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 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 

(EF) nr. 1007/2009 om handel med sælprodukter 

(COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2015)0045), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C8-0037/2015), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til udtalelse af 27. maj 2015 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg1, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 

og udtalelser fra Udvalget om International Handel og Udvalget om Landbrug og 

Udvikling af Landdistrikter (A8-0186/2015), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

Ændringsforslag 1 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

                                                 
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
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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 

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 
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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 

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 
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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 EU’s 

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, 

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 

(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 

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. 



 

RR\1065025DA.doc 9/39 PE552.005v02-00 

 DA 

primært udføres i erhvervsøjemed. 

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 

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 
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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 

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 
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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 

hidrører fra den pågældende jagt og vil 

kunne bringes i omsætning. 

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 

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 
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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 

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 

2. Kommissionen forelægger Europa-

Parlamentet og Rådet en rapport om 
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beretning for Europa-Parlamentet og 

Rådet om gennemførelsen af forordningen 

senest 12 måneder efter udløbet af de 

enkelte rapporteringsperioder.  

gennemførelsen af forordningen senest 12 

måneder efter udløbet af de enkelte 

rapporteringsperioder, jf. stk. 1. Den første 

rapport forelægges senest den 31. 

december 2017.  

 2a. 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. 
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BEGRUNDELSE 

Baggrund 

 

På baggrund af et forslag, der blev fremlagt af Europa-Kommissionen den 23. juli 2008, 

vedtog Europa-Parlamentet sammen med Rådet i 2009 forordningen (EF 1007/2009) om 

handel med sælprodukter, der forbød handel med sælprodukter i Den Europæiske Union. Den 

finder både anvendelse på sælprodukter fremstillet i EU og på importerede produkter. EU 

valgte et "totalforbud" med to væsentlige undtagelser for produkter, der hidrører fra 

inuitsamfundenes og andre oprindelige samfunds jagt (den såkaldte IC-undtagelse), og 

produkter, der hidrører fra jagter, hvis eneste formål er at sikre en bæredygtig forvaltning af 

de marine ressourcer i lille målestok og uden fortjeneste (den såkaldte MRM-undtagelse). 

Formålet med forordningen er at sikre, at produkter fra sæler, der jages i erhvervsøjemed, ikke 

længere findes på markedet i EU. 

Sælforordningen og dens gennemførelsesretsakt (Kommissionens forordning (EU) nr. 

737/2010) blev anfægtet af Canada og Norge i Verdenshandelsorganisationen (WTO). De 

endelige afgørelser fra et WTO-panels og fra WTO-appelorganets side blev vedtaget af 

WTO's tvistbilæggelsesinstans (DSB) den 18. juni 2014. De stadfæstede det generelle forbud 

mod sælprodukter som begrundet i moralske hensyn vedrørende dyrevelfærd, men anfægtede 

de to undtagelser. Den 5. september 2014 informerede Canada og Den Europæiske Union 

DSB om, at de var blevet enige om, at en rimelig frist for Den Europæiske Union til at 

gennemføre DSB's henstillinger og afgørelser ville være 16 måneder fra datoen for vedtagelse 

af panelets rapport. Følgelig udløber den rimelige frist den 18. oktober 2015. På trods af den 

korte frist vedtog Kommissionen først sit forslag til ændring af den nuværende forordning om 

handel med sælprodukter den 6. februar 2015.  

Kommissionens forslag 

Formålet med dette lovgivningsforslag er at gennemføre WTO's henstillinger og afgørelser 

med hensyn til grundforordningen fra 2009 om handel med sælprodukter. Det skaber også et 

retsgrundlag, der bringer forordning (EU) nr. 737/2010 i overensstemmelse med de nævnte 

afgørelser. Forordningen fra 2010 havde til formål at fungere som gennemførelsesforordning 

til forordningen fra 2009. 

