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Ændringsforslag 24
Niels Busk

Forslag til forordning
–

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. da

Begrundelse

Forslaget har retshjemmel i artikel 95, som sigter på at fjerne handelshindringer inden for 
Fællesskabet. Dette forslag fjerner ingen handelshindringer, men indfører tværtimod en 
handelshindring ved at forbyde handel med sælprodukter. Forslaget har ligeledes 
retshjemmel i artikel 133, som omhandler den fælles handelspolitik. Det må forventes at være 
WTO-stridigt og bør også af denne årsag forkastes. Forslaget kan sidst, men ikke mindst, 
risikere at forværre dyrevelfærden og dette er en tredje årsag til, at Kommissionens forslag 
bør forkastes.

Ændringsforslag 25
Jens Holm

Forslag til forordning
Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet opfordrede 
Kommissionen til at foreslå et 
fuldstændigt forbud mod import af 
sælprodukter i henhold til pkt. 70 i 
Europa-Parlamentets beslutning om en 
EF-handlingsplan for dyrebeskyttelse og 
dyrevelfærd 2006-20101,
1 EUT C 308E af 16.12.2006, s. 170.

Or. en
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Begrundelse

Her henvises der til Europa-Parlamentets beslutning om en EF-handlingsplan for 
dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2006-2010, hvori Kommissionen opfordredes til at foreslå et 
fuldstændigt forbud mod import af sælprodukter.

Ændringsforslag 26
Jens Holm

Forslag til forordning
Betragtning -1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den 26. september 2006 vedtog Europa-
Parlamentet en skriftlig erklæring om 
forbud mod sælprodukter i Den 
Europæiske Union1,
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0369.

Or. en

Begrundelse

Her henvises der til Europa-Parlamentets skriftlige erklæring om forbud mod sælprodukter i 
Den Europæiske Union, som igangsatte det foreslåede forbud mod handel med sælprodukter.

Ændringsforslag 27
Jens Holm

Forslag til forordning
Betragtning -1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henstilling nr. 1776 af 17. november 
2006 opfordrede Europarådets 
parlamentariske forsamling sine 
medlemsstater til bl.a. at:
a) forbyde alle grusomme jagtmetoder, 
som ikke medfører dyrenes øjeblikkelige 
og smertefri død, og forbyde bedøvelse af 
dyr med instrumenter som ishakker, 
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køller og skydevåben og 
b) at fremme initiativer til nedlæggelse af 
forbud mod import og markedsføring af 
sælprodukter,

Or. en

Begrundelse

Her henvises der til Europarådets henstilling, med hvilken Europarådet opfordrede sine 
medlemmer til at fremme initiativer til nedlæggelse af forbud mod handel med sælprodukter 
og bidrog til at igangsatte den foreslåede forordning.

Ændringsforslag 28
Jens Holm

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Sæler er dyr, der kan føle smerte, angst, 
frygt og andre former for lidelse.

(1) Sæler er følende dyr, der kan føle 
smerte, angst, frygt og andre former for 
lidelse.

Or. en

Begrundelse

Her henvises der udtrykkeligt til den almindeligt accepterede term, der beskriver dyr, som kan 
føle smerte, opleve stress og har andre følelser. 

Ændringsforslag 29
Jens Holm

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Sæljagterne har fået mange almindelige 
borgere, regeringer og Europa-Parlamentet 
til at give udtryk for deres alvorlige 

(3) Sæljagterne har fået mange almindelige 
borgere, regeringer og Europa-Parlamentet 
til at give udtryk for deres alvorlige 
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bekymring over og bevidsthed om 
dyrevelfærden, da der er tegn på, at sæler 
muligvis ikke aflives og flås uden at være 
påført unødvendig smerte, angst og andre 
former for lidelse. Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) 
konkluderede i sin videnskabelige 
udtalelse om de dyrevelfærdsmæssige 
aspekter ved aflivning og flåning af sæler, 
at det er muligt at aflive sæler hurtigt og 
effektivt uden at påføre dem unødvendig 
smerte og angst, men bemærkede dog 
også, at effektiv og human aflivning ikke 
altid finder sted i praksis.

bekymring over og bevidsthed om 
dyrevelfærden, da sæler, der aflives og flås 
i forbindelse med kommerciel jagt, 
konsekvent påføres smerte, angst og andre 
former for lidelse.

