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LÜHISELGITUS 

Komisjoni ettepanek 

Komisjoni ettepaneku eesmärk on rakendada WTO soovitusi ja otsuseid, mis käsitlevad kahte 

erandit seoses algmääruses ette nähtud hülgetoodetega kauplemise keeluga: selliste 

hülgetoodete impordi lubamine, mis on saadud mere elusressursside säästva majandamise 

eesmärgil peetud jahil mittetulunduslikul eesmärgil kütitud hüljestest (edaspidi 

„mereressursse säästev erand”), ja nende hülgetoodete impordi lubamine, mis on saadud 

inuittide ja muude põlisrahvaste kogukondade traditsioonilisel hülgejahil kütitud hüljestest 

(edaspidi „põlisrahvaste erand”). WTO raames võetud kohustusi arvestades teeb komisjon 

ettepaneku kaotada mereressursse säästev erand ning kohandada põlisrahvaste erandit 

vastavalt vaidluste lahendamise organi nõuetele, sidudes selle kasutamise loomade heaolu 

nõuete järgimisega ja kehtestades hülgetoodete turulelaskmise piirmäära. 

Arvamuse koostaja seisukoht 

Hülgetoodete impordi piiramise poolt on juba ammu paljud organisatsioonid, kes tegelevad 

loomade kaitsega, ja ka suur osa üldsusest, kes ei aktsepteeri nende loomade tapmist 

kaubanduslikul eesmärgil, mis toimub sageli julmalt ja vägivaldselt. 

Teaduslike uuringute kohaselt on hülged eriti intelligentsed ja tundlikud loomad, mis veelgi 

enam põhjendab vajadust neid julmuse ja kannatuste eest kaitsta. Seejuures tuleb toonitada, et 

hülgetoodetel ei ole Euroopa Liidu jaoks erilist majanduslikku tähtsust ja Euroopa tarbijad 

saavad ilma nendeta suurepäraselt hakkama. Samal ajal tuleb mõista inuittide ja teiste 

põlisrahvaste erilist olukorda, kelle jaoks hülgejaht on seotud pikaajalise traditsiooni ja 

selliste kogukondade elu-oluga, mistõttu hülgetoodete importi tuleb piirata nende toodetega, 

mis on saadud niisuguste kogukondade traditsioonilisel hülgejahil kütitud hüljestest, 

tingimusel et nad kohustuvad järgima võimalikult kõrgeid humanitaarnorme. Kui need on 

täidetud, peaks komisjon kasutama muid mitteseadusandlikke meetmeid, et lihtsustada selliste 

toodete turulelaskmist. 

Peamiseks küsimuseks on hülgetoodete piiratud impordi nõuetekohane kontroll, mis on tõhus 

ainult siis, kui nende toodete importija peab tõendama, et tooted on saadud eelmainitud 

kogukondade jahipidamise tulemusel. Selliste nõuete kehtestamisega püüab arvamuse 

koostaja järgida algmääruse eesmärke, mille aluseks on kaubanduslikel eesmärkidel peetava 

hülgejahiga seotud moraalsed kaalutlused. Samuti leiab arvamuse koostaja, et tuleb ette näha 

võimalus kehtestada Euroopa tasandil ajutine täielik keeld sellistest kolmandatest riikidest 

pärit hülgetoodete impordi suhtes, kus jahipidamisel rikutakse rängalt nõutavaid norme seoses 

nõudega mitte tekitada loomadele asjatut valu, stressi, hirmu ja muus vormis kannatusi. 

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval siseturu- ja 

tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 
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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Samas on hülgejaht lahutamatu osa 

inuittide ja muude põlisrahvaste 

kogukondade kultuurist ja identiteedist 

ning annab olulise panuse nende elatise 

teenimisse. Seepärast ei põhjusta inuittide 

ja muude põlisrahvaste kogukondade 

hülgejaht avalikkusele samasugust muret 

kui jaht, mida peetakse peamiselt 

kaubanduslikel eesmärkidel. Lisaks on 

üldiselt tunnustatud, et inuittide ja muude 

põlisrahvaste kogukondade põhi- ja 

sotsiaalseid huve ei tohiks kahjustada, nagu 

on sätestatud ÜRO põlisrahvaste õiguste 

deklaratsioonis ja muudes rahvusvahelistes 

õigusaktides. Seepärast võimaldab määrus 

(EÜ) nr 1007/2009 erandina inuittide ja 

muude põlisrahvaste kogukondade 

traditsioonilisel hülgejahil elatise 

saamiseks kütitud hüljestest valmistatud 

hülgetooteid turule lasta. 

(2) Samas on hülgejaht lahutamatu osa 

inuittide ja muude põlisrahvaste 

kogukondade kultuurist ja identiteedist 

ning annab olulise panuse nende elatise 

teenimisse, sealhulgas nende õigusesse 

arengule ja majandustegevusele. 

Seepärast ei põhjusta inuittide ja muude 

põlisrahvaste kogukondade hülgejaht, mida 

peetakse säästvaks ja mis ei kahjusta 

hülgepopulatsiooni tervist, avalikkusele 

samasugust muret kui jaht, mida peetakse 

peamiselt kaubanduslikel eesmärkidel. 