Kommissionen har forelagt et forslag, der er i overensstemmelse med WTO’s afgørelser og 

henstillinger, idet:  

a) der foretages visse ændringer af den oprindelige formulering af IC-undtagelsen. Navnlig 

skal omsætning af sælprodukter være tilladt ifølge artikel 3, stk. 1, hvis de hidrører fra en jagt, 

der opfylder fem betingelser:  

1. jagten er blevet udført af inuitsamfundene eller andre oprindelig samfund (fra 

indledningen) 

2. jagten er traditionelt blevet udført af samfundet (litra a)) 

3. jagten bidrager til samfundets underhold (litra b)) 

4. jagten udføres ikke primært i erhvervsøjemed (litra b)), samt 

5. jagten udføres på en måde, der mindsker smerte, angst, frygt og andre former for 

lidelse for de nedlagte dyr mest muligt (litra c)), 
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b)  MRM-undtagelsen fjernes helt fra forordningen, da WTO’s afgørelse ikke accepterede 

denne undtagelses eksistensberettigelse. I henhold til afgørelserne kan sådanne jagter ikke 

adskilles fra kommercielle jagter, og det er derfor diskriminerende kun at forbyde 

sidstnævnte. 

I henhold til artikel 3, stk. 5, kan Kommissionen vedtage delegerede retsakter med henblik på 

at begrænse den mængde sælprodukter hidrørende fra visse typer jagt, som må bringes i 

omsætning. Et sådant loft for sælprodukters vedkommende kan kun pålægges, hvis der er 

indikationer på, at den pågældende jagt "primært udføres i erhvervsøjemed". Sådanne 

indikationer kan vedrøre antallet af sæler, der jages, mængden af sælprodukter, der bringes i 

omsætning, eller andre omstændigheder, som Kommissionen fastsætter. 

Ordførerens holdning 

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om at tilpasse den gældende lovgivning til 

WTO’s afgørelser og henstillinger, men mener samtidig, at forslaget fra Kommissionens side 

kom lidt sent. Eftersom der ikke findes nogen konsekvensanalyse af grundforordningen eller 

nogen gennemførelsesrapportering, jf. artikel 7 i den nuværende lovgivning, beklager 

ordføreren des mere, at beslutningsprocessen for den nye forordning ikke vil bygge på et 

omhyggeligt og velinformeret grundlag.  

Under hensyn til, at formålet med den nye forordning er at gennemføre WTO’s henstillinger 

og afgørelser med hensyn til grundforordningen fra 2009 om handel med sælprodukter, 

tilslutter ordføreren sig fjernelsen af MRM-undtagelsen og ændrer forslaget for så vidt angår 

IC-undtagelsen, navnlig under hensyntagen til retten til selvbestemmelse for inuitsamfundene 

og andre oprindelige samfund. 

Ordføreren har endvidere afhjulpet uoverensstemmelsen mellem artikel 3, stk. 5, og artikel 3, 

stk. 1, i den oprindelige tekst til Kommissionens forslag. Uoverensstemmelsen bestod i, at en 

jagt, der gennemføres primært i erhvervsøjemed, ikke opfylder kravet i artikel 3, stk. 1, litra 

b). Dette er grunden til, at IC-undtagelsen ikke finder anvendelse, hvilket betyder, at 

sælprodukter, der hidrører fra de pågældende jagter, ikke må bringes i omsætning, hvilket 

igen medfører, at loftet er nul. I stedet for at føre til vedtagelsen af et loft, var det forventeligt, 

at indikationer på, at en bestemt type jagt primært udføres i erhvervsøjemed, ville give 

anledning til foranstaltninger med henblik på håndhævelse af det i artikel 3, stk. 1, fastsatte 

forbud. 

Derfor har ordføreren ændret forslaget således, at det bekræfter, at sæljagt er en integrerende 

del af inuitsamfundenes og andre oprindelige samfunds lokale kultur og identitet, bidrager 

væsentligt til deres underhold, til at skaffe fødevarer og en indkomst til at støtte levevisen i og 

et bæredygtigt eksistensgrundlag for samfundet samt bevarer og fortsætter samfundets 

traditionelle eksistens og kulturarven i form af vareudveksling. Ordføreren understreger også, 

at Kommissionen kun tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at 

begrænse den mængde produkter hidrørende fra en bestemt type jagt, der kan bringes i 

omsætning, såfremt der foreligger relevant dokumentation, som indikerer, at antallet af sæler, 

der jages, eller mængden af produkter, der bringes på markedet, viser, at den pågældende jagt 

primært udføres i kommercielt øjemed. 