Or. en

Begrundelse

Spørgsmålet er her ikke, om sælerne kan dræbes humant rent teoretisk, men om de konsekvent 
kan dræbes humant ude i felten, hvor sæljagten foregår. For at undgå forvirring udgår 
udtalelsen.

Ændringsforslag 30
Mojca Drčar Murko

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at afhjælpe den nuværende 
opsplitning af det indre marked er det 
nødvendigt at indføre harmoniserede regler 
under samtidig hensyntagen til 
dyrevelfærd. Det vil derfor være 
hensigtsmæssigt at forbyde, at 
sælprodukter bringes i omsætning.

(6) For at afhjælpe den nuværende 
opsplitning af det indre marked og 
imødekomme EU-borgernes bekymringer 
for dyrevelfærden samt tage 
naturbeskyttelseshensyn er det nødvendigt 
at indføre harmoniserede regler på 
baggrund af disse hensyn. Det vil være 
hensigtsmæssigt i så henseende at forbyde, 
at sælprodukter bringes i omsætning.

Or. en
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Begrundelse

Forordningen har også til formål at imødekomme bekymringer over dyrevelfærden og mere 
generelt tage hensyn til naturbeskyttelsesspørgsmål. Det er vigtigt at understrege disse 
hensyn, navnlig for at opfylde visse bestemmelser i WTO-sammenhæng.

Ændringsforslag 31
Jens Holm

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) De forskellige forbud i denne 
forordning bør afspejle de bekymringer 
over dyrevelfærden, som offentligheden 
har givet udtryk for, hvad angår omsætning 
på EF-markedet og især den mulige import 
fra tredjelande af sælprodukter, der er 
fremstillet af sæler, som muligvis ikke er 
aflivet og flået uden at være påført 
unødvendig smerte, angst og andre former 
for lidelse.

(10) De forskellige forbud i denne 
forordning bør afspejle de bekymringer 
over dyrevelfærden, som offentligheden 
har givet udtryk for, hvad angår omsætning 
på EF-markedet og især den mulige import 
fra tredjelande af sælprodukter, der er 
fremstillet af sæler, som muligvis ikke er 
aflivet og flået uden at være påført smerte, 
angst og andre former for lidelse.

Or. en

Begrundelse

Unødvendig smerte kan være meget betydelig, idet udtrykket ikke er kvantificerbart.

Ændringsforslag 32
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) De forskellige forbud i denne 
forordning bør afspejle de bekymringer 
over dyrevelfærden, som offentligheden 
har givet udtryk for, hvad angår omsætning 
på EF-markedet og især den mulige import 

(10) De forskellige forbud i denne 
forordning bør afspejle de bekymringer 
over dyrevelfærden, som offentligheden 
har givet udtryk for, hvad angår omsætning 
på EF-markedet og især den mulige import 
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fra tredjelande af sælprodukter, der er 
fremstillet af sæler, som muligvis ikke er 
aflivet og flået uden at være påført 
unødvendig smerte, angst og andre former 
for lidelse.

fra tredjelande af sælprodukter, der er 
fremstillet af sæler, som muligvis ikke er 
aflivet og flået uden at være påført smerte, 
angst og andre former for lidelse.

Or. en

Begrundelse

Fjernelsen af ordet "unødvendig" er berettiget, da alt tyder på, at EU-borgerne er bekymrede 
over alle de lidelser, der påføres sæler under jagt, og ikke kun de lidelser, der er 
unødvendige. Unødvendig smerte kan være meget betydelig, idet udtrykket ikke er 
kvantificerbart.

