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KORTFATTAD MOTIVERING

1. Bakgrund 

Säljakt 

Sälarna lever främst längs kusterna i polara, subpolara och tempererade regioner. Det finns 
33 arter av Pinnipedia, varav minst 15 för närvarande jagas. De jagade bestånden omfattar 
cirka 15–16 miljoner djur.

Varje år dödas runt 900 000 sälar i den storskaliga kommersiella jakten (detta antal inkluderar 
inte sälar som skadats och förlorats och orapporterad sälslakt), varav 60 procent i Kanada, 
Grönland och Namibia. Övriga länder som bedriver storskalig kommersiell säljakt är Norge 
och Ryssland. Inom gemenskapen bedriver Sverige, Finland och Förenade kungariket 
(Skottland) småskalig säljakt, främst inom ramen för förvaltningen av fiskbestånden och för 
att bekämpa skadedjur.

Handel med sälprodukter bedrivs både inom gemenskapen och i tredjeland. 

Ökande farhågor hos allmänheten

Sälar är kännande däggdjur som kan uppleva smärta, rädsla och andra former av lidande. De 
metoder som används vid säljakten betraktas ofta som omänskliga och grymma. 
Djurskyddsaspekterna har i samband med säljakten gett upphov till stora farhågor hos 
allmänheten under de senaste åren:

1) Flera opinionsundersökningar i olika medlemsstater visar att en övervägande majoritet av 
EU:s medborgare motsätter sig den storskaliga kommersiella säljakten och de metoder som 
används. En klar majoritet stöder dessutom ett totalförbud mot handel med sälprodukter. 
Även internationellt, till och med i länder där man bedriver säljakt såsom i Kanada, är 
motståndet mot den kommersiella säljakten stort.

2) För att tillmötesgå medborgarnas krav på djurskydd har flera av EU:s medlemsstater
redan antagit lagar som förbjuder handel med sälprodukter. Andra medlemsstater håller på att 
utarbeta liknande lagstiftning. På internationell nivå har andra länder vidtagit liknande 
åtgärder som också i stor utsträckning bygger på den allmänna moralen och etiska och 
djurskyddsrelaterade skäl. USA till exempel införde ett förbud i sin lag från 1972 om skydd 
av marina däggdjur (Marine Mammal Protection Act). 

3) Den 26 september 2006 antog Europaparlamentet den skriftliga förklaringen 38/2006 
(som undertecknades av 425 ledamöter) i vilken man efterlyste ett förbud mot import, export 
och försäljning av alla produkter av grönlandssäl och klappmyts, och samtidigt betonade att 
inuiternas traditionella självhushållsjakt inte fick påverkas negativt av denna reglering. 

4) Efter att ha genomfört en konsekvensanalys offentliggjorde kommissionen sitt förslag till 
förordning den 23 juli 2008. Förslaget till förordning grundas på artiklarna 95 och 133 i 
fördraget och innebär ett förbud mot handel, med undantag för inuitsamhällena. Förslaget 
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innehåller emellertid också avsevärda undantag för att möjliggöra handel med sälprodukter 
som framställs på ett sådant sätt att sälarna besparas onödig smärta eller rädsla.

2. Föredragandes hållning 

Totalförbud 

Säljakt förekommer i avlägsna, utbredda och svårt tillgängliga områden under extrema 
väderförhållanden och på instabil is. Varje år vittnar oberoende observatörer om att dessa 
särskilda förhållanden utgör ett allvarligt hinder mot respekten för den så kallade 
trestegsmetoden (bedövning, kontroll, bloduttappning). EFSA:s yttrande bekräftar detta. På 
grund av samma okontrollerbara förhållanden är det praktiskt taget omöjligt för de behöriga 
myndigheterna att säkra en effektiv kontroll och övervakning. Att samma myndigheter skulle 
tillhandahålla intyg och etiketter skulle ge upphov till många praktiska problem och skulle 
inte uppfylla de krav som Europas medborgare och Europaparlamentet ställt. Föredraganden 
anser därför att kommissionens förslag är omöjligt att genomföra och att den europeiska 
allmänna moralen endast kan skyddas på lämpligt sätt genom ett totalförbud mot handel med 
sälprodukter tillsammans med ett begränsat undantag för inuitsamhällen, i linje med 
parlamentets krav från 2006. Endast den högsta skyddsnivån i befintlig nationell lagstiftning 
kan garantera den föreslagna harmoniseringen legitimitet. 