Ordføreren har også indsat en ny artikel, der henviser til behovet for, at borgerne informeres 
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ordentligt om, at de sælprodukter, der bringes i omsætning i EU, og som hidrører fra 

inuitsamfundenes og andre oprindelige samfunds traditionelle jagt, har lovlig oprindelse. 

Oplysningskampagner, der har til formål at informere offentligheden om ovennævnte, kunne 

også finde sted inden for rammerne af målsætning 2 i forordningen om et forbrugerprogram. 

Sidst, men ikke mindst har ordføreren den holdning, at rapporteringsprocessen ikke var 

tilstrækkelig gennemsigtig, og at den ikke opfyldte de kriterier, der er fastsat i artikel 7 i den 

nuværende forordning. Med ordførerens ændringsforslag til artikel 7 fastsættes der nye frister, 

som Kommissionen og også medlemsstaterne skal overholde uden unødige forsinkelser. 

Ordføreren mener, at Kommissionen i den endelige rapport navnlig skal vurdere 

konsekvenserne for inuitsamfundenes og andre oprindelige samfunds grundlæggende og 

sociale interesser, herunder deres ret til fødevarer og en indkomst til at støtte levevisen i og et 

bæredygtigt eksistensgrundlag for samfundet. 
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM INTERNATIONAL HANDEL 

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 

1007/2009 om handel med sælprodukter 

(COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD)) 

Ordfører for udtalelse: Bendt Bendtsen 

 

 

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 fra 2009 mellem Parlamentet og Rådet med forordning (EF) nr. 

1007/2009 respekteres, hvor der blev enighed om to undtagelser fra sælforbuddet; den ene 

vedrører inuitternes 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 skelne tilstrækkeligt 

mellem kommerciel 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 et 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. 
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Ligesom for inuit-undtagelsen fastslog WTO, at det var legitimt, men en del 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 nogen negativ indvirkning på inuitsamfundene. Ordføreren 

beklager, at Kommissionen ikke har gennemført 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 forordning (EF) nr. 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 

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 overhovedet. 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 2 000 fuldtidsjagttegn, og 5 000 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 Greenland. Eksporten 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 Greenland havde overskudslagre på 135 000 skind.  

 

Dette tyder på, IC-undtagelsen ikke fungerer i henhold til sit mål, der er fastsat i forordning 

(EF) nr. 1007/2009. Ordføreren har derfor tilføjet en rapportklausul, således at Kommissionen 

skal undersøge konsekvenserne af EU-forordningen og overveje 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: 
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Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning2 (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 

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. 

(1) Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning2 (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 

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). 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 



 

PE552.005v02-00 20/39 RR\1065025DA.doc 

DA 

 

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, socioøkonomi og 

identitet, 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 økonomiske 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 

oprindelige folk og stammefolk i 

selvstændige lande, der blev vedtaget af 

Den Internationale Arbejdsorganisation i 

1989, ifølge hvilken inuitsamfund og 

andre oprindelige samfund har ret til 

selvidentificering og til i kraft af denne ret 

frit at varetage deres økonomiske, sociale 

og kulturelle udvikling. Derfor tillader 

forordning (EF) nr. 1007/2009 

undtagelsesvis 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.  

