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_____________________________________________________________ 

 

Amendement 1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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 

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 

(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, omdat 

hierdoor voedsel en inkomsten ter 

ondersteuning van het leven en de 

duurzame bestaansmiddelen van de 

gemeenschap worden gegenereerd alsook 

het traditionele bestaan van de 

gemeenschap en de cultuurhistorische 

ruilhandel worden behouden en 

voortgezet. Om die redenen leidt de 

traditioneel door Inuit- of andere inheemse 

gemeenschappen beoefende jacht op 

zeehonden, die als duurzaam wordt 

beschouwd en de gezondheid van de 

zeehondenpopulatie niet aantast, niet tot 

dezelfde morele bezorgdheid bij het 

publiek als vormen van jacht die 

hoofdzakelijk voor commerciële 

doeleinden worden uitgevoerd. Bovendien 
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toe indien deze afkomstig zijn van door 

Inuit- en andere inheemse gemeenschappen 

traditioneel voor hun levensonderhoud 

beoefende jacht. 

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, en dat voldoende 

rekening moet worden gehouden met hun 

recht op uitoefening van economische 

activiteiten en op ontwikkeling. 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.  

Amendement 2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) Overeenkomstig Verdrag C169 

betreffende inheemse en in stamverband 

levende volken in onafhankelijke landen, 

dat in 1989 werd goedgekeurd door de 

Internationale Arbeidsorganisatie, 

beschikken Inuit- en andere inheemse 

gemeenschappen over het recht op 

zelfidentificatie, en uit hoofde van dat 

recht streven zij vrijelijk hun 

economische, sociale en culturele 

ontwikkeling na. Dit recht moet worden 

gehandhaafd. 

Amendement 3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 ter) Gezien het feit dat Verordening 

(EG) nr. 1007/2009 werd aangenomen na 

jaren van grootschalige campagnes 

gebaseerd op een verkeerd beeld van de 
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door de Inuit en andere inheemse 

gemeenschappen uitgevoerde jacht op 

zeehonden, terwijl de medewetgevers zich 

er specifiek voor hadden geëngageerd alle 

potentiële negatieve gevolgen voor de 

Inuit en andere inheemse 

gemeenschappen te vermijden, en 

rekening houdend met de rechten van de 

Inuit en andere inheemse 

gemeenschappen krachtens het 

internationaal recht en de doelstelling van 

Verordening (EG) nr. 1007/2009 om het 

vertrouwen van consumenten in 

zeehondenproducten die afkomstig zijn 

van de jacht door de Inuit en andere 

inheemse gemeenschappen en die in de 

Unie op de markt worden gebracht te 

herstellen, moet de Commissie samen met 

de lidstaten bewustmakingscampagnes 

opstarten en andere passende 

maatregelen nemen om te zorgen voor de 

volledige tenuitvoerlegging en 

daadwerkelijke toepassing van de 

uitzondering op het algemene verbod voor 

zeehondenproducten. Dergelijke 

maatregelen kunnen bijvoorbeeld gericht 

zijn op het herstellen van het vertrouwen 

van de consumenten in 

zeehondenproducten die afkomstig zijn 

van de jacht door de Inuit en andere 

inheemse gemeenschappen 

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 

1007/2009 en op het verstrekken van 

gerichte informatie aan consumenten om 

de grootschalige negatieve beeldvorming, 

stigmatisering en onjuiste ideeën tegen te 

gaan door feitelijke informatie aan te 

bieden over de door de Inuit en andere 

inheemse gemeenschappen uitgevoerde 

jacht op zeehonden. Dit kan er verder toe 

bijdragen dat het wederzijdse vertrouwen 

tussen de Europese volkeren en de 

volkeren van het Noordpoolgebied wordt 

opgebouwd en de positie van de Unie als 

geloofwaardige partner in het 

Noordpoolgebied wordt versterkt. 

