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LYHYET PERUSTELUT

1. Tausta

Hylkeenpyynti 

Hylkeet elävät pääasiassa polaaristen, subpolaaristen ja lauhkeiden vyöhykkeiden rannikoilla. 
Eväjalkaisia lajeja on 33, joista ainakin 15 lajia on pyynnin kohteena. Vuosittain pyydetään 
noin 15–16 miljoonaa hyljettä.

Laajamittaisessa kaupallisessa pyynnissä tapetaan vuosittain noin 900 000 hyljettä (mainittu 
lukumäärä ei sisällä haavoitettuja ja kadonneita hylkeitä eikä ilmoittamattomia tappoja), mistä 
60 prosenttia tapahtuu Kanadassa, Grönlannissa ja Namibiassa. Myös Norjassa ja Venäjällä 
harjoitetaan laajamittaista kaupallista hylkeenpyyntiä. Yhteisön alueella Ruotsissa, Suomessa 
ja Isossa-Britanniassa (Skotlannissa) harjoitetaan vähäistä hylkeenpyyntiä pääasiassa 
kalakantojen hallinnan ja vahinkoeläinten hallinnan perusteella. 

Hylkeistä peräisin olevia tuotteita myydään yhteisössä ja sen ulkopuolella. 

Julkisuudessa lisääntyvä huoli

Hylkeet ovat tuntevia nisäkkäitä, jotka voivat tuntea kipua, tuskaa, pelkoa ja muita 
kärsimyksen muotoja. Hylkeenpyynnin menetelmiä pidetään yleisesti epäinhimillisinä ja 
julmina. Nimenomaan hylkeenpyynnin eläinsuojelunäkökohdat ovat viime vuosien aikana 
herättäneet merkittävää huolta julkisuudessa: 

(1) Erilaiset mielipidemittaukset useissa EU:n jäsenvaltioissa ovat osoittaneet, että EU:n 
kansalaisten ylivoimainen enemmistö vastustaa laajamittaista kaupallista hylkeenpyyntiä ja 
sen menetelmiä, minkä lisäksi selvä enemmistö kannattaa hyljetuotteiden kaupan täydellistä 
kieltämistä. Kaupallisen hylkeenpyynnin vastustus on merkittävää myös kansainvälisellä 
tasolla ja jopa Kanadan kaltaisissa hylkeenpyyntimaissa.

(2) Kansalaisten eläinten hyvinvoinnista tunteman huolen vuoksi EU:n jäsenvaltiot ovat jo 
ottaneet käyttöön lainsäädäntöä, jolla hyljetuotteiden myynti kielletään, ja muut jäsenvaltiot 
valmistelevat vastaavaa lainsäädäntöä.  Kansainvälisellä tasolla myös monet muut valtiot ovat 
toteuttaneet vastaavia toimia, jotka nekin perustuvat eläinten hyvinvointiin liittyviin 
moraalisiin ja eettisiin näkökohtiin. Esimerkiksi Yhdysvallat sisällytti mainitun kiellon 
vuonna 1972 säädettyyn merinisäkkäiden suojelua koskevaan lakiin.  

(3) Sen seurauksena, että kirjallinen kannanotto 38/2006 (425 allekirjoittajaa) hyväksyttiin 
26. syyskuuta 2006, Euroopan parlamentti pyysi grönlanninhylkeistä ja kuplahylkeistä 
peräisin olevien tuotteiden tuonnin, viennin ja myynnin täydellistä kieltämistä kuitenkin siten, 
että samalla varmistetaan, että asetus ei vaikuta inuiittiväestön perinteiseen hylkeenpyyntiin.  

(4) Vaikutusten arvioinnin jälkeen Euroopan komissio antoi ehdotuksen asetukseksi
23. heinäkuuta 2008. EY:n perustamissopimuksen 95 ja 133 artiklaan perustuva 
asetusluonnos sisältää hyljetuotteiden kaupan kieltämisen, mikä ei koske inuiittiyhteisöjä. Se 
sisältää kuitenkin myös merkittäviä poikkeuksia, jotka sallivat sellaisten hyljetuotteiden 
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kaupan, jotka ovat peräisin hylkeistä, joille ei ole aiheutettu kipua eikä tuskaa.