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 
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Betragtning 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) Forordning (EF) nr. 1007/2009 bør 

sikre en balance mellem dyrevelfærd og 

respekt for inuitternes og andre 

oprindelige samfunds kultur og 

traditioner;  

 

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, 

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 

(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 bæredygtig måde, under 

hensyntagen til inuitsamfundenes og andre 

oprindelige samfunds traditionelle levevis 

og behov for underhold. I 

overensstemmelse hermed bør 

Kommissionen træffe foranstaltninger til 

at oplyse offentligheden om målet med 

forordning (EF) nr. 1007/2009 og om 

dens undtagelse for produkter, der 

hidrører fra oprindelige samfunds jagt, 

for således at genoprette forbrugertilliden. 
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. For at 

forhindre, at denne undtagelse anvendes 

på produkter, der hidrører fra jagt, som 

primært udføres i erhvervsøjemed, bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter således 

delegeres til Kommissionen i 

overensstemmelse med artikel 290 i 
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primært udføres i erhvervsøjemed. traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde for så vidt angår 

begrænsning af mængden af sælprodukter, 

der omsættes inden for rammerne af denne 

undtagelse, og for så vidt angår indførelse, 

om nødvendigt, af et forbud mod, at 

sælprodukter fra visse former for jagt 

bringes i omsætning inden for rammerne 

af den undtagelse. Denne delegation bør 

kun udøves om nødvendigt, når der 

forelægges relevant dokumentation, og 

når det anses for formålstjenligt efter 

høring af de relevante aktører. 

 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) Artikel III.4 i den almindelige 

overenskomst om told og udenrigshandel 

1994 fastsætter, at varer hidrørende fra en 

kontraherende parts territorium, som 

indføres til en anden kontraherende parts 

territorium, skal gives en behandling, som 

ikke er mindre gunstig end den, der gives 

tilsvarende varer af indenlandsk 

oprindelse. 

 

 

Ændringsforslag  6 

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 

(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 
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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. 

høringer, herunder på ekspertniveau og 

med inuitsamfundene og andre berørte 

oprindelige samfund. 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  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) Kommissionen bør inden 

gennemførelsen af denne forordning 

foretage en konsekvensanalyse for at 

kvantificere og kvalificere de sociale, 

økonomiske og kulturelle virkninger af 

revisionen og sikre sig, at enhver revision 

respekterer, at sæljagt er en del af visse 

samfunds kulturelle identitet, idet der 

dermed sikres, at eksistensgrundlaget for 

samfund, der lever i nærheden af sæler, 

ikke er truet, og at den biologiske og 

kulturelle mangfoldighed i Unionen 

respekteres. 

 

Ændringsforslag  8 

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: 
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(a) jagten er traditionelt blevet udført af 

samfundet 

(a) jagten er traditionelt blevet udført af 

samfundet 

(b) jagten bidrager t il 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 

samfundet på en måde, der tager hensyn 

til dyrevelfærd og således 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 

tidspunktet eller stedet for importen. 

Ovennævnte betingelser finder for så vidt 

angår importerede produkter anvendelse på 

tidspunktet eller stedet for importen. 

 

Ændringsforslag  9 

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) Den person, der bringer sælprodukter 

i omsætning, kan vise dokumentation for, 

at sælprodukterne ellers ville blive 

udsmidt til søs og således ikke ville være i 

overensstemmelse med artikel 10 i 

konventionen om den biologiske 

mangfoldighed 

 (b) Sælprodukterne stammer fra jagter, 

der er gennemført på en måde, der ikke 

forårsager for stor smerte, angst, frygt og 

andre former for lidelse, og at de mål for 

dyrevelfærd, der er fastsat i den nationale 

lovgivning, er overholdt 

 (c) Sælprodukterne stammer kun fra 

jagter, der er gennemført under de 
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nationale forvaltningsordninger til 

bevaring af udtømmelige naturressourcer 

med henblik på at opretholde 

sælbestandens levedygtighed som en del 

af deres naturlige levested, herunder 

sygdomsbekæmpelse, eller begrænsning 

af virkningerne af interspecifik 

konkurrence med truede arter, der er 

afhængige af det samme levested eller de 

samme ressourcer  

 (d) Sælprodukterne stammer udelukkende 

fra jagter, der er gennemført på 

sælbestande med gunstig bevaringsstatus. 

 Ovennævnte betingelser finder for så vidt 

angår importerede produkter anvendelse 

på tidspunktet eller stedet for importen. 

 

Ændringsforslag  10 

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. 

