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BEKNOPTE MOTIVERING

Het orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO staat centraal bij het bieden van 
veiligheid en voorspelbaarheid aan het multilaterale handelsstelsel. De uitspraken van dit 
orgaan dienen geëerbiedigd te worden (uitspraak van de beroepsinstantie van de WTO in de 
zeehondenzaak (DS 400/401).

De rapporteur is van mening dat de WTO-uitspraak zijn beslag kan krijgen terwijl het 
compromis dat het Parlement en de Raad in 2009 bereikten met Verordening 1007/2009 
geëerbiedigd wordt. Deze verordening voorziet in twee uitzonderingen op het 
zeehondenverbod. Eén uitzondering betreft het recht op zelfbeschikking van de Inuit en 
inheemse volken en hun recht op gebruik van hun natuurlijke hulpbronnen, de andere betreft 
het beheer van de rijkdommen van de zee in de Oostzee. 

De rapporteur bepleit daarom een hernieuwde invoering van de uitzondering voor beheer van 
de rijkdommen van de zee. De vigerende uitzondering voor beheer van de rijkdommen van de 
zee maakt in het licht van de genoemde doelstelling, dat wil zeggen de bescherming van de 
openbare zedelijkheid (artikel XX (a) GATT), onvoldoende onderscheid tussen de 
commerciële jacht en grootschalige handel. Met het formuleren van een uitzondering voor 
beheer van de rijkdommen van de zee kan vermeden worden dat karkassen die voortkomen 
uit normaal, kleinschalig visserijbeheer zomaar worden weggeworpen. Dit zou een nieuwe, 
tweede uitzondering zijn die alleen van toepassing is onder zeer strikt omlijnde voorwaarden 
en die tevens voortbouwt op een traditie van ambachtelijke productie van dikwijls lokale 
specialiteiten. Al met al zou dit de bescherming van de natuurlijke biodiversiteit en de bio-
economische duurzaamheid van het Oostzeegebied ten goede komen. 
Voorts zou de aangepaste EU-verordening niet alleen de eerbiediging van de WTO-uitspraak 
mogelijk maken maar tevens een helder licht werpen op een van de andere onderwerpen van 
de verordening, namelijk het beheer van de rijkdommen van de zee in overeenstemming met 
GATT XXg, in verband met de instandhouding van niet-duurzame natuurlijke hulpbronnen.

De WTO heeft bepaald dat de uitzondering voor de Inuit legitiem is, maar dat sommige 
aspecten, de opzet en de toepassing ervan zijn uitgemond in willekeurige en niet te 
rechtvaardigen discriminatie. Daarom pakt de Commissie in haar voorstel deze 
onvolkomenheden aan door een grens te stellen aan het op de markt brengen van 
zeehondenproducten en door de doelstelling van de verordening op het gebied van 
dierenwelzijn in het voorstel voor een nieuw artikel aan te scherpen met de uitzondering voor 
inheemse gemeenschappen.

De rapporteur heeft slechts een paar suggesties voor wijzigingen in het Commissievoorstel 
betreffende de uitzondering voor inheemse gemeenschappen. Wel onderstreept de rapporteur 
dat de uitzondering voor de Inuit in 2009 was bedoeld om te garanderen dat het verbod geen 
negatieve gevolgen zou hebben voor de Inuitgemeenschappen. De rapporteur betreurt het dat 
de Commissie geen effectbeoordeling heeft uitgevoerd die de besluitvorming zuiver en goed 
geïnformeerd kan doen verlopen. Cijfers uit Groenland wijzen erop dat het verbod inderdaad 
grote negatieve gevolgen voor de gemeenschappen had, ondanks de uitzondering van 
Verordening 1007/2009, en dat dus het tegenovergestelde werd bereikt van datgene wat Raad 
en Parlement beoogden.
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Volgens de rapporteur is duurzaamheid het belangrijkste argument vóór handel met 
zeehondenproducten onder deze voorwaarden, zowel op het gebied van biodiversiteit als bio-
economie, alsmede duurzaamheid van de inheemse gemeenschappen die de gevolgen van het 
verbod ondervinden. 

De zeehondenpopulatie in Groenland is groot. Slechts op drie soorten mag worden gejaagd 
(de zadelrob, de ringelrob en de klapmuts), en dat uitsluitend door jagers met een vergunning. 
In Groenland worden zeehonden met een geweer gedood, tenzij het te donker is om op een 
verantwoorde manier met een geweer te kunnen jagen. In dat geval worden ze gevangen in 
netten. Het is verboden om te jagen op pups en op vrouwtjeszeehonden die voeden.