2. Valmistelijan kanta 

Täydellinen kielto 

Hylkeitä pyydetään syrjäisillä, laajoilla ja vaikeapääsyisillä alueilla äärimmäisissä 
sääolosuhteissa ja epävakaalla jäällä. Riippumattomat tarkkailijat toteavat vuosittain, että 
mainitut erityisolosuhteet muodostavat vakavan esteen nk. kolmen vaiheen menettelylle 
(tainnuttaminen, tajuttomuuden tarkistaminen, verenlasku).  Viimeksi mainitun vahvistaa 
myös Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto. Lisäksi mainitut olosuhteet, 
jossa todentaminen on mahdotonta, aiheuttavat sen, että toimivaltaiset viranomaiset eivät 
käytännössä pysty toteuttamaan vaadittuja valvontatoimia. Käytäntö, jonka mukaisesti 
mainitut viranomaiset olisivat vastuussa sertifikaattien ja merkintöjen myöntämisestä, 
aiheuttaisivat monia käytännön ongelmia, eikä ehdotettu käytäntö täytä vaatimuksia, joita 
EU:n kansalaiset ovat esittäneet Euroopan parlamentille. Mainitusta syystä valmistelija 
katsoo, että komission ehdotukseen sisältyvien toimien täytäntöönpanon valvonta olisi 
mahdotonta, ja väittää, että EU:n kansalaisten moraalikäsitykset vaativat hyljetuotteiden 
kaupan täydellistä kieltämistä, mitä parlamentti pyysi jo vuonna 2006, kuitenkin siten, että 
kielto ei koske inuiittiyhteisöjä. Lisäksi valmistelija katsoo, että vain kansallisen 
lainsäädännön takaama maksimaalisen suojelun taso varmistaa ehdotetun 
yhdenmukaistamisen legitimiteetin.  

Kolme tavoitetta

Valmistelija on vahvasti sitä mieltä, että hyljetuotteiden kaupan täydellistä kieltoa voidaan 
perustella kolmella seuraavalla tavoitteella siten, että inuiittiyhteisöille myönnetään rajoitettu 
poikkeus:

(1) Yleinen moraalinen näkemys: vain täydellinen kieltäminen vastaa EU:n kansalaisten 
laajasti tuntemaa huolta;

(2) Eläinten hyvinvointi: ehdotettujen toimien tarkoituksena on lopettaa julmiksi katsotut 
pyyntimenettelyt;

(3) Huoli ympäristöstä: hyljekantojen vähentymisen ja tiettyjen lajien mahdollisen 
sukupuuttoon kuolemisen välttäminen. Nykyisen kaupallisen hylkeenpyynnin suurimpien 
sallittujen saaliiden (TACien) taso ylittää hyljekantojen kestokyvyn. Sen lisäksi suurimmat 
sallitut saaliit eivät sisällä haavoitettuja ja kadonneita hylkeitä eivätkä ilmoittamattomia 
tappoja. Lisäksi ilmastomuutos ja maapallon lämpeneminen saattavat lisätä hylkeenpoikasten 
kuolleisuutta. 

Konkreettiset ehdotukset 

Edellä mainitun perusteella valmistelija ehdottaa poikkeusten poistamista komission 
ehdotuksesta ja esittää hyljetuotteiden kaupan täydellistä kieltämistä. Lisäksi valmistelija 
ehdottaa inuiittiyhteisöille myönnettävän poikkeuksen tiukentamista. Valmistelijan ehdottama 
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poikkeus on sopusoinnussa esimerkiksi kansainvälisen valaanpyyntikomission, 
merinisäkkäiden suojelua koskevan Yhdysvaltojen lainsäädännön ja EU-27:n usean 
jäsenvaltion lainsäädännön kanssa. EU:n lainsäädännön saattaminen yhdenmukaiseksi 
voimassa olevan Yhdysvaltojen lainsäädännön kanssa voisi edistää kaupallisen 
hylkeenpyynnin vastustamista koskevan kansainvälisen lainsäädäntökehyksen 
yhdenmukaisuutta.  

Mahdollisen WTO:n paneelin osalta esittelijä katsoo, että kieltämistä voidaan perustella 
(yleisen moraalin suojelua koskevan) GATT-sopimuksen XX (a) artiklalla, koska Euroopan 
kansalaisten moraaliset huolenaiheet on osoitettu ja dokumentoitu selvästi, ja koska 
mainittuihin huolenaiheisiin ei voida reagoida riittävällä tavalla millään muulla kauppaa 
vähemmän rajoittavalla toimenpiteellä. Kielto, joka koskee yhtäläisesti kaikkia EU:n 
jäsenvaltiota ja kolmansia valtioita, on syrjimätön. WTO:lla ei toistaiseksi ole toimivaltaa 
tällä alalla. Se on kuitenkin heikko peruste sille, että täydellisen kieltämisen sijasta säädetään 
sellaisista toimista, joiden täytäntöönpanon valvonta on mahdotonta.  

