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LÜHISELGITUS

WTO vaidluste lahendamise süsteem on oluline faktor, et tagada mitmepoolse kaubanduse 
süsteemis julgeolek ja prognoositavus, ning selle otsuseid (WTO apellatsioonikogu otsus 
hüljeste juhtumi kohta (dokument DS 400/401) tuleb austada.

Raportöör on arvamusel, et WTO otsust saab rakendada, pidades samas kinni parlamendi ja 
nõukogu vahel 2009. aastal saavutatud kompromissist määruse 1007/2009 osas, milles 
nähakse seoses hülgetoodetega ette kaks erandit; esimene erand käsitleb inuittide 
kogukondade ja põlisrahvaste enesemääramisõigust ja nende loodusvarade kasutamist 
(põlisrahvaste erand), teine erand käsitleb mereressursside haldamist Läänemeres 
(mereressursside majandamise erand). 

Seetõttu soovitab raportöör taaskehtestada mereressursside majandamise erandi. Praegu 
jõusolevas mereressursse säästvas erandis ei tehta püstitatud eesmärgi raames, milleks on 
kõlbluse kaitse (GATTi XX artikli punkt a), piisavalt vahet kaubandusliku küttimise ja 
suuremahulise kaubanduse vahel.  Seetõttu võib mereressursse säästva erandi sõnastada 
selliselt, et sellega välistataks praktika, mille puhul tavalise väiksemahulise kalapüügi korral 
rümbad kõrvaldatakse. See oleks uus teine erand, mida saab kohaldada üksnes väga erandlikel 
tingimustel ja mis rajaneks väiksemahulise kalapüügi ja käsitöönduslikul tootmise 
traditsioonil ning oleks seotud kohalike kommetega. Seeläbi oleks lõpuks võimalik edendada 
Läänemere piirkonna loomulikku bioloogilist mitmekesisust ja bioökonoomilist 
jätkusuutlikkust. 
Arvestades lisaks sellele WTO eeskirja, muudetakse kohandatud ELi määrusega paremini 
mõistetavaks ka määruse üks teine eesmärk – mereressursside majandamine kooskõlas 
GATTi XX artikli punktiga g, milles käsitletakse ammenduvate loodusressursside säilitamist.

Käsitledes erandi tegemist inuittidele, otsustas WTO, et antud erand on õiguspärane, ent 
mõned selle erandi kujundamise ja rakendamisega seotud aspektid viitavad omavolilisele ja 
õigustamatule diskrimineerimisele. Komisjoni ettepanekus käsitletakse neid puudujääke 
seeläbi, et kehtestatakse ülempiir hülgetoodete turuletoomisele ning põlisrahvaste erandi uues 
artiklis tõhustatakse määruse loomade kaitset käsitlevat eesmärki.

Raportööril on komisjoni põlisrahvaste erandit käsitleva ettepaneku muudatuste osas ainult 
mõned üksikud ettepanekud. Siiski rõhutab ta, et 2009. aastal inuittidele tehtud erandi 
eesmärk oli tagada, et keelul ei oleks negatiivset mõju inuittide kogukondadele. Raportöör 
peab kahetsusväärseks, et komisjon ei ole teinud mõjuhinnangut, mille alusel saaks otsuse 
tegemine toimuda nõuetekohaselt ja vastavalt olemasolevale teabele. Gröönimaalt pärinevad 
arvud viitavad sellele, et hoolimata erandile määruses (EL) nr 1007/2009 tekitati 
kogukondadele keeluga tõepoolest olulist kahju ning see on vastuolus Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu eesmärkidega.

Raportööri peamine argument hülgetoodetega kauplemise kasuks antud tingimustes on, et 
keeld kahjustab nii bioloogilise mitmekesisuse kui ka bioloogilise majandamise 
jätkusuutlikkust, samuti põlisrahvaste kogukondade jätkusuutlikkust.  
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Gröönimaal on suur hüljeste populatsioon. Küttida on lubatud ainult kolme liiki hülgeid 
(grööni hülged, viiger- ja vööthülged) ning küttida tohivad üksnes litsentseeritud kütid. 
Gröönimaal kütitakse hülgeid püssidega, kuni väljas ei ole relvaga toimuva vastutustundliku 
jahi jaoks liiga pime. Pimedal ajal püütakse hülgeid võrkudega. Keelatud on küttida 
noorloomi ja imetavaid emahülgeid.

