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KORT BEGRUNDELSE

1. Baggrund

Sæljagt 

Sæler lever overvejende langs kysterne i polare, subpolare og tempererede områder. Der 
findes 33 arter af pinnipedia, hvoraf mindst 15 arter for øjeblikket jages. Den jagede bestand 
udgør ca. 15-16 millioner dyr.

Hvert år aflives ca. 900.000 sæler i den storstilede kommercielle jagt (tallet er ikke korrigeret 
for ramte og tabte eller urapporterede aflivninger), heraf 60 % i Canada, Grønland og 
Namibia. Norge og Rusland er de andre vigtige lande, der driver storstilet kommerciel 
sæljagt. I Fællesskabet driver Sverige, Finland og Det Forenede Kongerige (Skotland) jagt i 
begrænset omfang, hovedsageligt for at forvalte fiskebestande og bekæmpe sælerne som 
skadedyr. 

Der handles med sælprodukter i og uden for Fællesskabet. 

Offentlighedens stigende bekymring

Sæler er følende pattedyr, som kan mærke smerte, angst, pine og andre former for lidelse. De 
metoder, der anvendes til sæljagt, betragtes ofte som inhumane og grusomme. Netop de 
dyrevelfærdsmæssige aspekter ved sæljagt har i de senere år rejst betydelig bekymring i 
offentligheden:

1) Flere opinionsundersøgelser i forskellige EU-medlemsstater viser, at et overvældende 
flertal af EU's borgere er imod storstilet kommerciel sæljagt og de metoder, der anvendes, og 
desuden støtter et stort flertal et totalforbud mod handel med sælprodukter. Også på 
internationalt plan er modstanden mod kommerciel sæljagt betydelig, selv i lande, hvor der 
drives sæljagt, som Canada.

2) For at reagere på borgernes bekymringer over dyrevelfærden har flere EU-medlemsstater
allerede vedtaget lovgivning om forbud mod handel med sælprodukter, mens andre er i færd 
med at udarbejde lignende lovgivning. På internationalt plan har andre lande truffet 
tilsvarende foranstaltninger, som også i høj grad er baserede på den offentlige moral og etiske 
overvejelser forbundet med dyrevelfærd. USA indførte f.eks. et forbud i loven om beskyttelse 
af havpattedyr fra 1972.

3) Med vedtagelsen af den skriftlige erklæring 38/2006 (med 425 underskrifter) den 26. 
september 2006 anmodede Europa-Parlamentet Kommissionen om at udarbejde et forslag 
til forordning om forbud mod import, eksport og salg af alle sælprodukter fra grønlandssæler 
og klapmydssæler, dog således at en sådan forordning ikke ville indvirke på den traditionelle 
inuitsælfangst. 

4) Efter at have gennemført en konsekvensanalyse offentliggjorde Kommissionen et forslag 
til forordning den 23. juli 2008. På grundlag af traktatens artikel 95 og 133 indføres der med 
forslaget til forordning et forbud mod handel med en undtagelse for inuitsamfundene. 
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Forslaget giver imidlertid også mulighed for betydelige undtagelser med henblik på at tillade 
handel med sælprodukter, som er fremstillet uden at påføre dyrene unødvendig smerte eller 
angst.