Ændringsforslag 33
Jens Holm

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det bør imidlertid være muligt at 
indrømme undtagelser fra det generelle 
forbud mod, at sælprodukter bringes i 
omsætning i, importeres til eller 
eksporteres fra Fællesskabet, hvis 
betingelserne vedrørende dyrevelfærd er 
behørigt opfyldt. Der bør derfor fastsættes 
kriterier, som, når de efterleves, sikrer, at 
sæler aflives og flås, uden at de påføres 
unødvendig smerte, angst og andre 
former for lidelse. Enhver undtagelse bør 
indrømmes på fællesskabsplan, således at 
der gælder ensartede vilkår i hele 
Fællesskabet med hensyn til den handel, 
der specifikt er tilladt i henhold til de 
pågældende undtagelsesbestemmelser, og 
således at det indre marked fortsat 
fungerer tilfredsstillende.

(11) Der bør imidlertid indrømmes en 
begrænset undtagelse fra det generelle 
forbud mod, at sælprodukter bringes i 
omsætning i, importeres til eller 
eksporteres fra Fællesskabet, når det drejer 
sig om sælprodukter, der hidrører fra 
inuitsamfundenes jagt.

Or. en
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Begrundelse

Et forbud mod handel med sælprodukter med en undtagelse for såkaldt "human" slagtning 
fungerer ikke, da kommerciel sæljagt foregår i fjerne egne og udføres af tusindvis af personer 
spredt over store, utilgængelige områder, der gør effektiv overvågning af sæljagt umulig.

Ændringsforslag 34
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) De grundlæggende økonomiske og 
sociale interesser hos de inuitsamfund, der 
altid har jaget sæler for at opretholde deres 
livsform, bør ikke påvirkes i negativ 
retning. Jagten er en integrerende del af 
inuitternes kultur og identitet. Den er en 
indtægtskilde og bidrager til, at jægeren 
kan overleve. Sælprodukter, der er 
fremstillet på grundlag af jagter, som 
inuitsamfundene driver i overensstemmelse 
med deres mangeårige tradition, og som 
bidrager til at opretholde deres livsform,
bør derfor ikke være omfattet af de forbud, 
der er omhandlet i denne forordning.

(13) De grundlæggende økonomiske og 
sociale interesser hos de inuitsamfund, der 
altid har jaget sæler for at opretholde deres 
livsform, bliver ikke påvirket i negativ 
retning af denne forordning, fordi jagt 
med overlevelsesformål kun indebærer et 
personligt eller familiemæssigt forbrug 
(og derfor ikke handel med Fællesskabet).
Sælprodukter, der er fremstillet på 
grundlag af jagter, som inuitsamfundene 
driver med overlevelsesformål, og som 
kun indføres på EU-markedet i 
forbindelse med kulturel udveksling som 
uddannelse eller ceremonier, bør ikke 
være omfattet af de forbud, der er 
omhandlet i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

This amendment acknowledges an exception for seal products derived from Inuit hunts that 
are traded as part of a non-commercial cultural exchange. Because subsistence hunting (as 
that term is normally and properly understood) by its nature involves personal or family 
consumption only, and does not involve placing seal products on the market or importing or 
exporting them, seal products from these subsistence hunts do not fall within the Regulation, 
which deals with international trade. However, this amendment recognizes that in some 
instances, Inuit seal products may enter or exit the EU as part of a non-commercial, cultural 
exchange. This amendment allows that trade to continue to preserve tradition and culture.
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Ændringsforslag 35
Jens Holm

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Der bør fastsættes passende 
bestemmelser til at sikre, at undtagelser fra 
handelsforbuddene håndhæves korrekt i 
henhold til denne forordning. Derfor bør 
der fastsættes bestemmelser om en 
certificeringsordning og om mærkning. 
Ved en certificeringsordning sikres det, at 
det attesteres, at sælprodukterne stammer 
fra sæler, der er blevet aflivet og flået i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser, der håndhæves effektivt, og 
som har til formål at sikre, at sæler aflives 
og flås, uden at de påføres unødvendig 
smerte, angst og anden form for lidelse.