Lisaks on üldiselt tunnustatud, et inuittide 

ja muude põlisrahvaste kogukondade 

põhilisi majanduslikke ja sotsiaalseid huve 

ei tohiks kahjustada, nagu on sätestatud 

ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsioonis 

ja muudes rahvusvahelistes õigusaktides. 

Lisaks rõhutatakse Rahvusvahelise 

Tööorganisatsiooni (ILO) 1989. aasta 

põlisrahvaste ja hõimurahvaste 

konventsioonis põlisrahvaste õigust 

enesemääramisele, seega ka õigust 

järgida vabalt oma majanduslikku, 

sotsiaalset ja kultuurilist arengut. 

Seepärast võimaldab määrus (EÜ) 

nr 1007/2009 erandina inuittide ja muude 

põlisrahvaste kogukondade traditsioonilisel 

hülgejahil elatise saamiseks kütitud 

hüljestest valmistatud hülgetooteid turule 

lasta. 

 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Tõeliselt humaanse surmamise 

meetodit ei ole võimalik inuittide ja muude 

põlisrahvaste kogukondade peetaval jahil 

tõhusalt ja järjekindlalt kasutada, nagu ei 

ole see võimalik ka muul hülgejahil. Siiski 

on määruse (EÜ) nr 1007/2009 eesmärki 

arvestades asjakohane muuta 

tingimuslikuks selliste hülgetoodete liidu 

turule laskmine, mis on saadud inuittide ja 

muude põlisrahvaste kogukondade 

traditsioonilisel hülgejahil kütitud 

hüljestest, seades tingimuseks, et jahti 

peetakse viisil, mis vähendab kütitavate 

loomade valu, stressi, hirmu või muid 

kannatusi võimalikult suures ulatuses, 

võttes samal ajal arvesse inuittide ja muude 

põlisrahvaste kogukondade traditsioonilist 

eluviisi ja elatise teenimise vajadusi. 

Erandi andmisel hülgetoodetele, mis on 

saadud inuittide ja muude põlisrahvaste 

kogukondade traditsioonilisel hülgejahil 

kütitud hüljestest, tuleks piirduda sellise 

jahiga, mida peetakse neile kogukondadele 

elatise saamiseks, mitte peamiselt 

kaubanduslikel eesmärkidel. Seega peaks 

komisjonil olema võimalik piirata 

kõnealuse erandi alusel turule lastavate 

hülgetoodete kogust, kui see on vajalik, et 

vältida erandi kasutamist selliste toodete 

puhul, mis on saadud peamiselt 

kaubanduslikel eesmärkidel peetaval jahil 

kütitud hüljestest. 

(3) Tõeliselt humaanse surmamise 

meetodit ei ole võimalik inuittide ja muude 

põlisrahvaste kogukondade peetaval jahil 

tõhusalt ja järjekindlalt kasutada, nagu ei 

ole see võimalik ka muul hülgejahil. Siiski 

on määruse (EÜ) nr 1007/2009 eesmärki 

arvestades asjakohane muuta 

tingimuslikuks selliste hülgetoodete liidu 

turule laskmine, mis on saadud inuittide ja 

muude põlisrahvaste kogukondade 

traditsioonilisel hülgejahil kütitud 

hüljestest, seades tingimuseks, et jahti 

peetakse säästval viisil, mis vähendab 

kütitavate loomade valu, stressi, hirmu või 

muid kannatusi võimalikult suures 

ulatuses, võttes samal ajal arvesse inuittide 

ja muude põlisrahvaste kogukondade 

traditsioonilist eluviisi ja elatise teenimise 

vajadusi, seadmata ohtu vastavat levilat ja 

ökosüsteemi tervikuna. Erandi andmisel 

hülgetoodetele, mis on saadud inuittide ja 

muude põlisrahvaste kogukondade 

traditsioonilisel hülgejahil kütitud 

hüljestest, tuleks piirduda sellise jahiga, 

mida peetakse neile kogukondadele elatise 

saamiseks, mitte peamiselt kaubanduslikel 

eesmärkidel. Selleks peab komisjon võtma 

meetmeid, et teavitada üldsust sellest 

määrusest ja selle erandist põlisrahvaste 

kogukondade küttimismeetoditest 

pärinevate toodete osas, et taastada 

tarbijate usaldus. Seega peaks komisjonil 

olema võimalik – kui on asjaomaseid 

tõendeid ja pärast konsulteerimist 

asjaomaste üksustega – piirata turule 

lastavate hülgetoodete kogust või vajaduse 

korral keelata erandi põhimõtteid 

rikkuvate küttimisviiside abil turule lastud 

tooted, et vältida erandi kasutamist selliste 

toodete puhul, mis on saadud peamiselt 

kaubanduslikel eesmärkidel kütitud 

hüljestest. 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (3 a) Et tagada käesoleva määruse 

rakendamise tõhus kontroll, tuleb 

kehtestada põhimõte, mille kohaselt lasub 

kohustus tõendada, et liidu turule 

imporditud hülgetooted on saadud 

inuittide ja muude põlisrahvaste 

kogukondade jahil kütitud hüljestest, 

nende toodete importijatel. 