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tässä asetuksessa säädettävillä 
kielloilla olisi vastattava kansalaisten 
ilmaisemaan eläinten hyvinvointia 
koskevaan huoleen siitä, että yhteisön 
markkinoille saatetaan tai kolmansista 
maista tuodaan ehkä sellaisia hyljetuotteita, 
jotka ovat peräisin hylkeistä, jotka on 
tapettu ja nyljetty siten, että niille on ehkä 
aiheutettu vältettävissä olevaa kipua, 
tuskaa tai muuta kärsimystä.

(10) Tässä asetuksessa säädettävillä 
kielloilla olisi vastattava kansalaisten 
ilmaisemaan eläinten hyvinvointia ja 
mahdollista suojelua koskevaan huoleen 
siitä, että yhteisön markkinoille saatetaan 
tai kolmansista maista tuodaan ehkä 
sellaisia hyljetuotteita, jotka ovat peräisin 
hylkeistä, jotka on tapettu ja nyljetty siten, 
että niille on ehkä aiheutettu vältettävissä 
olevaa kipua, tuskaa tai muuta kärsimystä.

Or. en
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Perustelu

Euroopan kansalaisten tuntema huoli eläinten hyvinvoinnista ja mahdollisesta suojelusta 
perustuvat eläinten hyvinvointiin liittyviin moraalisiin ja eettisiin näkökohtiin. Koska ne ovat 
tämän asetuksen tukena olevia syitä, kummatkin olisi mainittava.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) On kuitenkin aiheellista säätää 
mahdollisuudesta poikkeuksiin yleisestä 
kiellosta, joka koskee hyljetuotteiden 
saattamista markkinoille ja yhteisöön 
tuontia tai yhteisöstä vientiä, jos 
asianmukaiset eläinten 
hyvinvointikysymyksiin perustuvat 
edellytykset täyttyvät. Tässä tarkoituksessa 
olisi säädettävä arviointiperusteet, joiden 
noudattamisella varmistettaisiin, että 
hylkeet tapetaan ja nyljetään 
aiheuttamatta vältettävissä olevaa kipua, 
tuskaa tai muuta kärsimystä. Poikkeukset 
olisi myönnettävä yhteisön tasolla, jotta 
koko yhteisössä sovelletaan 
yhdenmukaisia edellytyksiä poikkeusten 
nojalla sallittavaan kauppaan ja jotta 
sisämarkkinoiden toiminta säilyy 
joustavana.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämän johdanto-osan kohdan poistaminen on loogista seurausta tähän asetukseen 
sisällyttävien mahdollisten poikkeusten poistamisesta. Vrt. 4 artiklaa ja sitä seuraavia 
artikloja koskevat perustelut.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Hyljetuotteita voisi saattaa 
markkinoille, tuoda, kauttakuljettaa tai 
viedä ainoastaan, jos ne täyttävät tässä 
asetuksessa säädetyt edellytykset. Jos 
hyljetuotteita saatetaan markkinoille, 
tuodaan tai viedään jonkin tässä 
asetuksessa säädetyn poikkeuksen 
mukaisesti, niiden on kuitenkin oltava, 
tapauksen mukaan, myös yhteisön 
asiaankuuluvan lainsäädännön ja 
eläinten terveyttä sekä elintarvikkeiden ja 
rehujen turvallisuutta koskevien 
säännösten mukaisia. Tämän asetuksen ei 
pitäisi vaikuttaa muiden kuin 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä 
saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 
3 päivänä lokakuuta 2002 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1774/20021 mukaisiin 
velvoitteisiin, jotka koskevat 
hyljetuotteiden hävittämistä 
kansanterveydellisistä ja eläinten terveyttä 
koskevista syistä.

Poistetaan.

1 EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena 
kuin se on viimeksi muutettuna 11 päivänä 
kesäkuuta 2008 annetulla komission asetuksella 
(EY) N:o 523/2008 (EUVL L 153, 12.6.2008, s. 
23).