Het jagen op zeehonden heeft van oudsher altijd plaatsgevonden in Groenland, waar de 
natuurlijke hulpbronnen schaars zijn. Zeehondenvlees wordt gebruikt voor consumptie door 
zowel mensen als sledehonden, de huiden worden gebruikt voor kleding en in sommige 
afgelegen gebieden zijn zeehonden de belangrijkste hulpbron. Zeehonden zijn dus vanuit 
cultureel en sociaal-economisch perspectief van essentieel belang. Ruwweg 7000 
Groenlanders (12% van de bevolking) heeft een vergunning om op zeehonden te jagen, 
waarvan 2000 mensen een voltijdsjachtvergunning hebben en 5000 mensen hobbyjagers zijn. 
In 2009-2010 ving een jager per jaar gemiddeld 23 zadelrobben, ringelrobben en klapmutsen. 
Sinds 2009 mogen alleen jagers die voltijds actief zijn zeehondenhuiden verkopen aan de 
looierij Groot-Groenland, die staatseigendom is. De export naar de EU is drastisch gedaald: in 
2005 had de looierij Groot-Groenland een omzet van 9 miljoen EUR en in 2013 bedroeg de 
omzet 2 miljoen EUR. Groot Groenland had een overschot van 135.000 huiden. 

Dit wijst erop dat de uitzondering voor inheemse gemeenschappen niet werkt zoals is beoogd 
in Verordening 1007/2009. Daarom heeft de rapporteur een clausule aan dit verslag 
toegevoegd, opdat de Commissie onderzoekt welke gevolgen de EU-verordening heeft en 
mogelijke maatregelen overweegt om deze aan te pakken.

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Verordening (EG) nr. 1007/2009 van 
het Europees Parlement en de Raad2 had 
tot doel het wegnemen van de 
belemmeringen voor de werking van de 
interne markt die voortvloeiden uit 

(1) Verordening (EG) nr. 1007/2009 van 
het Europees Parlement en de Raad had tot 
doel het wegnemen van de belemmeringen 
voor de werking van de interne markt die 
voortvloeiden uit verschillen tussen 
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verschillen tussen nationale maatregelen 
voor de regulering van de handel in 
zeehondenproducten. Deze maatregelen 
zijn genomen in reactie op de morele 
bezorgdheid bij het publiek over de 
dierenwelzijnsaspecten van het doden van 
zeehonden en de mogelijke aanwezigheid 
op de markt van producten die afkomstig 
zijn van dieren die zijn gedood op een 
manier die buitensporige pijn, kwellingen, 
angst en andere vormen van lijden 
veroorzaakt. Deze bezwaren werden 
ondersteund door wetenschappelijk 
onderzoek waaruit bleek dat een echt 
humane dodingsmethode niet consequent 
en doelmatig kan worden toegepast en 
gehandhaafd in de specifieke 
omstandigheden waarin de 
zeehondenjacht plaatsvindt. Om dat doel 
te bereiken stelde Verordening (EG) 
nr. 1007/2009 als algemene regel een 
verbod in op het op de markt brengen van 
zeehondenproducten.

nationale maatregelen voor de regulering 
van de handel in zeehondenproducten. 
Deze maatregelen zijn genomen in reactie 
op de morele bezorgdheid bij het publiek 
over de dierenwelzijnsaspecten van het 
doden van zeehonden en de mogelijke 
aanwezigheid op de markt van producten 
die afkomstig zijn van dieren die zijn 
gedood op een manier die buitensporige 
pijn, kwellingen, angst en andere vormen 
van lijden veroorzaakt. Om dat doel te 
bereiken stelde Verordening (EG) 
nr. 1007/2009 als algemene regel een 
verbod in op het op de markt brengen van 
zeehondenproducten. 

____________ _______________
2 Verordening (EG) nr. 1007/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 september 2009 betreffende de handel in 
zeehondenproducten (PB L 286 van 
31.10.2009, blz. 36).

2 
Verordening (EG) nr. 1007/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 
16 september 2009 betreffende de handel in 
zeehondenproducten (PB L 286 van 
31.10.2009, blz. 36).