Amendement 4 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

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) In het licht van de doelstelling van 

Verordening (EG) nr. 1007/2009 is het 

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 met 

passende aandacht voor het dierenwelzijn 

en op een manier waardoor vermijdbare 

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 

derhalve beperkt worden tot de jacht die 

bijdraagt tot het levensonderhoud van deze 

gemeenschappen. 

Amendement 5 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Teneinde te kunnen voorzien in 

gedetailleerde voorschriften met betrekking 

tot het op de markt brengen van 

zeehondenproducten moet aan de 

Commissie de bevoegdheid worden 

overgedragen om overeenkomstig 

artikel 290 van het Verdrag handelingen 

vast te stellen. Het is van bijzonder belang 

dat de Commissie tot passende raadpleging 

overgaat, onder meer op 

deskundigenniveau. De Commissie moet 

bij de voorbereiding en opstelling van de 

gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 

dat de desbetreffende documenten tijdig en 

op gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en aan de Raad. 

(5) Teneinde te kunnen voorzien in 

gedetailleerde voorschriften met betrekking 

tot het op de markt brengen van 

zeehondenproducten in overeenstemming 

met de in deze verordening uiteengezette 

voorwaarden, en teneinde te voorkomen 

dat voor producten die afkomstig zijn van 

jacht die niet voor het levensonderhoud 

wordt uitgevoerd en hoofdzakelijk voor 

commerciële doeleinden wordt verricht 

een beroep wordt gedaan op de 

uitzondering voor Inuit- en andere 

inheemse gemeenschappen, moet aan de 

Commissie de bevoegdheid worden 

overgedragen om overeenkomstig artikel 

290 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie 
handelingen vast te stellen om 

gedetailleerde voorschriften vast te leggen 

voor het op de markt brengen van 

zeehondenproducten en om, indien nodig 

en enkel wanneer ter zake doend bewijs 

wordt geleverd, het op de markt brengen 

van en de hoeveelheid 

zeehondenproducten die afkomstig zijn 

van door Inuit- en andere inheemse 

gemeenschappen beoefende jacht te 

beperken of te verbieden. Het is van 

bijzonder belang dat de Commissie bij 

haar voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging van de 

desbetreffende landen van herkomst en 

relevante belanghebbenden overgaat, 

onder meer op deskundigenniveau. De 

Commissie moet er bij de voorbereiding en 

opstelling van de gedelegeerde 

handelingen voor zorgen dat de 

desbetreffende documenten tijdig en op 

gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en aan de Raad. 

Amendement 6 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 1 

Verordening (EG) nr. 1007/2009 

Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de jacht is op traditionele wijze door de 

gemeenschap uitgevoerd; 

(a)  de jacht wordt van oudsher beoefend 

door de gemeenschap en blijft deel 

uitmaken van de cultuur en identiteit van 

die gemeenschap; 

Amendement 7 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 1 

Verordening (EG) nr. 1007/2009 

Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de jacht draagt bij aan het 

levensonderhoud van de gemeenschap en is 

niet hoofdzakelijk voor commerciële 

redenen uitgevoerd; 

(b) de jacht is beoefend voor en draagt bij 

aan het levensonderhoud van de 

gemeenschap, mede door voedsel en 

inkomsten ter ondersteuning van het 

leven en de duurzame bestaansmiddelen 

te genereren, en is niet hoofdzakelijk voor 

commerciële redenen uitgevoerd; 

Amendement 8 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 1 

Verordening (EG) nr. 1007/2009 

Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(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 met passende 

aandacht voor het dierenwelzijn en met 

inachtneming van de traditionele manier 

van leven en de behoeften op het gebied 

van levensonderhoud van de gemeenschap. 

Amendement 9 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 1 

Verordening (EG) nr. 1007/2009 

Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor ingevoerde producten gelden 

bovenstaande voorwaarden op het tijdstip 

of op de plaats van invoer. 

