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_____________________________________________________________ 

 

Ændringsforslag   1 

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 

omsætning af sælprodukter, der stammer 

fra inuitsamfundenes og andre oprindelige 

samfunds traditionelle jagt, og som 

bidrager til deres underhold. 

(2) Samtidig er sæljagt en integrerende del 

af inuitsamfundenes og andre oprindelige 

samfunds lokale kultur og identitet, der 

bidrager væsentligt til deres underhold, idet 

den skaffer mad og indtægter til 

opretholdelse af tilværelsen og af en 

bæredygtig levevis og bidrager til at 

bevare og videreføre samfundets 

traditionelle levevis og kulturarven 

baseret på tuskhandel. Derfor giver 

inuitsamfundenes og andre oprindelige 

samfunds traditionelle sæljagt, som anses 

for bæredygtig og ikke skader 

sælbestandens sundhed, 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 økonomiske og 

sociale interesser ikke bør påvirkes 

negativt, i overensstemmelse med FN’s 
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erklæring om oprindelige folks rettigheder 

og andre relevante internationale 

instrumenter, og der bør tages fornødent 

hensyn til deres ret til at udøve 

erhvervsvirksomhed og til udvikling. 

Derfor tillader forordning (EF) nr. 

1007/2009 undtagelsesvis omsætning af 

sælprodukter, der stammer fra 

inuitsamfundenes og andre oprindelige 

samfunds traditionelle subsistensjagt, og 

som bidrager til deres underhold.  
 

 

Ændringsforslag   2 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) I overensstemmelse med konvention 

C169 om oprindelige folk og stammefolk i 

selvstændige stater, vedtaget af Den 

Internationale Arbejdsorganisation i 

1989, har inuitsamfund og andre 

oprindelige samfund ret til 

selvidentificering og til i kraft af denne ret 

at varetage deres økonomiske, sociale og 

kulturelle udvikling. Denne ret bør 

fastholdes. 

 

Ændringsforslag   3 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2b) I betragtning af at forordning (EF) 

nr. 1007/2009 blev vedtaget efter flere år 

med udbredte kampagner baseret på 

misforståelser om den sæljagt, der drives 

af inuitsamfund og andre oprindelige 

samfund, mens lovgiverne specifikt 

forpligtede sig til at undgå eventuelle 

skadelige virkninger for inuitsamfundene 

og andre oprindelige samfund, og under 

hensyntagen til inuitters og andre 
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oprindelige folks rettigheder i henhold til 

folkeretten og formålet med forordning 

(EF) nr. 1007/2009, nemlig at genoprette 

af forbrugernes tillid til sælprodukter, der 

hidrører fra jagter, der drives af 

inuitsamfund og andre oprindelige 

samfund, og som markedsføres i Unionen, 

bør Kommissionen sammen med 

medlemsstaterne udvikle 

oplysningskampagner og andre passende 

foranstaltninger for at sikre fuld 

gennemførelse og effektiv anvendelse af 

undtagelsen fra det generelle forbud mod 

handel med sælprodukter. Disse 

foranstaltninger kan omfatte 

foranstaltninger til at genoprette 

forbrugernes tillid til sælprodukter, der 

stammer fra sæljagter, der drives af 

inuitsamfund og andre oprindelige 

samfund i overensstemmelse med 

forordning (EF) nr. 1007/2009, og 

målrettede detailhandelsoplysninger for at 

imødegå udbredte negative fremstillinger, 

stigmatiseringer og misforståelser ved at 

levere faktuelle oplysninger om sæljagter, 

der drives af inuitter og andre oprindelige 

folk. Dette kan endvidere bidrage til at 

opbygge gensidig tillid mellem europæiske 

og arktiske folkeslag og til at styrke 

Unionens position som en troværdig 

partner i den arktiske region. 

 

Ændringsforslag   4 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(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, 

(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 tager 

passende hensyn til dyrevelfærd og 
mindsker undgåelig smerte, angst, frygt og 
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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. 

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 

derfor begrænses til jagt, der bidrager til 

disse samfunds behov for underhold. 

 

Ændringsforslag   5 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) For at fastsætte detaljerede regler for 

omsætning af sælprodukter bør beføjelsen 

til at vedtage retsakter i overensstemmelse 

med artikel 290 i traktaten uddelegeres til 

Kommissionen. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante 

høringer, herunder på ekspertniveau. 

Kommissionen bør i forbindelse med 

forberedelsen og udarbejdelsen af 

delegerede retsakter sørge for samtidig, 

rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 

relevante dokumenter til Europa-

Parlamentet og Rådet. 

(5)  For at fastsætte detaljerede regler for 

omsætning af sælprodukter i 

overensstemmelse med de betingelser, der 

fastsættes i denne forordning, og for at 

forhindre, at undtagelsen for 

inuitsamfundene og andre oprindelige 

samfund anvendes på produkter, der 

hidrører fra jagt, der ikke drives med 

opfyldelse af underholdsbehov for øje, 

men primært i erhvervsøjemed, bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter i 

overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde uddelegeres til 

Kommissionen med henblik på 

fastsættelse af detaljerede regler for 

omsætning af sælprodukter og om 

nødvendigt, og kun hvis der foreligger 

relevant dokumentation herfor, med 
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henblik på begrænsning af eller forbud 

mod omsætning og mængden af 

sælprodukter, der hidrører fra jagt, der 

drives af inuitsamfund og andre 

oprindelige samfund. Det er navnlig 

vigtigt, at Kommissionen under sit 

forberedende arbejde gennemfører 

relevante høringer med de berørte 

oprindelseslande og relevante 

interessepartnere, herunder på 

ekspertniveau. Kommissionen bør i 

forbindelse med forberedelsen og 

udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 

for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 

fremsendelse af relevante dokumenter til 

Europa-Parlamentet og Rådet. 