 

 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 b) Inuittide ja teiste põlisrahvaste 

kogukondade jahipidamisest pärinevaid 

hülgetooteid tohib turule lasta üksnes 

tingimusel, et need on varustatud 

mehhanismi/dokumendiga, mis tõendab 

toodete päritolu ja vastavust käesolevas 

määruses kehtestatud nõuetele. Selleks 

võidakse luua pitser, mis tõendab nende 

kogukondade seda liiki elatusvajadustest 

põhjendatud, mitte peamiselt 

kaubanduslikel eesmärkidel toimuvast 

jahipidamisest pärinevaid tooteid. 

 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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(5) Selleks, et näha ette hülgetoodete 

turulelaskmise üksikasjalikud eeskirjad, 

tuleks komisjonile anda õigus võtta vastu 

õigusakte vastavalt aluslepingu 

artiklile 290. On eriti oluline, et komisjon 

viiks läbi asjakohaseid konsultatsioone, 

sealhulgas ekspertide tasandil. 

Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 

ja koostamisel peaks komisjon tagama 

asjaomaste dokumentide sama- ja 

õigeaegse ning asjakohase edastamise 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

(5) Selleks, et näha ette hülgetoodete 

turulelaskmise üksikasjalikud eeskirjad, 

tuleks komisjonile anda õigus võtta vastu 

õigusakte vastavalt aluslepingu 

artiklile 290. On eriti oluline, et komisjon 

viiks läbi asjakohaseid konsultatsioone, 

sealhulgas ekspertide tasandil ning 

inuittide või muude asjaomaste 

põlisrahvaste kogukondadega. 

Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 

ja koostamisel peaks komisjon tagama 

asjaomaste dokumentide sama- ja 

õigeaegse ning asjakohase edastamise 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 b) Komisjonil peab olema võimalus 

paindlikult reageerida, kui saadakse 

usaldusväärset teavet selle kohta, et 

kolmandas riigis peetava hülgejahi käigus 

rikutakse tõsiselt kehtivaid norme seoses 

nõudega mitte tekitada loomadele asjatut 

valu, stressi, hirmu ja muid kannatusi. 

Sellistel juhtudel peab komisjonil olema 

volitus kehtestada ajutine piirang või 

keeld sellisest riigist pärit jahiga seotud 

hülgetoodete impordi suhtes. 

 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 1  

Määrus (EÜ) nr 1007/2009 

Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Hülgetoodete turulelaskmine on lubatud 

üksnes juhul, kui need tooted on saadud 

inuittide ja muude põlisrahvaste 

kogukondade jahil kütitud hüljestest, 

eeldusel et täidetud on kõik järgmised 

tingimused: 

1. Hülgetoodete turulelaskmine on lubatud 

üksnes juhul, kui importija esitab 

nõutavad tõendid selle kohta, et need 

tooted on saadud inuittide ja muude 

põlisrahvaste kogukondade jahil kütitud 

hüljestest, eeldusel et täidetud on kõik 

järgmised tingimused: 

 

Selgitus 

Importijate suhtes tõendamiskohustuse kehtestamine, et nende imporditud hülgetooted on 

pärit lubatud allikatest, võimaldab tulemuslikku kontrolli käesoleva määruse rakendamise 

üle. 

 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 1007/2009 

Artikkel 3 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kui jahitud hüljeste arv, vastavalt lõikele 

1 turule lastud hülgetoodete kogus või 

muud asjaolud viitavad, et jahipidamine 

toimub peamiselt kaubanduslikel 

eesmärkidel, on komisjonil õigus võtta 

kooskõlas artikliga 4 vastu delegeeritud 

õigusakte, et piirata sellise jahi tulemusena 

saadud toodete kogust, mida võib turule 

lasta. 

5. Kui on asjakohaseid tõendeid, mis 

viitavad sellele, et jahitud hüljeste arv, 

vastavalt lõigetele 1 ja 2 turule lastud 

hülgetoodete kogus või muud asjaolud 

tõendavad, et jahipidamine toimub 

peamiselt kaubanduslikel eesmärkidel, on 

komisjonil pärast konsulteerimist 

asjaomaste üksustega õigus võtta 

kooskõlas artikliga 4 vastu delegeeritud 

õigusakte, et piirata või keelata sellise jahi 

tulemusena saadud toodete 

turulelaskmine. 

 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 3 a (uus) 
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Määrus (EÜ) nr 1007/2009 

Artikkel 5a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 5 a 

 Avalik teave 

 Komisjon ja liikmesriigid võtavad 

vajalikke meetmeid, et teavitada pädevaid 

asutusi, sealhulgas liikmesriikide 

tolliametnikke ning avalikkust artikli 3 

lõike 1 kohaselt toimuva põlisrahvaste 

kogukondade jahi tulemusel saadud 

hülgetoodete turulelaskmisest vastavalt 

kohaldatavatele õigusnormidele.” 
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