Tre kriterier

Föredraganden anser bestämt att ett totalförbud mot handel med sälprodukter med ett 
begränsat undantag för inuitsamhällena kan motiveras av följande tre kriterier:

1) Allmänna moralen: Endast ett totalförbud är i linje med de europeiska medborgarnas brett 
uttalade farhågor.

2) Djurskydd: De föreslagna åtgärderna syftar till att få stopp på jaktmetoder som uppfattas 
som grymma.

3) Miljöhänsyn: Målet är att undvika att sälbestånden minskar och att vissa arter eventuellt 
utrotas. De totala tillåtna fångstmängderna (TAC) för den nuvarande kommersiella jakten 
överskrider en hållbar gräns. TAC omfattar dessutom inte sälar som skadats och förlorats och 
orapporterad sälslakt. Det nya hot som klimatförändringarna och den globala uppvärmningen 
medför kan dessutom leda till ökad dödlighet bland sälungarna.

Konkreta förslag 

Föredragande föreslår därför att stryka undantagen i kommissionens förslag och att kräva ett 
totalförbud mot handel med sälprodukter. Hon föreslår också att strama upp undantaget för 
inuiterna. Den här typen av undantag är internationellt accepterat i till exempel Internationella 
valfångstkommissionen, USA:s Marine Mammal Act (skydd av marina däggdjur) och flera 
andra nationella lagar i EU-27. Genom att bringa förslaget i överensstämmelse med befintlig 
lagstiftning i USA skulle det kunna bidra till en samstämmig internationell ordning mot 
kommersiell säljakt. 
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I fråga om en eventuell WTO-panel anser föredraganden att ett förbud kan vara berättigat 
enligt artikel XX a i GATT (skydd av den allmänna moralen), eftersom de europeiska 
medborgarnas moraliska farhågor i stor utsträckning har framförts och dokumenterats och det 
inte finns några mindre handelsbegränsande åtgärder som på lämpligt sätt beaktar dessa 
farhågor. Ett förbud som tillämpas på samma sätt i alla medlemsstater och i alla tredjeländer 
är inte diskriminerande. Det finns för närvarande ingen WTO-praxis på detta område. Detta är 
dock ett svagt argument för att anta ogenomförbara åtgärder i stället för att välja ett 
totalförbud mot handel.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Genom de olika förbud som fastställs i 
denna förordning är det möjligt att bemöta 
allmänhetens farhågor om att det finns risk 
för att det på gemenskapsmarknaden 
saluförs importerade sälprodukter i 
gemenskapen som har erhållits från sälar 
som har slaktats och avhudats med 
metoder som åsamkar sälarna smärta, 
rädsla och annat lidande.

(10) De olika förbud som fastställs i denna 
förordning bör bemöta allmänhetens 
farhågor i fråga om djurskyddsaspekter 
och eventuella bevarandeaspekter i 
samband med saluföringen på 
gemenskapsmarknaden av sälprodukter, 
även importerade sådana, som har 
erhållits från sälar som kan ha slaktats och 
avhudats med metoder som åsamkar 
sälarna smärta, rädsla och annat lidande.

Or. en

Motivering

De europeiska medborgarnas farhågor i fråga om djurskyddsaspekter och eventuella 
bevarandeaspekter speglar den europeiska allmänna moralen. Eftersom de är väsentliga 
argument för denna förordning bör båda nämnas.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det är dock lämpligt att möjliggöra 
undantag från det allmänna förbudet mot 
saluföring, import till gemenskapen och 
export från gemenskapen av sälprodukter, 
om det kan säkerställas att tillämpliga 
djurskyddsvillkor uppfylls. Det bör därför 
fastställas kriterier som säkrar att sälarna 
slaktas och avhudas utan att de åsamkas 
onödig smärta, rädsla och annat lidande.
Eventuella undantag bör beviljas på 
gemenskapsnivå så att det råder enhetliga 
villkor i hela gemenskapen för den handel 
som möjliggörs på grundval av sådana 
undantag och så att den inre marknaden 
kan fungera väl.

utgår

Or. en

Motivering

Strykningen av detta skäl är en logisk konsekvens av strykningen av möjliga undantag till 
denna förordning. Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 4 och följande.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Sälprodukter bör endast få saluföras, 
importeras, transiteras och exporteras om 
de uppfyller de villkor som anges i denna 
förordning. Om sälprodukter saluförs, 
importeras eller exporteras på grundval 
av ett undantag enligt denna förordning 
måste produkterna också iaktta gällande 
gemenskapslagstiftning, inbegripet 
tillämpliga bestämmelser om djurskydd, 
livsmedelssäkerhet och fodersäkerhet.

utgår
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Denna förordning bör inte påverka de 
skyldigheter i samband med bortskaffande 
av sälprodukter av folk- och djurhälsoskäl 
som fastställs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av 
den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser 
för animaliska biprodukter som inte är 
avsedda att användas som livsmedel.