(14) Der bør fastsættes passende 
bestemmelser til at sikre, at undtagelsen
fra handelsforbuddene for 
inuitsælprodukter håndhæves korrekt i 
henhold til denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag anerkender, at kravene, der sikrer en undtagelse, kun indføres for 
sælprodukter, der hidrører fra inuitjagt.

Ændringsforslag 36
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at vedtage alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at der er 
fastlagt procedurer for, at der på en 
effektiv måde kan indgives og behandles 
ansøgninger om undtagelser fra de 
handelsforbud, der er fastsat i denne 
forordning, og sikre en korrekt 

udgår
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gennemførelse af denne forordnings 
bestemmelser om certificeringsordninger 
og mærkning. Disse foranstaltninger er 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i forordningen ved bl.a. at 
tilføje nye ikke-væsentlige bestemmelser, 
og de bør derfor vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF. 
Kommissionen bør ligeledes have 
beføjelse til at træffe beslutning om 
undtagelser fra handelsforbuddene i 
denne forordning og om suspension eller 
tilbagekaldelse deraf. Da 
foranstaltningerne vedtages for at sikre, 
at den i denne forordning omhandlede 
ordning forvaltes korrekt og anvendes i 
individuelle tilfælde, skal de vedtages efter 
den forvaltningsprocedure, der er fastsat i 
artikel 4 i afgørelse 1999/468/EF.

Or. en

Begrundelse

Denne betragtning bliver irrelevant, hvis ordførerens ændringsforslag vedtages.

Ændringsforslag 37
Jens Holm

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at vedtage alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at der er 
fastlagt procedurer for, at der på en 
effektiv måde kan indgives og behandles 
ansøgninger om undtagelser fra de 
handelsforbud, der er fastsat i denne 
forordning, og sikre en korrekt 
gennemførelse af denne forordnings 

udgår
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bestemmelser om certificeringsordninger 
og mærkning. Disse foranstaltninger er 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i forordningen ved bl.a. at 
tilføje nye ikke-væsentlige bestemmelser, 
og de bør derfor vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF. 
Kommissionen bør ligeledes have 
beføjelse til at træffe beslutning om 
undtagelser fra handelsforbuddene i 
denne forordning og om suspension eller 
tilbagekaldelse deraf. Da 
foranstaltningerne vedtages for at sikre, 
at den i denne forordning omhandlede 
ordning forvaltes korrekt og anvendes i 
individuelle tilfælde, skal de vedtages efter 
den forvaltningsprocedure, der er fastsat i 
artikel 4 i afgørelse 1999/468/EF.

Or. en

Begrundelse

Denne betragtning bliver irrelevant som konsekvens af, at artikel 11 og 12 udgår.

Ændringsforslag 38
Mojca Drčar Murko

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med denne forordning fastsættes der 
harmoniserede bestemmelser om 
omsætning i samt import til, transit gennem 
og eksport fra Det Europæiske Fællesskab 
af sælprodukter.

Med denne forordning fastsættes der 
harmoniserede bestemmelser om 
omsætning i samt import til, transit gennem 
og eksport fra Det Europæiske Fællesskab 
af sælprodukter, og bekymringer over 
dyrevelfærden imødekommes, samtidig 
med at der tages hensyn til 
naturbeskyttelsesspørgsmål.

Or. en
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Begrundelse

Forordningen har også til formål at imødekomme de bekymringer over dyrevelfærden, som 
medlemsstaterne og EU-borgerne udtrykker, samt at tage hensyn til 
naturbeskyttelsesspørgsmål. Disse formål bør nævnes udtrykkeligt.

Ændringsforslag 39
Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med denne forordning fastsættes der 
harmoniserede bestemmelser om 
omsætning i samt import til, transit gennem 
og eksport fra Det Europæiske Fællesskab 
af sælprodukter.