 

Ændringsforslag   6 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 1 

Forordning (EF) nr. 1007/2009 

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) jagten er traditionelt blevet udført af 

samfundet 

a) jagten er traditionelt blevet udført af 

samfundet og er stadig en del af dets 

kultur og identitet 

 

Ændringsforslag   7 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 1 

Forordning (EF) nr. 1007/2009 

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) jagten bidrager til samfundets underhold 

og udføres ikke primært i erhvervsøjemed 

b) jagten drives med henblik på og 

bidrager til samfundets underhold, 

herunder for at skaffe mad og indtægter 

til opretholdelse af tilværelsen og en 

bæredygtig levevis, og udføres ikke 

primært i erhvervsøjemed 
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Ændringsforslag   8 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 1 

Forordning (EF) nr. 1007/2009 

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 på en måde, der tager 

behørigt hensyn til dyrevelfærd, under 

hensyntagen til samfundets traditionelle 

levevis og behov for underhold. 

 

Ændringsforslag   9 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 1 

Forordning (EF) nr. 1007/2009 

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Ovennævnte betingelser finder for så vidt 

angår importerede produkter anvendelse 

på tidspunktet eller stedet for importen. 

Betingelserne i første afsnit finder for så 

vidt angår importerede sælprodukter 

anvendelse på tidspunktet eller stedet for 

importen. 

 

Ændringsforslag   10 

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 

5. Kommissionen kan på grundlag af 

dokumentation træffe foranstaltninger, 
hvis betingelserne for markedsføring af 

sælprodukter i Unionen ikke efterleves, 

f.eks. hvis sæljagten ikke drives med 

underholdsbehov for øje og primært er 

kommerciel. Kommissionen tillægges 

beføjelse til at vedtage delegerede retsakter 

i overensstemmelse med artikel 4a for at 
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hidrører fra den pågældende jagt og vil 

kunne bringes i omsætning. 

begrænse eller forbyde omsætningen og 

mængden af de produkter, der hidrører fra 

den pågældende jagt.  

 

Ændringsforslag   11 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 3 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1007/2009 

Artikel 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag 

 

Ændringsforslag 

 3a. Følgende artikel indsættes: 

"Artikel 5a 

Information til offentligheden 

1. Kommissionen sikrer uden urimelige 

og unødvendige omkostninger, at 

offentligheden informeres om, at 

sælprodukter, der bringes i omsætning, og 

som hidrører fra inuitsamfundenes og 

andre oprindelige samfunds jagt, jf. 

artikel 3, stk. 1, overholder de gældende 

retlige bestemmelser. 

2. Kommissionen sikrer, at 

oplysningskampagner som omhandlet i 

stk. 1 i denne artikel også finder sted 

inden for rammerne af målsætning II som 

fastsat i artikel 3, stk. 1, litra b), i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 254/2014*. 

_____________ 

* Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 254/2014 af 26. 

februar 2014 om et flerårigt 

forbrugerprogram for perioden 2014-20 

og om ophævelse af afgørelse 

nr. 1926/2006/EF (EUT L 84 af 

20.3.2014, s. 42)." 
 

 

Ændringsforslag   12 
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Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 3 b (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1007/2009 

Artikel 7 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 (3b) Artikel 7 affattes således: 

Artikel 7 "Artikel 7 

Rapporter Rapporter 

1. Medlemsstaterne sender senest 20. 

november 2011 og herefter hvert fjerde år 

en rapport til Kommissionen om de tiltag, 

der er truffet for at gennemføre denne 

forordning.  

1. Medlemsstaterne sender senest den 31. 

december 2016 og herefter hvert fjerde år 

en rapport til Kommissionen om de tiltag, 

der er truffet for at gennemføre denne 

forordning. 

2. På grundlag af de i stk. 1 omhandlede 

rapporter aflægger Kommissionen 

beretning for Europa-Parlamentet og 

Rådet om gennemførelsen af forordningen 

senest 12 måneder efter udløbet af de 

enkelte rapporteringsperioder.  

2. Kommissionen forelægger Europa-

Parlamentet og Rådet en rapport om 

gennemførelsen af forordningen senest 12 

måneder efter udløbet af de enkelte 

rapporteringsperioder, jf. stk. 1. Den første 

rapport forelægges senest den 31. 

december 2017.  

 3. I sin første rapport, der forelægges i 

henhold til stk. 2, skal Kommissionen 

evaluere denne forordnings funktion og 

effektivitet for så vidt angår opnåelsen af 

dens målsætninger. I sin evaluering skal 

Kommissionen navnlig tage højde for 

inuitsamfundenes og andre oprindelige 

samfunds socioøkonomiske udvikling, 

ernæring, kultur og identitet samt denne 

forordnings miljømæssige og 

socioøkonomiske konsekvenser i områder, 

hvor sæljagt drives af kystsamfund som 

led i forvaltningen af maritime 

ressourcer." 

 

 