Or. en

Motivering

Strykningen av detta skäl är en logisk konsekvens av strykningen av möjliga undantag till 
denna förordning. Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 4 och följande.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Inuitsamhällena bedriver av tradition 
självhushållsjakt på säl och dessas 
grundläggande ekonomiska och sociala 
intressen får inte påverkas negativt. Jakten 
ingår i inuitsamhällenas kulturarv och är 
viktig för dessas kulturella identitet. Den är 
en inkomstkälla och bidrar också till 
samhällenas självhushållning. De förbud 
som införs genom denna förordning bör 
därför inte omfatta sälprodukter som härrör 
från den självhushållsjakt som 
inuitsamhällena bedriver.

(13) Inuitsamhällena bedriver av tradition 
självhushållsjakt på säl och dessas 
grundläggande ekonomiska och sociala 
intressen får inte påverkas negativt. Jakten 
ingår i inuitsamhällenas kulturarv och är 
viktig för dessas kulturella identitet. Den är 
en inkomstkälla och bidrar också till 
samhällenas självhushållning. De förbud 
som införs genom denna förordning bör 
därför inte omfatta sälprodukter som härrör 
från den säljakt som inuitsamhällena 
bedriver för sitt livsuppehälle.

Or. en

Motivering

Orden ”för sitt livsuppehälle” är mer exakta än ordalydelsen i förslaget och följer också 
ordalydelsen i USA:s lag om skydd av marina däggdjur.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det bör fastställas lämpliga villkor 
varigenom det är möjligt att säkra att 
efterlevnaden av de undantag från 
handelsförbuden som föreskrivs i denna 
förordning kan kontrolleras. Det bör 
därför fastställas bestämmelser om 
certifieringssystem och om etikettering 
och märkning. Syftet med 
certifieringssystemen är att säkra att 
sälprodukterna härrör från sälar som har 
slaktats och avhudats i enlighet med 
lämpliga krav, vars efterlevnad har 
kontrollerats i syfte att säkra att sälarna 
avlivas och avhudas utan att de åsamkas 
onödig smärta, rädsla eller annat lidande.

utgår

Or. en

Motivering

Strykningen av detta skäl är en logisk konsekvens av strykningen av möjliga undantag till 
denna förordning. Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 4 och följande.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Kommissionen bör bemyndigas att 
vidta alla de åtgärder som krävs för att se 
till att det inrättas system för inlämnande 
och effektiv handläggning av 
ansökningar om undantag från de 
handelsförbud som fastställs i denna 
förordning och för att se till att de 
bestämmelser i denna förordning som avser 
certifieringssystem och etikettering och 
märkning genomförs på ett lämpligt sätt.

(16) Kommissionen bör bemyndigas att 
vidta alla de åtgärder som krävs för att se 
till att det inrättas system som garanterar 
att de bestämmelser i denna förordning 
som avser de bevis som behöver läggas 
fram för att påvisa inuitiska sälprodukters 
ursprung genomförs på ett lämpligt sätt. 
Eftersom dessa åtgärder har en allmän 
räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning, bl.a. 
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Eftersom dessa åtgärder har en allmän 
räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning, bl.a. 
genom att komplettera den med nya icke 
väsentliga delar, måste de antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG. 
Kommissionen bör också bemyndigas att 
fatta beslut om undantag från 
handelsförbudet i denna förordning och 
om upphävande och återkallande av 
sådana undantag. Eftersom 
bestämmelserna avser förvaltningen av 
det system som inrättas genom denna 
förordning och är avsedda att tillämpas i 
enskilda fall måste de antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 4 i rådets beslut 
1999/468/EG.

genom att komplettera den med nya icke 
väsentliga delar, måste de antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG. 

Or. en

Motivering

Orden ”de bevis som behöver läggas fram för att påvisa inuitiska sälprodukters ursprung” är 
i linje med artikel 3.3. Strykningarna är en logisk konsekvens av strykningen av möjliga 
undantag till denna förordning. Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 4 och 
följande.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs harmoniserade 
regler för saluföring, import till 
gemenskapen, transitering genom 
gemenskapen och export från 
gemenskapen av sälprodukter.