Nappide ressurssidega Gröönimaal on hülgejaht traditsiooniline tegevus. Hülgeliha 
kasutatakse söögiks ja sellega toidetakse kelgukoeri, nahast tehakse rõivaid ning mõnedes 
kaugemates piirkondades on hülged eluliselt kõige olulisem ressurss. Hülged on seega 
olulised nii kultuurilisest kui ka sotsiaalmajanduslikust seisukohast. Ligi 7000 gröönimaalasel 
(12% elanikkonnast) on hülgeküttimise luba, neist 2000 gröönimaalast on elukutselised 
hülgekütid ja 5000 kütivad oma vabal ajal. Aastatel 2009–2010 püüdis üks kütt keskmiselt 23 
hüljest (grööni, viiger- ja vööthüljes) aastas. Alates 2009. aastast võivad riigi omandis olevale 
nahatöötlemisettevõttele Great Greenland hülgenahku müüa üksnes elukutselised kütid. 
Eksport ELi on drastiliselt langenud: 2005. aastal oli Great Greenland'i käive 9 miljonit eurot, 
2013. aastal 2 miljonit eurot. Great Greenland'i üleliigne laovaru oli 135 000 nahka. 

See tõendab, et määruses (EL) nr 1007/2009 sätestatud põlisrahvaste erand ei täida oma 
eesmärki. Seetõttu lisas raportöör oma aruandesse klausli selle kohta, et komisjon uuriks ELi 
määruse mõju ja kaaluks sobivaid meetmeid probleemide lahendamiseks. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil 
võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1007/20092 võeti vastu eesmärgiga 
kõrvaldada siseturu toimimiselt takistused, 
mille põhjustasid erinevused riiklikes 
meetmetes, millega reguleeriti 
hülgetoodetega kauplemist. Need meetmed 
võeti vastusena üldsuse murele, et hüljeste 
tapmisel ei võeta arvesse loomade heaolu 
aspekti ning et turul olevad tooted võivad 
olla valmistatud loomadest, kelle 
tapmisega kaasnesid ülemäärane valu, 
stress, hirm ja muud kannatused. Seda, et 

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1007/20092 võeti vastu eesmärgiga 
kõrvaldada siseturu toimimiselt takistused, 
mille põhjustasid erinevused riiklikes 
meetmetes, millega reguleeriti 
hülgetoodetega kauplemist. Need meetmed 
võeti vastusena üldsuse murele, et hüljeste 
tapmisel ei võeta arvesse loomade heaolu 
aspekti ning et turul olevad tooted võivad 
olla valmistatud loomadest, kelle 
tapmisega kaasnesid ülemäärane valu, 
stress, hirm ja muud kannatused. Probleemi 
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mure on põhjendatud, kinnitasid ka 
teaduslikud tõendid, mis näitasid, et 
tõeliselt humaanse surmamise meetodit ei 
saa järjepidevalt ja tõhusalt kohaldada ja 
rakendada konkreetsetes tingimustes, kus 
hülgejaht toimub. Probleemi 
leevendamiseks kehtestati määrusega (EÜ) 
nr 1007/2009 üldine keeld hülgetoodete 
turulelaskmise suhtes.

leevendamiseks kehtestati määrusega (EÜ) 
nr 1007/2009 üldine keeld hülgetoodete 
turulelaskmise suhtes. 

____________ _______________
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1007/2009, 16. september 2009, 
hülgetoodetega kauplemise kohta (ELT L 
286, 31.10.2009, lk 36).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1007/2009, 16. september 2009, 
hülgetoodetega kauplemise kohta (ELT L 
286, 31.10.2009, lk 36).