 

Ændringsforslag  11 

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 

5. Kommissionen tillægges beføjelse til 

efter at have hørt de relevante aktører at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 4a for at 

begrænse eller forbyde at bringe produkter 

i omsætning, der hidrører fra jagt, som 
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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.  

beviseligt er blevet udført i 

erhvervsøjemed, eller som beviseligt går 

videre, end hvad der er nødvendigt i 

forbindelse med de undtagelser, der er 

fastlagt i stk. 1. For så vidt angår sådanne 

beviser fremlægger Kommissionen 

relevant dokumentation vedrørende 

antallet af sælprodukter, der bringes i 

omsætning i overensstemmelse med stk. 1, 

f.eks. antallet af nedlagte sæler, eller 

vedrørende andre forhold.  

 

Ændringsforslag  12 

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 

 Kommissionen og medlemsstaterne 

træffer passende foranstaltninger til at 

underrette de kompetente myndigheder, 

herunder toldembedsmænd i 

medlemsstaterne, og offentligheden om, at 

sælprodukter, der hidrører fra 

inuitsamfundenes eller andre oprindelige 

samfunds jagt, jf. artikel 3, stk. 1, og 

bringes i omsætning, er i 

overensstemmelse med gældende 

lovbestemmelser." 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 3 b (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1007/2009 

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3b) Følgende stykke tilføjes i artikel 7: 

  "2a. Desuden vurderer Kommissionen 

indvirkningerne af denne forordning på 

den økonomiske, sociale og kulturelle 

udvikling hos inuitsamfundene i de 

berørte regioner såvel som 

indvirkningerne af nærværende 

forordning på kystsamfund, hvor sæljagt 

indgår i forvaltningen af de maritime 

ressourcer. Senest den ...* sender 

Kommissionen en rapport om disse 

indvirkninger til Europa-Parlamentet, 

Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg og Regionsudvalget. 

Rapporten skal indeholde en beskrivelse 

af de mulige måder, hvorpå denne 

forordnings negative indvirkninger på 

inuitsamfundene kan imødegås. 

 ________________ 

 *EUT: Indsæt venligst en dato: to år efter 

denne (ændrings)forordnings 

ikrafttræden.   

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 3 c (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1007/2009 

Artikel 7 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3c) Følgende artikel indsættes: 

 ”Artikel 7a 

 Revision 

 Hvis det anses for hensigtsmæssigt på 

grundlag af konsekvensanalysen som 

omhandlet i artikel 7, stk. 2a, underkastes 

denne forordning en revision fire år efter 

dens ikrafttræden. Revisionen baseres på 

en konsekvensanalyse af de 
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socioøkonomiske og kulturelle følger af 

denne forordning for inuitsamfundenes 

og andre oprindelige samfunds udvikling 

og identitet. Ved revisionen gennemgås 

også konsekvenserne af denne forordning 

for kystsamfund, hvor sæljagt indgår i 

forvaltningen af de maritime ressourcer."  
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Ordfører for udtalelse: Janusz Wojciechowski 

 

 

KORT BEGRUNDELSE 

Kommissionens forslag 

Formålet med Kommissionens forslag er at gennemføre WTO's anbefalinger og beslutninger 

vedrørende to undtagelser fra forbuddet mod handel med sælprodukter, som er fastsat i den 

grundlæggende forordning. Det drejer sig om undtagelse af import af sælprodukter, der 

hidrører fra jagter, hvis formål er at sikre en bæredygtig forvaltning af de marine ressourcer, 

og som ikke omsættes med fortjeneste for øje (MRM-undtagelsen) samt undtagelse af 

produkter, der hidrører fra inuitsamfundenes og andre oprindelige samfunds traditionelle jagt 

(IC-undtagelsen). Under hensyn til forpligtelserne under WTO foreslår Kommissionen at 

fjerne MRM-undtagelsen og tilpasse IC-undtagelsen til kravene fra tvistbilæggelsesinstansen, 

kæde dens anvendelse sammen med respekt for dyrevelfærd samt begrænse mængden af 

sælprodukter, der vil kunne bringes i omsætning. 