2. Ordførerens holdning 

Totalforbud 

Sæljagt foregår i fjerne, vidtstrakte og vanskeligt tilgængelige områder under ekstreme
vejrforhold og på usikker is. Hvert år er uafhængige observatører vidne til, at disse specifikke 
forhold er en alvorlig hindring for at overholde den såkaldte tretrinsprocedure (bedøvelse, 
kontrol og afblødning). Det bekræftes i udtalelsen fra EFSA. Desuden umuliggør de samme 
ukontrollerbare forhold nærmest de kompetente myndigheders effektive overvågning og 
håndhævelse. Det ville føre til mange praktiske problemer, hvis de samme myndigheder 
skulle udstede certifikater og mærker, og det ville ikke leve op til de krav, som de europæiske 
borgere og Europa-Parlamentet har stillet. Ordføreren mener derfor, at Kommissionens 
forslag ikke kan håndhæves, og at den europæiske offentlige moral kun kan beskyttes 
tilstrækkeligt med et totalforbud mod handel med sælprodukter med en begrænset undtagelse 
for inuitsamfundene i overensstemmelse med Parlamentets anmodning fra 2006. Desuden vil 
kun det højeste beskyttelsesniveau i de gældende nationale lovgivninger legitimere den 
foreslåede harmonisering.

Tre mål

Ordføreren mener bestemt, at et totalforbud mod handel med sælprodukter med en begrænset 
undtagelse for inuitsamfundene kan begrundes i følgende tre mål:

1) Offentlig moral: Kun et totalforbud afhjælper de europæiske borgers åbenlyse 
bekymringer.

2) Dyrevelfærd: De foreslåede foranstaltninger tager sigte på at bringe jagtmetoder, der 
opfattes som grusomme, til ophør.

3) Miljøhensyn: Forebyggelse af faldende sælbestand og mulig udryddelse af visse arter. Den 
samlede tilladte fangstmængde (TAC) for kommerciel jagt er i dag fastsat over den 
bæredygtige grænse. Og TAC er ikke korrigeret for ramte og tabte eller urapporterede 
aflivninger. Desuden kan den nye trussel i form af klimaændringer og global opvarmning føre 
til højere dødelighed blandt sælunger.

Konkrete forslag 

Ordføreren foreslår derfor at lade undtagelserne udgå af Kommissionens forslag og at anmode 
om et totalforbud mod handel med sælprodukter. Desuden foreslår hun en stramning af 
undtagelsen for inuitterne. Denne type undtagelse er internationalt anerkendt i f.eks. Den 
Internationale Hvalfangstkommission, USA's lov om havpattedyr og forskellige nationale 
lovgivninger i EU-27. Hvis forslaget bringes i overensstemmelse med den gældende 
lovgivning i USA, kan det bidrage til en sammenhængende international ordning mod 
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kommerciel sæljagt. 

Hvad angår et evt. WTO-panel, mener ordføreren, at et forbud kan begrundes i GATT-
aftalens artikel XX (a) (beskyttelse af den offentlige moral), eftersom den europæiske 
offentligheds moralske bekymringer er åbenlyse og veldokumenterede, og der findes ingen 
mindre handelsbegrænsende foranstaltninger, som kan afhjælpe disse bekymringer 
tilfredsstillende. Et forbud, der gælder på samme måde for alle EU's medlemsstater og 
tredjeparter, fører ikke til forskelsbehandling. I dag findes der ingen WTO-retspraksis på dette 
område. Det er imidlertid et dårligt argument for at vedtage foranstaltninger, der ikke kan 
håndhæves, i stedet for at gå ind for et totalforbud mod handel.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

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 og den potentielle 
bevarelse, 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.

Or. en

Begrundelse

De europæiske borgeres bekymringer over dyrevelfærden og den potentielle bevarelse er 
udtryk for den europæiske offentlige moral. Da de er en vigtig tilgrundliggende årsag til 
denne forordning, bør de begge to nævnes.
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Ændringsforslag 2