Voor ingevoerde zeehondenproducten 

gelden de in de eerste alinea uiteengezette 

voorwaarden op het tijdstip of op de plaats 

van invoer. 

Amendement 10 

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 

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. 

5. De Commissie kan maatregelen 

vaststellen, op basis van bewijsmateriaal, 

indien de zeehondenproducten niet 

conform de vastgestelde voorwaarden op 

de markt worden gebracht, bijvoorbeeld 

wanneer de zeehondenjacht niet voor het 

levensonderhoud wordt uitgevoerd en 

hoofdzakelijk commercieel wordt geacht. 

De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 4 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om het op de 

markt brengen van en de hoeveelheid 

producten die afkomstig zijn van de 

desbetreffende jacht te beperken of te 

verbieden.  

Amendement 11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1007/2009 

Artikel 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) Het volgende artikel wordt 

ingevoegd: 
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 "Artikel 5 bis 

 Informatie voor het publiek 

 1. De Commissie zorgt ervoor dat het 

publiek wordt geïnformeerd over het feit 

dat de op de markt gebrachte 

zeehondenproducten die afkomstig zijn 

van door Inuit- en andere inheemse 

gemeenschappen beoefende jacht 

overeenkomstig artikel 3, lid 1, in 

overeenstemming zijn met de toepasselijke 

rechtsregels, zonder hiervoor 

buitensporige kosten te maken. 

2. De Commissie zorgt ervoor dat ook in 

het kader van doelstelling II zoals 

uiteengezet in artikel 3, lid 1, onder b), 

van Verordening (EU) nr. 254/2014 van 

het Europees Parlement en de Raad* 

bewustmakingscampagnes worden 

gevoerd. 

 _____________ 

 * Verordening (EU) nr. 254/2014 van het 

Europees Parlement en de Raad van 26 

februari 2014 tot vaststelling van een 

meerjarig consumentenprogramma voor 

de jaren 2014-20 en tot intrekking van 

Besluit nr. 1926/2006/EG (PB L 84 van 

20.3.2014, blz. 42)." 

Amendement 12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 3 ter (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1007/2009 

Artikel 7 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (3 ter) Artikel 7 wordt vervangen door: 

Artikel 7 "Artikel 7 

Verslagen Verslagen 

1. De lidstaten doen de Commissie uiterlijk 

op 20 november 2011 en vervolgens om de 

vier jaar een verslag toekomen waarin de 

maatregelen ter uitvoering van deze 

1. De lidstaten doen de Commissie uiterlijk 

op 31 december 2016 en vervolgens om de 

vier jaar een verslag toekomen waarin de 

maatregelen ter uitvoering van deze 
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verordening worden beschreven. verordening worden beschreven. 

2. Op basis van de verslagen als bedoeld in 

lid 1 rapporteert de Commissie bij het 

Europees Parlement en bij de Raad over de 

uitvoering van deze verordening, binnen 

twaalf maanden na afloop van elke 

betrokken rapportageperiode. 

2. Binnen twaalf maanden na afloop van 

elke rapportageperiode als bedoeld in lid 1 

dient de Commissie bij het Europees 

Parlement en de Raad een verslag in over 

de uitvoering van deze verordening. Het 

eerste rapport wordt uiterlijk op 31 

december 2017 ingediend.  

 3. In haar verslag dat de Commissie 

overeenkomstig lid 2 indient, beoordeelt 

zij de werking en de doeltreffendheid van 

deze verordening bij het bereiken van de 

doelstellingen ervan. In haar beoordeling 

houdt de Commissie met name rekening 

met de sociaal-economische ontwikkeling, 

voeding, cultuur en identiteit van de Inuit 

en andere inheemse gemeenschappen 

alsook met de ecologische en sociaal-

economische effecten van deze 

verordening op gebieden waar de jacht op 

zeehonden wordt uitgevoerd door 

kustgemeenschappen als onderdeel van 

het beheer van de rijkdommen van de 

zee." 

 

 


