden vurderer Kommissionen 
indvirkningerne af denne forordning på 
inuitsamfundets og andre oprindelige 
lokalsamfunds socioøkonomi, økonomiske 
aktiviteter og udvikling, kultur og identitet 
og forelægger senest den 31. december 
2016 Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en rapport om 
indvirkningerne. Rapporten skal medtage 
mulighederne for at afbøde de negative 
virkninger, som EU- forbuddet har haft 
på inuitsamfund og grundigt vurdere 
behovet for en revision af denne 
forordning i lyset af de nye oplysninger og 
fremskridtene i gennemførelsen af denne 
forordning."

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1007/2009
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Følgende artikel indsættes:

”Artikel 7a

Revision

Denne forordning underlægges en 
revision af ... *. Revisionen skal baseres 
på en konsekvensanalyse af de 
socioøkonomiske og kulturelle virkninger 
af denne forordning på inuitternes og 
andre oprindelige samfunds udvikling og 
identitet. En revision af denne forordning 
udføres herefter hvert (sjette) år. 

_____________

* EUT: Indsæt venligst datoen XX år efter 
ikrafttrædelse af denne ændring af 
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forordningen.

Or. en