Or. en

Perustelu

Tämän johdanto-osan kohdan poistaminen on loogista seurausta tähän asetukseen 
sisällyttävien mahdollisten poikkeusten poistamisesta. Vrt. 4 artiklaa ja sitä seuraavia 
artikloja koskevat perustelut.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Hylkeitä perinteisesti toimeentulonsa 
varmistamiseksi metsästävien 
inuiittiyhteisöjen taloudellisille ja 
sosiaalisille perusoikeuksille ei saisi 
aiheutua haitallisia vaikutuksia.
Hylkeenpyynti on erottamaton osa 
inuiittiyhteiskunnan jäsenten kulttuuria ja 
identiteettiä. Se on pyytäjälle tulonlähde ja 
osa tämän toimeentuloa. Sen vuoksi 
inuiittiyhteisöjen toimeentulonsa
edistämiseksi harjoittamasta perinteisestä 
hylkeenpyynnistä peräisin olevien 
hyljetuotteiden ei pitäisi kuulua tässä 
asetuksessa säädettyjen kieltojen piiriin.

(13) Hylkeitä perinteisesti toimeentulonsa 
varmistamiseksi metsästävien 
inuiittiyhteisöjen taloudellisille ja 
sosiaalisille perusoikeuksille ei saisi 
aiheutua haitallisia vaikutuksia.
Hylkeenpyynti on erottamaton osa 
inuiittiyhteiskunnan jäsenten kulttuuria ja 
identiteettiä. Se on pyytäjälle tulonlähde ja 
osa tämän toimeentuloa. Sen vuoksi 
inuiittiyhteisöjen toimeentulonsa 
tarkoituksiin harjoittamasta perinteisestä 
hylkeenpyynnistä peräisin olevien 
hyljetuotteiden ei pitäisi kuulua tässä 
asetuksessa säädettyjen kieltojen piiriin

Or. en

Perustelu

Sanamuoto "toimeentulonsa tarkoituksiin" on täsmällisempi kuin ehdotuksen sanamuoto ja se 
vastaa myös merinisäkkäiden suojelua koskevan Yhdysvaltojen lainsäädännön sanamuotoa. 

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Olisi säädettävä asianmukaisista 
vaatimuksista sen varmistamiseksi, että 
poikkeukset kauppakielloista voidaan 
panna asianmukaisesti täytäntöön tämän 
asetuksen mukaisesti. Tässä 
tarkoituksessa olisi annettava 
varmentamisjärjestelmiä sekä etiketeillä 
ja merkinnöillä varustamista koskevat 
säännökset. Varmentamisjärjestelmillä 

Poistetaan.
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olisi varmistettava, että hyljetuotteet 
sertifioidaan osoitukseksi siitä, että ne 
ovat peräisin asianmukaisten vaatimusten 
mukaisesti tapetuista ja nyljetyistä 
hylkeistä, ja että vaatimukset pannaan 
täytäntöön tehokkaasti ja että niiden 
tavoitteena on varmistaa, että hylkeet 
tapetaan ja nyljetään aiheuttamatta 
vältettävissä olevaa kipua, tuskaa tai 
muuta kärsimystä.

Or. en

Perustelu

Tämän johdanto-osan kohdan poistaminen on loogista seurausta tähän asetukseen 
sisällyttävien mahdollisten poikkeusten poistamisesta. Vrt. 4 artiklaa ja sitä seuraavia 
artikloja koskevat perustelut.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komissiolle olisi erityisesti annettava 
valtuudet hyväksyä kaikki välttämättömät 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
käytössä on menettelyt, joilla voidaan 
hakea poikkeusta tässä asetuksessa 
säädetyistä kauppakielloista, käsitellä 
hakemukset tehokkaasti sekä panna tämän 
asetuksen sertifiointijärjestelmiä ja 
etiketeillä ja merkinnöillä varustamista 
koskevat säännökset täytäntöön
asianmukaisesti. Koska nämä toimenpiteet 
ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, muun muassa täydentämällä 
sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne 
on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Komissiolle olisi annettava myös 
valtuudet päättää tämän asetuksen 

(16) Komissiolle olisi erityisesti annettava 
valtuudet hyväksyä kaikki välttämättömät 
toimenpiteet sekä panna asianmukaisesti 
täytäntöön tämän asetuksen säännökset, 
jotka koskevat inuiittihyljetuotteiden 
alkuperän osoittamista koskevaan 
todistusaineistoon liittyviä vaatimuksia. 
Koska nämä toimenpiteet ovat 
laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, muun muassa täydentämällä 
sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne 
on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
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mukaisiin kauppakieltoihin 
myönnettävistä poikkeuksista, niiden 
keskeytyksestä ja kumoamisesta. Koska 
nämä toimenpiteet annetaan tässä 
asetuksessa säädetyn järjestelmän 
hallinnoimisen varmistamiseksi ja 
soveltamiseksi yksittäistapauksissa, ne on 
hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 
4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Sanamuoto "jotka koskevat inuiittihyljetuotteiden alkuperän osoittamista koskevaan 
todistusaineistoon liittyviä vaatimuksia" saatetaan 3 artiklan 3 kohdan sanamuodon 
mukaiseksi. Lisäksi poistot ovat loogista seurausta tähän asetukseen sisällytettävien 
mahdollisten poikkeusten poistamisesta. Vrt. 4 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja koskevat 
perustelut.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
yhdenmukaiset säännöt hyljetuotteiden 
saattamisesta Euroopan yhteisön 
markkinoille, tuonnista yhteisöön, 
kauttakulusta yhteisön kautta ja viennistä 
yhteisöstä.