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Tegelijkertijd vormt de jacht een 
integraal onderdeel van de cultuur en 
identiteit van de Inuit en andere inheemse 
gemeenschappen en levert deze een grote 
bijdrage aan hun levensonderhoud. Om die 
redenen leidt de traditioneel door Inuit- of 

(2) Tegelijkertijd vormt de jacht een 
integraal onderdeel van de cultuur, de 
sociaal-economische omstandigheden en 
identiteit van de Inuit en andere inheemse 
gemeenschappen, levert deze een grote 
bijdrage aan hun levensonderhoud en 
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andere inheemse gemeenschappen 
beoefende jacht op zeehonden niet tot 
dezelfde morele bezorgdheid bij het 
publiek als vormen van jacht die 
hoofdzakelijk voor commerciële 
doeleinden worden uitgevoerd. Bovendien 
wordt overeenkomstig de VN-verklaring 
over de rechten van inheemse volken en 
andere relevante internationale 
instrumenten algemeen erkend dat de 
grondrechten en sociale belangen van de 
Inuit en van andere inheemse 
gemeenschappen niet negatief mogen 
worden beïnvloed. Om die redenen staat 
Verordening (EG) nr. 1007/2009 het op de 
markt brengen van zeehondenproducten 
toe indien deze afkomstig zijn van door 
Inuit- en andere inheemse gemeenschappen 
traditioneel voor hun levensonderhoud 
beoefende jacht. 

wordt beschouwd als bio-economisch 
duurzaam. Om die redenen leidt de 
traditioneel door Inuit- of andere inheemse 
gemeenschappen beoefende jacht op 
zeehonden niet tot dezelfde morele 
bezorgdheid bij het publiek als vormen van 
jacht die hoofdzakelijk voor commerciële 
doeleinden worden uitgevoerd. Bovendien 
wordt overeenkomstig de VN-verklaring 
over de rechten van inheemse volken en 
andere relevante internationale 
instrumenten – in het bijzonder het door 
de Internationale Arbeidsorganisatie in 
1989 aangenomen Verdrag C169 
betreffende inheemse en in stamverband 
levende volken in onafhankelijke landen –
algemeen erkend dat de grondrechten en 
sociale belangen van de Inuit en van andere 
inheemse gemeenschappen niet negatief 
mogen worden beïnvloed. Om die redenen 
staat Verordening (EG) nr. 1007/2009 het 
op de markt brengen van 
zeehondenproducten toe en ondersteunt dit 
actief indien deze producten afkomstig 
zijn van door Inuit- en andere inheemse 
gemeenschappen traditioneel en op 
duurzame wijze voor hun levensonderhoud 
beoefende jacht. De Commissie dient te 
onderzoeken welke passende maatregelen 
kunnen worden genomen om tegenwicht 
te bieden aan de mogelijk negatieve 
gevolgen die het verbod op 
zeehondenproducten voor de 
Inuitgemeenschappen heeft gehad en om 
het publiek voor te lichten over Europese 
inheemse gemeenschappen.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Net als bij andere vormen van 
zeehondenjacht kan een echt humane 
dodingsmethode ook bij de jacht door 
Inuit- en andere inheemse 
gemeenschappen niet doelmatig en 
consequent worden toegepast. Toch is het
in het licht van de doelstelling van 
Verordening (EG) nr. 1007/2009 passend 
om het in de Unie op de markt brengen van 
zeehondenproducten die afkomstig zijn van 
de jacht door Inuit- en andere inheemse 
gemeenschappen toe te staan, mits die jacht 
wordt uitgevoerd op een manier waardoor 
pijn, kwellingen, angst of andere vormen 
van lijden bij de dieren tot een minimum 
worden beperkt met inachtneming van de 
traditionele manier van leven en de 
behoeften op het gebied van 
levensonderhoud van de Inuit- en andere 
inheemse gemeenschappen. De 
uitzondering voor zeehondenproducten die 
afkomstig zijn van de jacht door Inuit- en 
andere inheemse gemeenschappen moet 
uitsluitend beperkt worden tot de jacht die 
bijdraagt tot het levensonderhoud van deze 
gemeenschappen en dus niet in hoofdzaak
voor commerciële doeleinden wordt 
uitgevoerd. Daarom moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om, indien nodig, de 
hoeveelheid zeehondenproducten die uit 
hoofde van deze uitzondering op de markt 
wordt gebracht te beperken en zo te 
voorkomen dat ook een beroep wordt 
gedaan op de uitzondering voor producten 
die afkomstig zijn van jacht die 
hoofdzakelijk voor commerciële 
doeleinden wordt verricht.