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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Udeladelsen af denne betragtning er en logisk følge af udeladelsen af mulige undtagelser fra 
bestemmelserne i forordningen. Jf. begrundelsen til artikel 4 ff.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Sælprodukter bør kun bringes i 
omsætning, importeres, føres i transit 
eller eksporteres, hvis de opfylder 
betingelserne herfor i denne forordning. 
Hvis de imidlertid bringes i omsætning, 
importeres eller eksporteres i henhold til 
en undtagelsesbestemmelse til denne 

udgår
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forordning, skal de også være i 
overensstemmelse med anden relevant 
fællesskabslovgivning, herunder f.eks. 
bestemmelserne om dyresundhed og 
fødevare- og fodersikkerhed. Denne 
forordning bør ikke berøre forpligtelserne 
i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. 
oktober 2002 om sundhedsbestemmelser 
for animalske biprodukter, som ikke er 
bestemt til konsum1, for så vidt angår 
bortskaffelse af sælprodukter af hensyn til 
folkesundheden og dyresundheden.
1 EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Senest 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 523/2008 af 11. juni 2008 (EUT 
L 153 af 12.6.2008, s. 23).

Or. en

Begrundelse

Udeladelsen af denne betragtning er en logisk følge af udeladelsen af mulige undtagelser fra 
bestemmelserne i forordningen. Jf. begrundelsen til artikel 4 ff.

Ændringsforslag 4

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, 

(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 med 
overlevelsesformål, bør derfor ikke være 
omfattet af de forbud, der er omhandlet i 
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der er omhandlet i denne forordning. denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Formuleringen "med overlevelsesformål" er mere præcis end forslagets formulering og 
svarer tillige til formuleringen i USA's lov om beskyttelse af havpattedyr.

Ændringsforslag 5

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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Udeladelsen af denne betragtning er en logisk følge af udeladelsen af mulige undtagelser fra 
bestemmelserne i forordningen. Jf. begrundelsen til artikel 4 ff.
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Ændringsforslag 6

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 
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.

(16) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at vedtage alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at der er 
fastlagt procedurer for at sikre en korrekt 
gennemførelse af denne forordnings 
bestemmelser om krav om bevisligheder 
vedrørende oprindelsen af 
inuitsælprodukter. 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. 

Or. en

Begrundelse

Formuleringen "krav om bevisligheder vedrørende oprindelsen af inuitsælprodukter" er bragt 
i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3. Endvidere er udeladelserne en logisk følge af 
udeladelsen af mulige undtagelser fra bestemmelserne i forordningen. Jf. begrundelsen til 
artikel 4 ff.
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Ændringsforslag 7

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.

Or. en

Begrundelse

Tilføjelsen af ordene "forbud mod" betyder, at formålet bringes i overensstemmelse med 
ordførerens ændringsforslag, dvs. udeladelsen af undtagelserne.

Ændringsforslag 8

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": alle dyr af ordenen pinnipedia 
(Phocidae, Otariidae og Odobenidae).

Or. en

Begrundelse

Denne forordning bør finde anvendelse på alle sæler. Derfor er definitionen tilpasset i 
overensstemmelse med forslaget om at lade bilag I udgå.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. "ansøgere, der anmoder om en udgår
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undtagelse": lande, herunder 
medlemsstater, der anmoder om en 
undtagelse i henhold til denne 
forordnings artikel 5, og på hvis område 
eller under hvis jurisdiktion de sæler, 
hvoraf der fremstilles sælprodukter, er 
blevet aflivet og flået, og et land, under 
hvis jurisdiktion de personer hører, som 
afliver og flår sæler, såfremt aflivningen 
og flåningen finder sted på et andet lands 
område. I forbindelse med vedtagelsen af 
de gennemførelsesforanstaltninger, der er 
omhandlet i artikel 5, stk. 5, beslutter 
Kommissionen i overensstemmelse med 
denne forordnings formål, på hvilke 
betingelser andre enheder end lande kan 
omfattes.

Or. en

Begrundelse

Udeladelsen af dette stykke er en logisk følge af udeladelsen af mulige undtagelser fra 
bestemmelserne i forordningen. Jf. begrundelsen til artikel 4 ff.

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. " jagter, som inuitsamfundene driver i 
overensstemmelse med deres mangeårige 
tradition": ikkekommerciel sæljagt, som 
inuitsamfundene altid har drevet.