I denna förordning fastställs harmoniserade 
regler för förbud mot saluföring, import till 
gemenskapen, transitering genom 
gemenskapen och export från 
gemenskapen av sälprodukter.

Or. en
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Motivering

Genom att lägga till orden ”förbud mot” bringas förslaget i linje med de ändringar som 
föredraganden föreslår, det vill säga att undantagen stryks.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. säl: exemplar av Pinnipedia av de arter 
som förtecknas i bilaga I,

1. säl: alla exemplar av Pinnipedia 
(Phocidae, Otariidae och Odobenidae),

Or. en

Motivering

Förordningen bör gälla för alla sälar. Definitionen anpassas därför i linje med den 
föreslagna strykningen av bilaga I.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. sökande som begär undantag: länder, 
även medlemsstater, som begär undantag 
enligt artikel 5 i denna förordning och på 
vars territorium de sälar, från vilka 
sälprodukter utvinns, slaktas och 
avhudas, samt det land vars jurisdiktion 
omfattar den person som slaktar och 
avhudar sälarna i de fall då slakten och 
avhudningen äger rum på ett annat lands 
territorium. I samband med antagandet av 
de genomförandebestämmelser som avses 
i artikel 5.5 ska kommissionen besluta, i 
enlighet med denna förordnings syften, 
huruvida och på vilka eventuella villkor 
andra enheter än länder kan omfattas av 
förordningen.

utgår
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Or. en

Motivering

Strykningen av detta led är en logisk konsekvens av strykningen av möjliga undantag till 
denna förordning. Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 4 och följande.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. traditionell jakt: icke-kommersiell 
säljakt som traditionellt bedrivs av 
inuitsamhällena, 

Or. en

Motivering

Denna nya definition klargör de undantag för inuitsamhällena som avses i artikel 3.2.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b. för livsuppehälle: inuitsamhällenas 
brukliga och traditionella utnyttjande av 
sälprodukter för direkt personligt bruk 
eller inom familjen, som livsmedel, skydd, 
bränsle, kläder, verktyg; för att tillverka 
och saluföra hantverk av icke-ätliga 
biprodukter från sälar för personligt bruk 
eller inom familjen; och för byteshandel 
med sälar eller delar av sälar, om denna 
byteshandel är begränsad och inte 
kommersiell, eller för gemensam 
användning för personligt bruk eller inom 
familjen.
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Or. en

Motivering

Denna nya definition klargör det undantag för inuitsamhällena som avses i artikel 3.2 och är 
i linje med USA:s lag om skydd av marina däggdjur. 

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte gälla sälprodukter som 
härrör från inuitsamhällenas traditionella 
självhushållningsjakt.

Punkt 1 ska inte gälla sälprodukter som 
härrör från den traditionella säljakt 
inuitsamhällena bedriver för sitt 
livsuppehälle.

Or. en

Motivering

Orden ”för sitt livsuppehälle” är mer exakta än ordalydelsen i förslaget och följer också 
ordalydelsen i USA:s lag om skydd av marina däggdjur.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 utgår
Villkor för saluföring, import, transitering 

och export
1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3.1 ska det vara tillåtet att saluföra 
sälprodukter på gemenskapsmarknaden, 
importera sälprodukter till gemenskapen, 
transitera sälprodukter genom 
gemenskapen och exportera sälprodukter 
från gemenskapen om följande villkor 
uppfylls:
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(a) Sälprodukterna härrör från sälar som 
har slaktats och avhudats i ett land där 
det finns lämplig lagstiftning eller andra 
bestämmelser som säkrar att sälarna 
avlivas och avhudas utan att de åsamkas 
onödig smärta, rädsla eller annat lidande, 
eller av personer som lyder under 
lagstiftningen i ett land där det finns 
sådan lagstiftning.
(b) De behöriga myndigheterna ska 
kontrollera efterlevnaden av den 
lagstiftning eller andra bestämmelser som 
avses i punkt a.
(c) Det ska finnas ett lämpligt 
certifieringssystem som säkrar att 
sälprodukterna, inbegripet sälhudar och 
andra råvaror från säl som används för 
framställningen av sälprodukter, kommer 
från sälar som uppfyller villkoren i leden 
a och b.
(d) Det faktum att villkoren i leden a, b 
och c uppfylls ska i enlighet med 
artiklarna 6 och 7 styrkas med
(i) ett intyg, och
(ii) en etikett eller annan märkning, i de 
fall då intyget inte är tillräckligt för att 
efterlevnaden av denna förordning ska 
kunna kontrolleras.
2. Medlemsstaterna ska inte förhindra att 
sälprodukter som uppfyller villkoren i 
denna förordning saluförs, importeras 
eller exporteras.