Med denne forordning fastsættes der 
harmoniserede bestemmelser om forbud 
mod omsætning i samt import til, transit 
gennem og eksport fra Det Europæiske 
Fællesskab af sælprodukter, undtagen 
sælprodukter, der hidrører fra 
inuitsamfundenes jagt.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag anerkender en undtagelse fra forbuddet mod handel med sælprodukter 
fra inuitjagt, så inuitternes traditioner og kultur kan bevares.

Ændringsforslag 40
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning skal anvendes, så alle 
medlemsstater lever op til FN's 
konvention om biologisk mangfoldighed.

Or. sv
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Begrundelse

Formålet med konventionen om biologisk mangfoldighed er at bevare den biologiske 
mangfoldighed. EU's politik indrettes på at understøtte dette værdige formål, og denne 
forordning bør ikke være en undtagelse.

Ændringsforslag 41
Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "sæl": dyr af ordenen pinnipedia 
tilhørende de arter, der er opført i bilag I.

1. "sæl": dyr af ordenen pinnipedia.

Or. en

Begrundelse

At udelade nogle sælarter af forordningen kunne skabe komplikationer og 
identifikationsproblemer.

Ændringsforslag 42
Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "sælprodukt": ethvert tilvirket eller ikke-
tilvirket produkt, der er fremstillet af sæler,
herunder kød, olie og spæk, rå skind og 
garvede eller beredte pelsskind, herunder 
pelsskind, der er sammensyede til plader, 
kors og lignende, samt varer fremstillet af 
sælskind

2. "sælprodukt": ethvert produkt, der er 
fremstillet af sæler, undtagen

sælprodukter, der hidrører fra 
inuitsamfundenes jagt.

Or. en
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Begrundelse

Ved at ændre definitionen på sælprodukter vil inuitundtagelsen gælde for import, eksport og 
handel inden for EU.

Ændringsforslag 43
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "sælprodukt": ethvert tilvirket eller ikke-
tilvirket produkt, der er fremstillet af sæler, 
herunder kød, olie og spæk, rå skind og 
garvede eller beredte pelsskind, herunder 
pelsskind, der er sammensyede til plader, 
kors og lignende, samt varer fremstillet af 
sælskind

2. 2. "sælprodukt": ethvert tilvirket eller 
ikke-tilvirket produkt, der er fremstillet af 
sæler, herunder kød, olie, spæk, organer 
og rå skind og garvede eller beredte 
pelsskind, herunder pelsskind, der er 
sammensyede til plader, kors og lignende, 
samt varer fremstillet af sælskind, med 
undtagelse af sælprodukter, der hidrører 
fra inuitsamfundenes jagt, og som 
handles som led i ikkekommerciel 
udveksling mellem inuitsamfund med 
kulturelt, uddannelsesmæssigt og/eller 
ceremonielt formål.

Or. en

Begrundelse

Ved at ændre definitionen på sælprodukter vil inuitundtagelsen gælde for import, eksport og 
handel inden for EU.



PE416.618v01-00 16/19 AM\758044DA.doc

DA

Ændringsforslag 44
Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. "import": indførsel af varer til 
Fællesskabets toldområde, dog ikke 
indførsel:

4. "import": indførsel af varer til 
Fællesskabets toldområde, dog ikke 
indførsel:

i) der finder sted lejlighedsvis, og
ii) som udelukkende består af varer, der er 
bestemt til den rejsendes personlige brug 
eller til brug for dennes familie

som udelukkende består af varer, der er 
bestemt til den rejsendes personlige brug 
eller til brug for dennes familie; arten og 
omfanget af disse varer bør ikke antyde, 
at de indføres i kommercielt øjemed.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer, at import til personligt forbrug skal være af 
ikkekommercielt omfang og art. Det er nødvendigt at sikre, at der ikke skabes et smuthul, der 
kan gøre det muligt at handle til personligt forbrug uden begrænsninger på omfanget eller 
arten af de pågældende varer.