Or. en

Begrundelse

Denne nye definition præciserer den undtagelse for inuitsamfundene, der er fastsat i artikel 3, 
stk. 2.
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Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Denne nye definition præciserer den undtagelse for inuitsamfundene, der er fastsat i artikel 3, 
stk. 2, og er i overensstemmelse med USA's lov om beskyttelse af havpattedyr.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på 
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.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på 
sælprodukter, der er fremstillet på grundlag 
af jagter, som inuitsamfundene driver i 
overensstemmelse med deres mangeårige 
tradition med overlevelsesformål.

Or. en
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Begrundelse

Formuleringen "med overlevelsesformål" er mere præcis end forslagets formulering og 
svarer tillige til formuleringen i USA's lov om beskyttelse af havpattedyr.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 udgår
Betingelser for omsætning, import, transit 

og eksport
1. Uanset artikel 3, stk. 1, tillades det at 
bringe sælprodukter i omsætning, at 
importere dem til, føre dem i transit 
gennem eller eksportere dem fra 
Fællesskabet, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:
a) produkterne er fremstillet af sæler, som 
er aflivet og flået i et land, hvor, eller af 
personer, for hvilke der gælder 
tilstrækkelige retsforskrifter eller andre 
krav, der effektivt sikrer, at sæler aflives 
og flås, uden at de påføres unødvendig 
smerte, angst og anden form for lidelse
b) de i litra a) omhandlede retsforskrifter 
eller andre krav håndhæves effektivt af de 
relevante myndigheder
c) der er indført en passende ordning for 
certificering af, at sælprodukter, herunder 
sælskind og andre råmaterialer, der 
udvindes af sæler, som anvendes til at 
fremstille sælprodukter, stammer fra 
sæler, som betingelserne i litra a) og b) 
finder anvendelse på
d) det kan dokumenteres, at betingelserne 
i litra a)-c) er opfyldt, ved hjælp af:
i) et certifikat
ii) et mærke eller en mærkning, hvis et 
certifikat ikke er tilstrækkeligt til at sikre 
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behørig håndhævelse af denne forordning
i overensstemmelse med artikel 6 og 7.
2. Medlemsstaterne må ikke forhindre 
omsætning, import og eksport af 
sælprodukter, der opfylder 
bestemmelserne i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Seal hunts occur in remote, widespread and poorly accessible areas, under extreme weather 
conditions and on unstable ice. Each year independent observers witness that these specific 
conditions form a severe obstacle to comply with the so-called three-step procedure 
(stunning, checking, bleeding). The EFSA opinion confirms this. Moreover, the same 
unverifiable conditions make effective monitoring and enforcement by the responsible 
authorities virtually impossible. The fact that those same authorities should provide 
certificates and labels would raise a lot of practical problems and would fail to meet the 
requirements asked for by European citizens and the European Parliament. The rapporteur 
therefore considers the Commission's proposal unenforceable and argues that the European 
public moral can only be sufficiently protected by a full ban on trade in seal products with a 
limited exemption for Inuit communities, in line with the Parliament's request of 2006. 
Therfore, the provisions for derogations are deleted.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 udgår
Undtagelser

1. Ansøgere, der anmoder om en 
undtagelse, og som over for 
Kommissionen kan påvise, at 
betingelserne i artikel 4, stk. 1, er opfyldt, 
indrømmes en undtagelse.
2. Kommissionen vurderer, om 
betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), er 
opfyldt på grundlag af kriterierne i bilag 
II.
3. Undtagelser, der indrømmes i henhold 
til stk. 1, suspenderes eller tilbagekaldes, 
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hvis en eller flere af de i stk. 1 
omhandlede betingelser ikke længere er 
opfyldt.
4. Kommissionen indrømmer undtagelser 
og træffer beslutning om suspension eller 
tilbagekaldelse heraf i overensstemmelse 
med proceduren i artikel 9, stk. 2.
5. Kommissionen vedtager alle 
nødvendige foranstaltninger til at 
gennemføre denne artikel, bl.a. 
foranstaltninger vedrørende ansøgninger, 
der skal indgives til Kommissionen for at 
opnå en undtagelse, herunder krav om 
bevisligheder. I denne forbindelse tager 
Kommissionen i betragtning, at der kan 
være forskellige forhold at tage hensyn til 
på de forskellige landes områder.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 9, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Jf. begrundelsen til artikel 4.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
Certifikater