Or. en

Motivering

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 
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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.
Therefore, the provisions for derogations are deleted.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår
Undantag

1. Undantag ska beviljas de sökande som 
kan bevisa på ett för kommissionen 
tillfredsställande sätt att de uppfyller 
villkoren i artikel 4.1.
2. Kommissionen ska bedöma om 
villkoren i artikel 4.1 a är uppfyllda på 
grundval av de kriterier som anges i 
bilaga II.
3. De undantag som beviljas enligt punkt 
1 ska dras in tillfälligt eller återkallas om 
något av de angivna villkoren inte längre 
uppfylls.
4. Kommissionen ska bevilja undantag 
och besluta om tillfällig indragning och 
återkallande av undantag i enlighet med 
det förfarande som avses i artikel 9.2.
5. Kommissionen ska anta de åtgärder 
som krävs för genomförandet av denna 
artikel, som bestämmelser om 
ansökningar om undantag ska lämnas in 
till kommissionen och om vilka bevis som 
krävs för att undantag ska kunna beviljas.
Kommissionen ska därvid ta hänsyn till de 
olika villkor som råder på ländernas 
territorier.
Sådana åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
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med kontroll som avses i artikel 9.3.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 4.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
Intyg

1. De intyg som avses i artikel 4.1 d i ska 
uppfylla följande minimikrav:
(a) De ska innehålla all relevant 
information som behövs för att bevisa att 
den eller de sälprodukter som de avser 
uppfyller de villkor som anges i artikel 4.1 
c, och
(b) de ska ha certifierats av ett oberoende 
organ eller en offentlig myndighet som 
går i god för den information som de 
innehåller.
2. Kommissionen ska anta de åtgärder 
som krävs för genomförandet av denna 
artikel. Kommissionen får ange vilken 
information intygen ska innehålla och 
vilka beviskrav som gäller för att bevisa 
att villkoret i punkt 1 b uppfylls.
Sådana åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 9.3.

Or. en



PE415.284v01-00 16/22 PA\752923SV.doc

SV

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artiklarna 4 och 5. I enlighet med artikel 3.3 ska 
kommissionen vidta de åtgärder som krävs för genomförandet av undantaget för 
inuitsamhällena, även fastställa vilka bevis som behöver läggas fram för att påvisa inuitiska 
sälprodukters ursprung.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår
Etikettering och märkning

1. De etiketter och den märkning som 
avses i artikel 4.1 d iii ska vara läslig, 
outplånlig och synlig.
2. Kommissionen ska anta de åtgärder 
som krävs för genomförandet av denna 
artikel, som bestämmelser om vilka krav 
etikettering och märkning ska uppfylla 
och bestämmelser om etiketteringens och 
märkningens placering. Sådana åtgärder, 
som avser att ändra icke väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 9.3.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artiklarna 4, 5 och 6.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 utgår
Ändringar av bilagorna

Kommissionen får göra ändringar i 
bilagorna. Sådana åtgärder, som syftar till 
att ändra icke väsentliga delar av denna 
förordning, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 9.3.

Or. en

Motivering

Den föreslagna strykningen av bilagorna gör denna artikel överflödig.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

utgår

Or. en

Motivering

Endast artikel 5.4 hänvisade till artikel 9.2. Eftersom artikel 5.4 har strukits blir artikel 9.2 
överflödig.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vart femte år 
rapportera till kommissionen om de 
åtgärder som har vidtagits för att 
genomföra denna förordning.

1. Medlemsstaterna ska inom tre år efter 
ikraftträdandet av denna förordning och 
därefter vart femte år rapportera till 
kommissionen om de åtgärder som har 
vidtagits för att genomföra denna 
förordning.

Or. en

Motivering

En frist på fem år för att erhålla den första rapporten är för lång.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Inom tolv månader från utgången av 
varje rapporteringsperiod på fem år ska 
kommissionen, på grundval av de rapporter 
som avses i punkt 1, lägga fram en rapport 
för Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna förordning.