Ordførerens holdning 

Mange dyrebeskyttelsesorganisationer og en stor del af offentligheden, der ikke accepterer, at 

disse dyr dræbes – ofte på en grusom og brutal måde og i erhvervsøjemed – har længe krævet 

en begrænsning af import af sælprodukter. 

Videnskabelig forskning viser, at sæler er særligt intelligente og følsomme dyr, hvilket 

yderligere understreger behovet for, at de beskyttes mod grusomhed og lidelser. Det skal 

endvidere understreges, at sælprodukter ikke har nogen særlig betydning for Den Europæiske 

Unions økonomi, og at de europæiske forbrugere kan klare sig uden disse produkter. 

Ligeledes må man forstå inuitsamfundenes og andre oprindelige samfunds særlige situation, 

idet jagten på sæler for dem er forbundet med deres mangeårige tradition og eksistens. Derfor 
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bør importen af sælprodukter begrænses til produkter, der hidrører fra disse samfunds jagt, 

idet man kræver af dem, at de så vidt muligt overholder de højeste humanitære standarder. 

Hvis disse krav opfyldes, bør Kommissionen anvende andre ikke-lovgivningsmæssige 

foranstaltninger med henblik på at lette indførelsen af sådanne produkter på markedet. 

Spørgsmålet om en passende kontrol med begrænsningen af import af sælprodukter er et 

væsentligt punkt, eftersom denne kontrol kun kan være effektiv, hvis de berørte importører af 

produkterne er forpligtet til at bevise, at de hidrører fra ovennævnte særlige samfunds jagt. 

Med indførelsen af sådanne krav følger lovgiveren en strategi, der er forenelig med 

forordningens grundlæggende mål, som bygger på moralske hensyn, vedrørende jagt på sæler 

i erhvervsøjemed. Han mener ligeledes, at der bør være mulighed for at indføre et midlertidigt 

fuldstændigt forbud mod import af sælprodukter på EU-plan fra tredjelande, hvor jagten på 

sæler praktiseres i skarp modstrid mod de standarder, der kræves med henblik på at lindre 

deres smerte, stress, angst og andre former for lidelser.  

 

 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 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 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 

(2) Samtidig er sæljagt en integrerende del 

af inuitsamfundenes og andre oprindelige 

samfunds lokale kultur og identitet og 

bidrager væsentligt til deres underhold, 

herunder deres ret til udvikling og 

økonomiske aktiviteter. Derfor giver 

inuitsamfundenes og andre oprindelige 

samfunds traditionelle sæljagt, som anses 

for bæredygtig og for ikke at skade 

sælbestandens sundhed, ikke anledning til 

de samme moralske betænkeligheder hos 

offentligheden som jagt, der primært 

gennemføres i erhvervsøjemed. Det er 
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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. 

endvidere alment anerkendt, at 

inuitsamfundenes og de andre oprindelige 

samfunds grundlæggende økonomiske og 

sociale interesser ikke bør påvirkes 

negativt, i overensstemmelse med FN’s 

erklæring om oprindelige folks rettigheder 

og andre relevante internationale 

instrumenter. Det fremhæves endvidere i 

ILO-konventionen nr. 169 om oprindelige 

folk og stammefolk fra 1989, at 

oprindelige folk har ret til 

selvbestemmelse og til i kraft af denne ret 

at varetage deres økonomiske, sociale og 

kulturelle udvikling. 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. 

 

 

Ændringsforslag   2 

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, 

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 

(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 

bæredygtig 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, og som ikke er til 

fare for det pågældende habitat og 
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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. 

økosystem som helhed. 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. For at 

genoprette forbrugernes tillid bør 
Kommissionen derfor tage skridt til at 

informere offentligheden om denne 

forordning og den undtagelse, den 

indeholder for produkter, der hidrører fra 

oprindelige samfunds traditionelle jagt. 