1. Det certifikat, der er nævnt i artikel 4, 
stk. 1, litra d), nr. i), skal opfylde følgende 
minimumskrav:
a) alle relevante oplysninger, der er 
nødvendige for at attestere, at det 
pågældende sælprodukt eller de 
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pågældende sælprodukter opfylder 
betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra c), 
skal være angivet, og
b) certifikatet skal være godkendt af et 
uafhængigt organ eller en offentlig 
myndighed, der attesterer rigtigheden af 
de anførte oplysninger.
2. Kommissionen vedtager alle 
nødvendige foranstaltninger til at 
gennemføre denne artikel. Den kan 
navnlig fastlægge, hvilke oplysninger der 
skal angives, og hvilke bevisligheder der 
skal indgives for at attestere, at 
betingelsen i stk. 1, litra b), er opfyldt.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 9, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Jf. begrundelsen til artikel 4 og 5. Som fastsat i artikel 3, stk. 3, træffer Kommissionen alle 
nødvendige foranstaltninger til at gennemføre undtagelsesbestemmelsen for inuitsamfundene,
herunder krav om bevisligheder vedrørende oprindelsen af inuitsælprodukter.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Mærkning

1. Det mærke eller den mærkning, der er 
nævnt i artikel 4, stk. 1, litra d), nr. ii), 
skal anbringes på en sådan måde, at 
teksten er letforståelig, synlig og ikke kan 
slettes.
2. Kommissionen vedtager alle 
nødvendige foranstaltninger til at
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gennemføre denne artikel, bl.a. 
foranstaltninger til fastlæggelse af de 
betingelser, som mærkningen og mærket 
skal opfylde, og under hvilke 
omstændigheder den/det skal anbringes. 
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 9, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Jf. begrundelsen til artikel 4, 5 og 6.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 udgår
Ændring af bilagene

Kommissionen kan ændre bilagene. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 9, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede udeladelse af bilagene overflødiggør denne artikel.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det var kun i artikel 5, stk. 4, at der blev henvist til artikel 9, stk. 2. Eftersom artikel 5, stk. 4, 
udgår, bliver artikel 9, stk. 2, overflødig.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

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 tre år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse og 
derefter hvert femte år en rapport til 
Kommissionen om de tiltag, der er truffet 
for at håndhæve denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Det er for sent først at modtage den første rapport efter fem år.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

rapporter aflægger Kommissionen 
beretning for Europa-Parlamentet og Rådet 
om anvendelsen af forordningen inden 12 
måneder fra udløbet af hver af de
pågældende rapporteringsperioder.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 12 – afsnit 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, 
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.

Artikel 3 anvendes seks måneder efter 
datoen for forordningens ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel er ændret i overensstemmelse med udeladelsen af mulige undtagelser.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Bilag I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG I udgår
Arter af pinnipedia, jf. artikel 2
1. Arctocephalus pusillus pusillus
2. Callorhinus ursinus
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3. Cystophora cristata
4. Erignathus barbatus
5. Eumetopias jubatus
6. Halichoerus grypus
7. Histrophoca fasciata
8. Odobenus rosmarus rosmarus
9. Odobenus rosmarus divergens
10. Pagophilus groenlandicus
11. Phoca largha
12. Phoca vitulina
13. Phoca vitulina richardii
14. Pusa caspica
15. Pusa hispida
16. Pusa sibirica
17. Zalophus californianus.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 2, stk. 1, finder denne forordning 
anvendelse på alle arter af pinnipedia. Derfor er bilag I overflødigt.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG II udgår
Kriterier for vurdering af 