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
yhdenmukaiset säännöt, joilla kielletään
hyljetuotteiden saattaminen Euroopan 
yhteisön markkinoille, tuonti yhteisöön, 
kauttakulku yhteisön kautta ja vienti
yhteisöstä.

Or. en

Perustelu

Sanamuodon "joilla kielletään" lisäämisellä teksti mukautetaan vastaamaan valmistelijan 
ehdottamia muutoksia, jotka koskevat mm. poikkeusten poistamista.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ’hylkeellä’ hylje-eläinyksilöitä, jotka 
kuuluvat liitteessä I mainittuihin lajeihin;

1. ’hylkeellä’ kaikkia eväjalkaisten lajien 
(hylkeiden, korvahylkeiden ja mursujen) 
yksilöitä;

Or. en

Perustelu

Asetusta tulisi soveltaa kaikkiin hylkeisiin. Näin ollen määritelmä on mukautettava 
vastaamaan ehdotettua poistoa liitteestä I.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. ’poikkeuksen hakijoilla’ maita ja 
jäsenvaltioita, jotka hakevat tämän 
asetuksen 5 artiklan mukaista poikkeusta 
ja joiden alueella tai lainkäyttövaltaan 
kuuluvalla alueella hyljetuotteiden 
tekemiseen käytetyt hylkeet on tapettu ja 
nyljetty, sekä maita, joiden 
lainkäyttövallan alaisina hylkeitä tappavat 
ja nylkevät henkilöt ovat silloin, kun 
tappaminen ja nylkeminen tapahtuu 
toisen maan alueella. Hyväksyessään 
5 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä komissio 
päättää tämän asetuksen tavoitteiden 
mukaisesti, millä edellytyksillä asetuksen 
kohteisiin olisi sisällytettävä muita 
yksikköjä kuin maita.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tämän johdanto-osan kohdan poistaminen on loogista seurausta tähän asetukseen 
sisällyttävien mahdollisten poikkeusten poistamisesta. Vrt. 4 artiklaa ja sitä seuraavia 
artikloja koskevat perustelut.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. "perinteinen hylkeenpyynti" 
tarkoittaa inuiittiyhteisöjen harjoittamaa 
perinteistä ei-kaupallista hylkeenpyyntiä. 

Or. en

Perustelu

Tämä uusi määritelmä selventää inuiittiyhteisöjä koskevaa poikkeusta, josta säädetään 
3 artiklan 2 kohdassa.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b. "toimeentulonsa tarkoituksiin" 
tarkoittaa inuiittiyhteisöjen tavanomaista 
ja perinteistä hyljetuotteiden käyttöä 
välittömään henkilökohtaiseen tai 
perheenjäsenten kulutukseen ruokana, 
suojana, polttoaineena, vaatetuksena, 
työkaluina; hylkeistä saatavista syötäväksi 
kelpaamattomista sivutuotteista peräisin 
olevien käsityötuotteiden valmistamista ja 
myyntiä henkilökohtaiseen tai 
perheenjäsenten käyttöön; sekä hylkeiden 
ja niiden osien vaihtamista tapauksissa, 
joissa vaihtaminen on luonteeltaan 
rajoitettua ja ei-kaupallista, tai tarkoitettu 
henkilökohtaiseen tai perheenjäsenten 
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käyttöön.

Or. en

Perustelu

Tämä uusi määritelmä selventää inuiittiyhteisöjä koskevan poikkeuksen, joka sisältyy 
3 artiklan 2 kohtaan, ja se on yhdenmukainen merinisäkkäiden suojelua koskevan 
Yhdysvaltojen lainsäädännön kanssa.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
hyljetuotteisiin, jotka ovat peräisin 
inuiittiyhteisöjen toimeentulonsa 
edistämiseksi harjoittamasta perinteisestä 
hylkeenpyynnistä.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
hyljetuotteisiin, jotka ovat peräisin 
inuiittiyhteisöjen toimeentulonsa 
tarkoituksiin harjoittamasta perinteisestä 
hylkeenpyynnistä.