Kommissionen bør således, hvis der 

foreligger væsentlig dokumentation og 

efter høring af de berørte parter, om 

nødvendigt kunne begrænse den tilladte 

mængde af sælprodukter eller forbyde 

sådanne produkter, når de er blevet omsat 

efter brug af jagtmetoder, der i strid med 

de principper, der ligger til grund for 

undtagelsen, for at forhindre, at 

undtagelsen anvendes for produkter, der 

hidrører fra jagt, som primært udføres i 

erhvervsøjemed. 

 

 

 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (3a) Med henblik på at sikre en effektiv 

kontrol med gennemførelsen af denne 

forordning bør der fastsættes et princip 

om, at forpligtelsen til at bevise, at 

sælprodukter, der importeres til Unionens 

marked, hidrører fra inuitsamfundenes og 

andre oprindelige samfunds jagt, bør 

påhvile dem, der importerer disse 

produkter. 
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Ændringsforslag   4 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3b) Produkter hidrørende fra sæler, der 

er fanget af inuitsamfund og andre 

oprindelige samfund, bør ikke omsættes, 

medmindre de er omfattet af en ordning 

eller ledsaget af et dokument som bevis 

for deres oprindelse og deres 

overensstemmelse med denne forordning.  

Med henblik herpå kunne der indføres et 

mærke, som certificerer denne type 

produkter, der hidrører fra jagt, som er 

nødvendig for at sikre de berørte 

samfunds underhold og dermed ikke er 

udført primært i kommercielt øjemed. 

 

 

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 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 og 

med inuitterne samt andre berørte 

samfund af oprindelige folk. 

Kommissionen bør i forbindelse med 

forberedelsen og udarbejdelsen af 

delegerede retsakter sørge for samtidig, 

rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 

relevante dokumenter til Europa-
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Parlamentet og Rådet. 

 

 

Ændringsforslag   6 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5b) Kommissionen bør have en vis 

fleksibilitet til at kunne reagere på 

pålidelige oplysninger om, at de 

standarder, der kræves med henblik på at 

lindre sælers smerte, stress, angst og 

andre former for lidelser, krænkes groft i 

forbindelse med sæljagt i et tredjeland. I 

sådanne tilfælde bør Kommissionen have 

mulighed for at indføre en midlertidig 

begrænsning eller et midlertidigt forbud 

mod import af sælprodukter fra denne 

form for jagt fra det pågældende land. 

 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 1  

Forordning (EF) nr. 1007/2009 

Artikel 3 – stk. 1 – indledning 

 

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 importøren forelægger den 

fornødne dokumentation for, at 
sælproduktet hidrører fra inuitsamfundenes 

eller andre oprindelige samfunds jagt, og 

alle følgende betingelser er opfyldt: 

 

Begrundelse 

Med henblik på at muliggøre en mere effektiv kontrol med gennemførelsen af denne 

forordning, er det hensigtsmæssigt at pålægge importørerne forpligtelsen til at bevise, at de 
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produkter, de importerer, hidrører fra lovlige kilder. 

 

 

Ændringsforslag   8 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 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 der foreligger væsentlig 

dokumentation for, at antallet af nedlagte 

sæler, mængden af sælprodukter, som 

bringes i omsætning i henhold til stk. 1 og 

2, eller andre omstændigheder godtgør, at 

en jagt primært udføres i erhvervsøjemed, 

tillægges Kommissionen beføjelse til, efter 

høring af de berørte parter, at vedtage 

delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 4 for at begrænse eller forbyde 

at de produkter, der hidrører fra den 

pågældende jagt, bringes i omsætning. 

 

 

Ændringsforslag   9 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1007/2009 

Artikel 5a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a) Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 5a 

 Oplysninger til offentligheden 

 Kommissionen og medlemsstaterne 

træffer passende foranstaltninger til at 

underrette de kompetente myndigheder, 

herunder toldembedsmænd i 

medlemsstaterne og offentligheden om 
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markedsadgang i overensstemmelse med 

gældende retsregler for sælprodukter, der 

hidrører fra jagter udført af oprindelige 

samfund i overensstemmelse med artikel 

3, stk. 1." 
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