(3) Het is in het licht van de doelstelling 
van Verordening (EG) nr. 1007/2009 
passend om het in de Unie op de markt 
brengen van zeehondenproducten die 
afkomstig zijn van de jacht door Inuit- en 
andere inheemse gemeenschappen toe te 
staan, mits die jacht wordt uitgevoerd op 
een manier waardoor pijn, kwellingen, 
angst of andere vormen van lijden bij de 
dieren tot een minimum worden beperkt 
met inachtneming van de traditionele 
manier van leven en de behoeften op het 
gebied van levensonderhoud van de Inuit-
en andere inheemse gemeenschappen. De 
uitzondering voor zeehondenproducten die 
afkomstig zijn van de jacht door Inuit- en 
andere inheemse gemeenschappen moet 
uitsluitend beperkt worden tot de jacht die 
bijdraagt tot het levensonderhoud van deze 
gemeenschappen en dus niet uitsluitend
voor commerciële doeleinden wordt 
uitgevoerd. Daarom moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om, indien nodig, de 
hoeveelheid zeehondenproducten die uit 
hoofde van deze uitzondering op de markt 
wordt gebracht te beperken en zo te 
voorkomen dat ook een beroep wordt 
gedaan op de uitzondering voor producten 
die afkomstig zijn van jacht die voor 
commerciële doeleinden wordt verricht.

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Verordening (EG) nr. 1007/2009 staat 
eveneens toe om, bij wijze van 
uitzondering, zeehondenproducten op de 
markt te brengen die afkomstig zijn van 
jacht die uitsluitend wordt beoefend met 
het oog op duurzaam beheer van de 
rijkdommen van de zee. Hoewel het 
belang van de jacht voor een duurzaam 
beheer van de rijkdommen van de zee 
wordt onderkend, is deze jacht in de 
praktijk moeilijk te onderscheiden van de 
grootschalige jacht die hoofdzakelijk voor 
commerciële doeleinden wordt verricht. 
Dit kan leiden tot ongerechtvaardigde 
discriminatie tussen de desbetreffende 
zeehondenproducten. Deze uitzondering 
moet daarom niet langer worden gemaakt. 
Dit doet geen afbreuk aan het recht van de 
lidstaten om de jacht met het oog op het 
beheer van de rijkdommen van de zee te 
blijven reguleren.

(4) Verordening (EG) nr. 1007/2009 staat 
eveneens toe om, bij wijze van 
uitzondering, zeehondenproducten op de 
markt te brengen die afkomstig zijn van 
jacht die uitsluitend wordt beoefend met 
het oog op duurzaam beheer van de 
rijkdommen van de zee. Dit moet nog 
steeds worden toegestaan, zij het 
uitsluitend onder specifieke voorwaarden, 
zodat deze jacht wordt onderscheiden van 
de grootschalige jacht die hoofdzakelijk 
voor commerciële doeleinden wordt 
verricht, vermeden wordt dat karkassen 
die voortkomen uit normaal, kleinschalig 
visserijbeheer zomaar worden 
weggeworpen, en voortgebouwd wordt op 
een traditie van lokale en ambachtelijke 
productie. Dit doet geen afbreuk aan het 
recht van de lidstaten om de jacht met het 
oog op het beheer van de rijkdommen van 
de zee te blijven reguleren.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1007/2009
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uitsluitend zeehondenproducten die 
afkomstig zijn van door Inuit- en andere 
inheemse gemeenschappen beoefende jacht 
mogen op de markt worden gebracht, mits 
aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1. Uitsluitend zeehondenproducten die 
afkomstig zijn van door Inuit- en andere 
inheemse gemeenschappen beoefende jacht 
mogen op de markt worden gebracht, mits 
aan de volgende voorwaarden is voldaan:
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(a) de jacht is op traditionele wijze door de 
gemeenschap uitgevoerd;

(a) de jacht is op traditionele wijze door de 
gemeenschap uitgevoerd;

(b) de jacht draagt bij aan het 
levensonderhoud van de gemeenschap en 
is niet hoofdzakelijk voor commerciële 
redenen uitgevoerd;

(b) de jacht draagt bij aan het 
levensonderhoud van de gemeenschap.

(c) de jacht is uitgevoerd op een manier 
waardoor pijn, kwellingen, angst of andere 
vormen van lijden bij de dieren tot een 
minimum worden beperkt met 
inachtneming van de traditionele manier 
van leven en de behoeften op het gebied 
van levensonderhoud van de gemeenschap. 