Or. en

Perustelu

Sanamuoto "toimeentulonsa tarkoituksiin" on täsmällisempi kuin ehdotuksen sanamuoto ja se 
vastaa myös merinisäkkäiden suojelua koskevan Yhdysvaltojen lainsäädännön sanamuotoa.  

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

4 artikla Poistetaan.
Markkinoille saattamista, tuontia, 

kauttakulkua ja vientiä koskevat ehdot
1. Sen estämättä, mitä 3 artiklan 
1 kohdassa säädetään, hyljetuotteiden 
saattaminen yhteisön markkinoille, tuonti
yhteisöön, kauttakulku yhteisön kautta ja 
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vienti yhteisöstä on sallittua, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:
(a) ne ovat peräisin hylkeistä, jotka on 
tapettu ja nyljetty sellaisessa maassa tai 
sellaisten henkilöiden toimesta, joihin 
sovelletaan asianmukaisia säännöksiä tai 
muita vaatimuksia sen varmistamiseksi, 
että hylkeet tapetaan ja nyljetään 
aiheuttamatta niille vältettävissä olevaa 
kipua, tuskaa tai muuta kärsimystä;
(b) toimivaltaiset viranomaiset panevat 
a alakohdassa tarkoitetut säännökset tai 
muut vaatimukset tosiasiallisesti 
täytäntöön;
(c) käytössä on asianmukainen 
järjestelmä hyljetuotteiden, mukaan 
lukien hylkeennahkojen ja hylkeistä 
saatavien, hyljetuotteiden valmistamiseen 
käytettävien muiden raaka-aineiden 
sertifioimiseksi osoituksena siitä, että ne 
ovat peräisin hylkeistä, joihin sovelletaan 
a ja b alakohdassa säädettyjä edellytyksiä, 
ja
(d) a, b ja c alakohdassa säädettyjen 
edellytysten täyttyminen osoitetaan
i) todistuksella ja
ii) etiketillä tai merkinnällä silloin, kun 
todistus ei riitä tämän asetuksen 
asianmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseen,
6 ja 7 artiklan mukaisesti.
2. Jäsenvaltiot eivät saa estää tämän 
asetuksen mukaisten hyljetuotteiden 
markkinoille saattamista, tuontia tai 
vientiä.

Or. en

Perustelu

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 
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(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.
Therefore, the provisions for derogations are deleted.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla Poistetaan.
Poikkeukset

1. Poikkeus myönnetään poikkeuksen 
hakijoille, jotka osoittavat komissiota 
tyydyttävällä tavalla, että 4 artiklan 
1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.
2. Komissio arvioi 4 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa säädettyjen edellytysten 
täyttymistä liitteessä II esitettyjen 
arviointiperusteiden pohjalta.
3. Edellä olevan 1 kohdan nojalla 
myönnetyt poikkeukset keskeytetään tai 
kumotaan, jos jokin 1 kohdassa 
tarkoitetuista edellytyksistä ei enää täyty.
4. Komissio myöntää poikkeukset ja 
päättää niiden keskeyttämisestä tai 
kumoamisesta 9 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.
5. Komissio päättää tämän artiklan 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä, kuten komissiolle 
poikkeuksen myöntämistä varten 
toimitettavia hakemuksia koskevista 
toimenpiteistä sekä todisteita koskevista 
vaatimuksista. Tässä yhteydessä komissio 
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ottaa huomioon eri maiden alueilla 
mahdollisesti vallitsevat erilaiset 
olosuhteet.
Kyseiset toimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, hyväksytään 9 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Vrt. 4 artiklaa koskeva tarkistus. 