2. Inom tolv månader från utgången av 
varje rapporteringsperiod ska 
kommissionen, på grundval av de rapporter 
som avses i punkt 1, lägga fram en rapport 
för Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 3 och 4 ska tillämpas sex 
månader efter den dag då förordningen 

Artikel 3 ska tillämpas sex månader efter 
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träder i kraft, utom i den händelse att de 
genomförandebestämmelser som avses i 
artiklarna 3.3, 5.5, 6.2 och 7.2 inte är i 
kraft på den dagen; i sådana fall ska de 
tillämpas från och med dagen efter det att 
genomförandebestämmelserna träder i 
kraft.

den dag då förordningen träder i kraft.

Or. en

Motivering

Denna artikel ändras i linje med strykningen av möjliga undantag.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Bilaga I

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA I utgår
Sälarter enligt artikel 2

1. Arctocephalus pusillus pusillus;
2. Callorhinus ursinus;
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;
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16. Pusa sibirica;
17. Zalophus californianus.

Or. en

Motivering

I linje med ändringsförslaget till artikel 2.1 ska denna förordning gälla för alla arter av 
Pinnipedia. Bilaga I är därför överflödig. 

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA II utgår
Kriterier enligt artikel 5.2 för bedömning 

av om gällande lagstiftning och andra 
bestämmelser är adekvata

1. DJURSKYDDSPRINCIPER:
Principerna för djurskyddet anges i 
tillämplig lagstiftning eller andra 
bestämmelser.
2. JAKTREDSKAP:
Det specificeras vilka vapen som får 
användas för att slakta sälar. Det anges 
tydligt i lagstiftningen och andra 
bestämmelser vilka vapen som får 
användas för att bedöva och slakta 
sälungar och vilka vapen som får 
användas för att bedöva och slakta vuxna 
sälar.
3. KONTROLL AV KÄNSELFÖRLUST 
OCH DÖD MED HJÄLP AV 
LÄMPLIGA MÄTMETODER:
Det anges lämpliga kontrollmetoder och 
jägarna åläggs att kontrollera att en säl är 
oåterkalleligen medvetslös innan den 
tappas på blod och innan jägarna går 
vidare till nästa säl.
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4. UTTAPPNING AV BLOD PÅ 
MEDVETSLÖSA DJUR:
Det föreskrivs att uttappningen av blod 
ska göras omedelbart efter det att en säl 
har gjorts medvetslös på lämpligt sätt, dvs. 
uttappningen ska alltid göras innan 
jägarna går vidare till nästa säl.
5. JAKTVILLKOR:
Det föreskrivs att sälen och/eller jägaren 
måste vara på ett stabilt underlag och att 
jägaren måste kunna se sitt byte 
ordentligt. Övriga faktorer av relevans för 
jakten regleras också.
6. UTBILDNING AV JÄGARNA:
Det krävs att jägarna har en definierad 
kunskaps- och färdighetsnivå när det 
gäller sälbiologi, jaktmetoder och den så 
kallade trestegsmetoden; dessutom ska det 
krävas att jägarna bevisar sina praktiska 
kunskaper om jaktredskap genom 
skjutprov. Den så kallade trestegsmetoden 
är en metod för effektiv 
klubbning/skjutning, effektiv kontroll 
(kontroll av blinkreflexen eller 
skallpalpation för att säkra att sälen är 
oåterkalleligen medvetslös eller död) och 
effektiv bloduttappning; syftet med 
metoden är att säkra att sälar slaktas utan 
onödig smärta, rädsla eller annat lidande.
7. OBEROENDE ÖVERVAKNING:
Det finns ett system för regelbunden 
kontroll och övervakning av jakten och de 
inspektörer som utför övervakningen ska 
vara oberoende.
8. ÖVERVAKNING SOM UTFÖRS AV 
TREDJE PART:
Det är möjligt att låta tredje part utföra 
övervakningen utan alltför stora 
administrations- och logistikhinder.
9. RAPPORTERINGSKRAV:
Det har fastställts tydliga 
rapporteringskrav, både för jägare och 
inspektörer, och i rapporteringen måste 
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ingå uppgifter om var och när sälar 
slaktas och om vilka vapen och vilken 
ammunition som används. Relevanta 
miljöfaktorer ska också rapporteras.
10. SANKTIONER OCH 
EFTERLEVNAD:
Det insamlas systematisk statistik om 
jakten, om bristande efterlevnad av de 
gällande kraven och om påföljande 
sanktioner.

Or. en

Motivering

Eftersom bestämmelserna om möjliga undantag har strukits finns det inget behov av att 
upprätta kriterier för bedömning av om gällande lagstiftning och andra bestämmelser är 
adekvata.

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 4 och följande.
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