Ændringsforslag 45
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. "overlevelsesformål": 
inuitsamfundenes sædvanlige og 
traditionelle anvendelse af sælprodukter 
til eget eller familiens direkte forbrug,
som fødevarer, husly, brændsel, 
beklædning og redskaber, til fremstilling 
og hjemligt salg af håndværksarbejder af 
ikkespiselige biprodukter fra sæler til eget 
eller familiens forbrug, til bytte af sæler 
eller dele heraf, hvis byttehandelen er af 
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begrænset og ikkekommerciel karakter, 
eller til deling til eget eller familiens 
forbrug.

Or. en

Begrundelse

Tilføjelse til ordførerens ændringsforslag 11. Salg af håndværksarbejder bør begrænses til 
hjemlandet.

Ændringsforslag 46
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 1 gælder ikke sælprodukter, der 
hidrører fra stater med en permanent 
sælbestand på betingelse af, at:
- jagten udføres i overensstemmelse med 
en national forvaltningsplan,
- jagten er selektiv og udføres under 
kontrollerede forhold og i beskeden 
målestok,
- jagten ikke ødelægger opretholdelsen af 
en gunstig bevaringsstatus,
- handel med sælprodukter kun foregår 
på det lokale marked.

Or. en

Begrundelse

A number of countries have a very small-scaled, strictly controlled seal hunt. The hunt is part 
of the overall seal management with the aim to prevent damages to fisheries. Alone in Sweden 
the seals cause damages for 6 000 000 € per year to fisheries. The seal hunt itself and the 
small scale trade in seal products create incentives for the local people along the coast to 
consider the seal as a valuable game species and not only as a pest species. If the trade was 
banned there is a risk that the seal would again be considered only as a pest species and 
being killed with less effective methods. Further, the costs of the proposed system with 
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certificates and labels would not be proportionate to the extent of the seal hunt in some 
countries. It is reasonable to distinguish between large scale hunting of sales, and the small 
scale hunting which takes place in Sweden where only about 100 animals are hunted 
annually.

Ændringsforslag 47
Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sender hvert femte år 
en rapport til Kommissionen om de tiltag, 
der er truffet for at håndhæve denne 
forordning.

1. Medlemsstaterne sender inden to år fra 
denne forordnings ikrafttræden og 
derefter hvert tredje år en rapport til 
Kommissionen om de tiltag, der er truffet 
for at håndhæve denne forordning.

2. På grundlag af de i stk. 1 omhandlede 
rapporter aflægger Kommissionen 
beretning for Europa-Parlamentet og Rådet 
om anvendelsen af forordningen inden 12 
måneder fra udløbet af den pågældende
femårige rapporteringsperiode.

2. På grundlag af de i stk. 1 omhandlede 
rapporter aflægger Kommissionen 
beretning for Europa-Parlamentet og Rådet 
om anvendelsen af forordningen inden 12 
måneder fra udløbet af hver 
rapporteringsperiode.

Or. en

Begrundelse

En toårig tidsramme giver medlemsstaterne et større incitament til at gøre en indsats for at 
gennemføre forordningen og gør det muligt hurtigt at finde og løse problemer med 
gennemførelsen.

Ændringsforslag 48
Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 og 4 anvendes seks måneder efter 
datoen for forordningens ikrafttrædelse, 
medmindre de i artikel 3, stk. 3, artikel 5, 

Artikel 3 anvendes fra [seks måneder efter 
datoen for denne forordnings 
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stk. 5, artikel 6, stk. 2, og artikel 7, stk. 2, 
omhandlede 
gennemførelsesforanstaltninger ikke er i 
trådt i kraft på denne dato, og i så fald 
anvendes de dagen efter ikrafttrædelsen 
af de pågældende 
gennemførelsesforanstaltninger.

ikrafttrædelse].

Or. en

Begrundelse

Til dels som følge af fjernelsen af artikel 4 osv. Ordene "medmindre de i artikel 3, stk. 3," 
frem til slutningen er problematiske, fordi de indebærer, at forbuddet først træder i kraft, når 
Kommissionen har gennemført foranstaltningerne til inuitundtagelsen i henhold til artikel 3, 
stk. 3. Fjernelsen giver Kommissionen incitament til at bringe undtagelsen på plads.
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