tilstrækkeligheden af gældende 
retsforskrifter og andre krav, jf. artikel 5, 

stk. 2
1. PRINCIPPER VEDRØRENDE 
DYREVELFÆRD:
Principperne vedrørende dyrevelfærd er 
nærmere angivet i gældende love eller 
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andre bestemmelser.
2. JAGTREDSKABER:
Der er givet en nøje beskrivelse af de 
våben, der anvendes til at aflive sæler. Det 
fremgår klart af love eller andre 
bestemmelser, hvilke våben der tillades 
anvendt til bedøvelse og/eller aflivning af 
sælunger, og hvilke våben der tillades 
anvendt til bedøvelse og/eller aflivning af 
voksne sæler.
3. KONTROL VED HJÆLP AF 
PASSENDE 
OVERVÅGNINGSMETODER AF, AT 
DYRENE ER BEVIDSTLØSE ELLER 
DØDE:
Der er detaljerede krav om, at der skal 
anvendes passende overvågningsmetoder, 
og jægeren er således forpligtet til at 
kontrollere, at sælen er uigenkaldeligt 
bevidstløs, inden den afblødes, og inden 
han fortsætter til den næste sæl.
4. AFBLØDNING AF BEDØVEDE 
DYR:
Alle dyr skal afblødes straks efter 
tilstrækkelig bedøvelse, dvs. inden en 
anden sæl bedøves.
5. JAGTBETINGELSER:
Der er specifikke krav om, at sælen 
og/eller jægeren skal befinde sig i en 
tilstrækkeligt stabil position, og at der kan 
sigtes ordentligt på målet. Der er ligeledes 
lovgivet om andre faktorer af relevans for 
den pågældende jagt.
6. UDDANNELSE AF JÆGERE:
Der kræves en bestemt viden og evne af 
jægeren inden for disciplinerne sælens 
biologi, jagtmetoder og 
"tretrinsproceduren", herunder praktisk 
anvendelse af jagtredskaber, samt 
skydeprøver. "Tretrinsproceduren" er en 
metode til at foretage effektiv 
nedslagning/skydning, effektiv 
overvågning (ved at afprøve 
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blinkerefleksen eller føle på kraniet, at 
dyret er uigenkaldeligt bevidstløst eller 
dødt) og effektiv afblødning for at sikre, at 
sælen aflives, uden at den påføres 
unødvendig smerte, angst og lidelse.
7. UAFHÆNGIG OVERVÅGNING:
Der er oprettet et system for overvågning 
af og tilsyn med jagter, der sikrer 
regelmæssig kontrol af jagten og de 
tilsynsførendes uafhængighed.
8. MULIGHED FOR, AT 
TREDJEMAND KAN FØRE TILSYN:
Der er mulighed for, at tredjemand kan 
overvåge jagten, med færrest mulige 
administrative eller logistiske hindringer.
9. KRAV OM INDBERETNING:
Der er fastsat klare krav om, at både 
jægere og tilsynsførende skal indberette, 
hvor og hvornår dyrene er aflivet, og 
hvilke våben og hvilken ammunition der 
er anvendt. Alle relevante miljøfaktorer 
skal ligeledes indberettes.
10. SANKTIONER OG 
EFTERLEVELSE:
Statistiske oplysninger om jagten, tilfælde, 
hvor gældende bestemmelser ikke er 
overholdt, og dertil knyttede 
håndhævelsestiltag indsamles og 
systematiseres.

Or. en

Begrundelse

Eftersom bestemmelsen om mulige undtagelser udgår, er der ingen grund til at fastsætte 
kriterier for vurdering af tilstrækkeligheden af gældende retsforskrifter og andre krav.

Jf. begrundelsen til artikel 4 ff.

Adlib Express Watermark


	752923da.doc