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.
Todistukset

1. Edellä olevan 4 artiklan 1 kohdan 
d alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen 
todistusten on vastattava seuraavia 
vähimmäisvaatimuksia:
(a) todistuksissa on oltava näkyvissä 
kaikki merkitykselliset tiedot 
vahvistuksena siitä, että hyljetuote tai 
hyljetuotteet, joita ne koskevat, ovat 
4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
säädettyjen edellytysten mukaisia; ja
(b) riippumattoman elimen tai julkisen 
viranomaisen on varmennettava 
todistukset vahvistamalla niissä esitettyjen 
tietojen paikkansapitävyys.
2. Komissio hyväksyy tämän artiklan 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavat 
toimenpiteet. Se voi erityisesti täsmentää, 
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mitä tietoja on esitettävä ja mitä 
vaatimuksia todisteiden on vastattava sen 
vahvistamiseksi, että 1 kohdan 
b alakohdassa säädetty edellytys täyttyy.
Kyseiset toimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, hyväksytään 9 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Vrt. 4 ja 5 artiklaa koskeva perustelu. Kuten 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, komissio 
hyväksyy kaikki inuiittiyhteisöille myönnettävien poikkeusten täytäntöönpanoa koskevat 
toimet, mukaan luettuina toimet, jotka koskevat inuiittihyljetuotteiden alkuperän osoittamista 
koskevaan todistusaineistoon liittyviä vaatimuksia.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Etiketit ja merkinnät

1. Edellä 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan 
ii alakohdassa tarkoitettu etiketti tai 
merkintä on liitettävä tuotteeseen selvästi, 
kestävästi ja näkyvästi.
2. Komissio hyväksyy tämän artiklan 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavat 
toimenpiteet, kuten toimenpiteet, joilla 
määrätään merkintöjä ja etikettejä ja 
niiden käyttöedellytyksiä koskevista 
vaatimuksista. Kyseiset toimenpiteet, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, hyväksytään 9 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
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Or. en

Perustelu

Vrt. 4, 5 ja 6 artiklaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

8 artikla Poistetaan.
Liitteiden muuttaminen

Komissio voi muuttaa liitteitä.
Toimenpiteet, jotka on tarkoitettu 
muuttamaan tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, hyväksytään 9 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu liitteiden poistaminen tekee tämän artiklan tarpeettomaksi.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 
7 artiklaa ottaen huomioon mainitun 
päätöksen 8 artiklan säännökset.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

9 artiklan 2 kohtaan viitataan vain 5 artiklan 4 kohdassa. Koska 5 artiklan 4 kohta on 
poistettu, 9 artiklan 2 kohta muuttuu tarpeettomaksi.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on lähetettävä 
komissiolle joka viides vuosi kertomus 
tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi 
toteutetuista toimista.

1. Jäsenvaltioiden on lähetettävä 
komissiolle kolmen vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta ja sen 
jälkeen joka viides vuosi kertomus tämän 
asetuksen täytäntöönpanemiseksi 
toteutetuista toimista

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään perusteltua syytä siihen, että ensimmäinen kertomus lähetetään vasta 5 vuoden 
kuluttua.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa 1 kohdassa tarkoitettujen 
kertomusten perusteella Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän asetuksen soveltamisesta 
kahdentoista kuukauden kuluessa kyseessä 
olevan viiden vuoden kertomuskauden 
lopusta.

2. Komissio antaa 1 kohdassa tarkoitettujen 
kertomusten perusteella Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän asetuksen soveltamisesta 
kahdentoista kuukauden kuluessa kyseessä 
olevan jokaisen kertomuskauden lopusta. 

Or. en
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen 3 ja 4 artiklaa sovelletaan 
kuuden kuukauden kuluttua asetuksen 
voimaantulopäivästä, paitsi jos 3 artiklan 
3 kohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 
6 artiklan 2 kohdassa ja 7 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut 
täytäntöönpanotoimenpiteet eivät ole 
tuolloin voimassa, jolloin niitä sovelletaan 
kyseisten täytäntöönpanotoimenpiteiden 
voimaantuloa seuraavasta päivästä 
lähtien.

Asetuksen 3 artiklaa sovelletaan kuuden 
kuukauden kuluttua asetuksen 
voimaantulopäivästä.

Or. en

Perustelu

Tätä artiklaa muutetaan poikkeusten mahdollisen poistamisen mukaisesti.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Liite I

Komission teksti Tarkistus

LIITE I Poistetaan.
Asetuksen 2 artiklassa tarkoitetut hylje-
eläimiin kuuluvat lajit
1. Arctocephalus pusillus pusillus;
2. Callorhinus ursinus;
3. Cystophora cristata;
4. Erignathus barbatus;
5. Eumetopias jubatus;
6. Halichoerus grypus;
7. Histrophoca fasciata;
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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

Perustelu

2 artiklan 1 kohdan mukaisesti tätä asetusta sovelletaan kaikkiin eväjalkaisiin. Näin ollen liite 
I on tarpeeton. 