(c) de jacht is uitgevoerd door een lid van 
de gemeenschap dat over een vergunning 
beschikt op een manier waardoor 
buitensporige pijn, kwellingen, angst of 
andere vormen van lijden bij de dieren tot 
een minimum worden beperkt met 
inachtneming van de traditionele manier 
van leven en het levensonderhoud van de 
gemeenschap.-{}-

Voor ingevoerde producten gelden 
bovenstaande voorwaarden op het tijdstip 
of op de plaats van invoer.

Voor ingevoerde producten gelden 
bovenstaande voorwaarden op het tijdstip 
of op de plaats van invoer.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1007/2009
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het op de markt brengen van 
zeehondenproducten wordt tevens 
toegestaan mits voldaan is aan de 
volgende voorwaarden:

(a) de zeehondenproducten komen voort 
uit de jacht op zeehondenpopulaties met 
een gunstige staat van instandhouding;

(b) de persoon die de zeehondenproducten 
op de markt brengt kan bewijzen dat deze 
anders zouden worden weggeworpen; 

(c) de aard en de hoeveelheid van de door 
de jager aangeboden zeehondenproducten 
wijzen niet op een commercieel motief; 
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alsmede

(d) de zeehondenproducten komen voort 
uit jachten die zijn uitgevoerd op een 
manier die geen buitensporige pijn, 
kwellingen, angst of andere vormen van 
lijden teweegbrengt. 

Voor ingevoerde producten gelden 
bovenstaande voorwaarden op het tijdstip 
of op de plaats van invoer.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1007/2009
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De toepassing van de leden 1 en 2 mag 
de verwezenlijking van de doelstelling van 
deze verordening niet ondergraven.

3. De toepassing van de leden 1, 1 bis en 2 
mag de verwezenlijking van de doelstelling 
van deze verordening niet ondergraven.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1007/2009
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Als het aantal gejaagde zeehonden, de 
hoeveelheid zeehondenproducten die 
overeenkomstig lid 1 op de markt wordt 
gebracht of andere omstandigheden erop 
wijzen dat een jacht hoofdzakelijk voor 
commerciële doeleinden wordt uitgevoerd, 
is de Commissie bevoegd om 

5. Als de hoeveelheid zeehondenproducten 
die overeenkomstig lid 1 op de markt 
wordt gebracht of andere omstandigheden 
erop wijzen dat een jacht uitsluitend voor 
commerciële doeleinden wordt uitgevoerd, 
is de Commissie bevoegd om 
overeenkomstig artikel 4 bis gedelegeerde 
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overeenkomstig artikel 4 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
hoeveelheid producten die afkomstig zijn 
van de desbetreffende jacht en die op de 
markt mogen worden gebracht, te 
beperken. 

handelingen vast te stellen om de 
hoeveelheid producten die afkomstig zijn 
van de desbetreffende jacht en die op de 
markt mogen worden gebracht, te 
beperken.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1007/2009
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In artikel 7 wordt het volgende lid 
toegevoegd:

“2 bis. Voorts beoordeelt de Commissie de 
gevolgen van deze verordening voor de 
sociaal-economische omstandigheden, de 
economische activiteiten en ontwikkeling, 
cultuur en identiteit van de Inuit en 
andere inheemse gemeenschappen, en 
dient zij uiterlijk op 31 december 2016 een 
verslag in over de effecten bij het 
Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio´s. Dit verslag 
bevat mogelijke maatregelen ter leniging 
van de negatieve gevolgen van het 
Unieverbod voor de 
Inuitgemeenschappen, alsmede een 
gegrond oordeel of herziening van deze 
verordening al dan niet noodzakelijk is in 
het licht van nieuwe informatie en de 
voortgang die is geboekt bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening.”

Or. en
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1007/2009
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 7 bis

Herziening

Deze verordening wordt uiterlijk op…* 
herzien. De herziening is gebaseerd op 
een beoordeling van de sociaal-
economische en culturele effecten van 
deze verordening op de ontwikkeling en 
identiteit van de Inuit en andere inheemse 
gemeenschappen. Elke (zes) jaar daarna 
wordt deze verordening herzien. 

_____________

* PB: gelieve de datum in te voegen: XX 
jaar na de inwerkingtreding van de 
wijzigingsverordening.”

Or. en