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Annex II

Komission teksti Tarkistus

LIITE II Poistetaan.
Asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen voimassa olevien 

säännösten ja muiden vaatimusten 
riittävyyden arviointiperusteet

1. ELÄINTEN HYVINVOINTIA 
KOSKEVAT PERIAATTEET
Eläinten hyvinvointia koskevat periaatteet 
määritellään voimassa olevassa 
lainsäädännössä tai muissa 
vaatimuksissa.
2. METSÄSTYSVÄLINEET
Hylkeiden tappamiseen käytetyt välineet 
määritellään yksityiskohtaisesti.
Lainsäädännössä ja muissa vaatimuksissa 
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määritellään selkeästi, millaisia välineitä 
saa käyttää poikasten tainnuttamiseen 
ja/tai tappamiseen ja millaisia välineitä 
saa käyttää täysikasvuisten hylkeiden 
tainnuttamiseen ja/tai tappamiseen.
3. TUNNOTTOMUUDEN JA 
KUOLEMAN VARMISTAMINEN 
KÄYTTÄMÄLLÄ ASIANMUKAISIA 
SEURANTAMENETELMIÄ
Laaditaan erityiset vaatimukset 
asianmukaisten seurantamenetelmien 
käyttämisestä: metsästäjä velvoitetaan 
varmistamaan, että hylje on 
peruuttamattomasti tajuton ennen 
verenlaskua ja ennen siirtymistä 
seuraavaan hylkeeseen.
4. TAINNUTETTUJEN ELÄINTEN 
VERENLASKU
Vaatimuksena on, että jokaisen eläimen 
veri on laskettava välittömästi riittävän 
tainnutuksen jälkeen ennen kuin 
siirrytään seuraavan eläimen 
tainnuttamiseen.
5. METSÄSTYSOLOSUHTEET
Yksityiskohtaisten vaatimusten 
tarkoituksena on varmistaa, että hylje 
ja/tai metsästäjä on riittävän vakaa ja että 
kohde näkyy selvästi. Myös muita, 
tällaisen metsästyksen kannalta 
olennaisia tekijöitä säännellään.
6. METSÄSTÄJIEN KOULUTUS
Metsästäjällä on oltava tiettyä tasoa 
vastaavat, hylkeiden biologiaa, 
metsästystapoja ja ns. kolmen vaiheen 
menettelyä koskevat tiedot ja taidot.
Hänen on osattava käyttää 
metsästysvälineitä ja esimerkiksi 
suoritettava ampumakoe. Kolmen vaiheen 
menettely tarkoittaa, että ensin eläin 
isketään tainnoksiin tai ammutaan, minkä 
jälkeen varmistetaan, että eläin on 
peruuttamattomasti tajuton tai kuollut 
(esim. räpytysrefleksi tai kallon 
tunnustelu), ja lopuksi lasketaan eläimen 



PA\752923FI.doc 23/23 PE415.284v01-00

FI

veri sen varmistamiseksi, että hylje 
lopetetaan aiheuttamatta vältettävissä 
olevaa kipua, tuskaa ja kärsimystä.
7. RIIPPUMATON SEURANTA
Luodaan metsästyksen seuranta- ja 
tarkkailujärjestelmä ja varmistetaan, että 
metsästystä ja tarkastajien 
riippumattomuutta valvotaan 
säännöllisesti.
8. MAHDOLLISUUS ULKOPUOLISEN 
TAHON SUORITTAMAAN 
SEURANTAAN
Ulkopuolisen tahon on voitava seurata 
metsästystä, joten sitä koskevien 
hallinnollisten ja logististen esteiden on 
oltava mahdollisimman pienet.
9. RAPORTOINTIVAATIMUKSET
Säädetään selkeistä sekä metsästäjiä että 
tarkastajia koskevista 
raportointivaatimuksista, joiden mukaan 
on ilmoitettava, missä ja miten eläimet on 
tapettu ja mitä aseita ja ammuksia 
käytetty. Lisäksi on raportoitava 
asiaankuuluvista ympäristötekijöistä.
10. SEURAAMUKSET JA SÄÄNTÖJEN 
NOUDATTAMINEN
Kerätään ja systemoidaan tilastotietoja 
metsästyksestä, sovellettavien vaatimusten 
täyttämättä jättämisestä ja 
täytäntöönpanotoimista.

Or. en

Perustelu

Koska mahdollisia poikkeuksia koskeva säännös on poistettu, ei ole mitään tarvetta määrittää 
tarkoitettujen voimassa olevien säännösten ja muiden vaatimusten riittävyyden 
arviointiperusteita.

Vrt. 4 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja koskevat perustelut.
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