Or. en

Muudatusettepanek 2

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, 
sotsiaalmajanduse valdkonnast ja 
identiteedist ning annab olulise panuse 
nende elatise teenimisse; samuti on see 
bioökonoomilisest seisukohast 
jätkusuutlik. 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, eelkõige konventsioonis nr 
C169 (sõltumatutes riikides elavate 
põlisrahvaste ja hõimurahvaste kohta), 
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mille Rahvusvaheline Tööorganisatsioon 
kiitis heaks 1989. aastal. Seepärast 
võimaldatakse ja toetatakse aktiivselt ning 
tõhustatakse määruses (EÜ) nr 1007/2009 
erandina inuittide ja muude põlisrahvaste 
kogukondade traditsioonilisel ja 
jätkusuutlikul hülgejahil elatise saamiseks 
kütitud hüljestest valmistatud hülgetooteid 
turule lasta. Komisjonil tuleks uurida, 
milliseid sobivaid meetmeid oleks 
võimalik rakendada negatiivse mõju 
vastu, mida hülgetoodete keeld on 
tekitanud inuittide kogukondadele, ning 
kuidas teavitada avalikkust 
põliskogukondadest.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

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 

(3) Määruse (EÜ) nr 1007/2009 eesmärki 
arvestades on 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 ainuüksi
kaubanduslikel eesmärkidel. Seega peaks 
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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.

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 kaubanduslikel 
eesmärkidel peetaval jahil kütitud 
hüljestest.  

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Määruse (EÜ) nr 1007/2009 alusel 
lubatakse turule lasta ka selliseid 
hülgetooteid, mis on saadud jahil, mille 
ainus eesmärk on mereressursside säästev 
majandamine. Tunnustades 
mereressursside säästva majandamise 
eesmärgil peetava jahi tähtsust, võib 
praktikas siiski olla raske eristada sellist 
jahti suuremahulisest, peamiselt 
kaubanduslikel eesmärkidel peetavast 
hülgejahist. See võib kaasa tuua 
põhjendamatut diskrimineerimist 
asjaomaste hülgetoodete vahel. Seetõttu ei 
tuleks seda erandit enam ette näha. See ei 
piira liikmesriikide õigust jätkuvalt 
reguleerida mere elusressursside 
majandamise eesmärgil peetavat jahti.

(4) Määruse (EÜ) nr 1007/2009 alusel 
lubatakse turule lasta ka selliseid 
hülgetooteid, mis on saadud jahil, mille 
ainus eesmärk on mereressursside säästev 
majandamine. Seda tuleks ka tulevikus 
lubada, siiski üksnes täpselt määratletud 
tinglimustel, mis erinevad 
suuremahulisest, peamiselt kaubanduslikel 
eesmärkidel peetavast hülgejahist, et 
vältida praktikat, mille puhul tavalise 
väiksemahulise kalapüügi korral rümbad 
kõrvaldatakse, ja lähtuda kohaliku 
väiksemahulise käsitööndusliku tootmise 
traditsioonist. See ei piira liikmesriikide 
õigust jätkuvalt reguleerida mere 
elusressursside majandamise eesmärgil 
peetavat jahti.

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1007/2009
Artikkel 3 – lõige 1

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 need tooted on saadud 
inuittide ja muude põlisrahvaste 
kogukondade jahil kütitud hüljestest, 
eeldusel et täidetud on kõik järgmised 
tingimused:

(a) jahti peab traditsiooniliselt kogukond; (a) jahti on traditsiooniliselt pidanud
kogukond;

(b) jaht aitab kogukondadel saada elatist 
ning seda ei peeta peamiselt 
kaubanduslikul eesmärgil;

(b) jaht aitab kogukondadel saada elatist;

(c) jaht on korraldatud viisil, mis vähendab 
kütitavate loomade valu, stressi, hirmu või 
muid kannatusi võimalikult suures 
ulatuses, võttes arvesse kogukondade 
traditsioonilist eluviisi ja elatise teenimise
vajadust. 

(c) jaht on kogukonna litsentseeritud 
liikme poolt korraldatud viisil, mis 
vähendab kütitavate loomade liigset valu, 
stressi, hirmu või muid kannatusi 
võimalikult suures ulatuses, võttes arvesse 
kogukondade traditsioonilist eluviisi ja 
elatise teenimist.

Importtoodete jaoks kehtivad eespool 
sätestatud tingimused importimise ajal või 
kohas.

Importtoodete jaoks kehtivad eespool 
sätestatud tingimused importimise ajal või 
kohas.

Or. en

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Hülgetoodete turuletoomine on 
lubatud ka eeldusel, et on täidetud 
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järgmised tingimused:

(a) hülgetooted on saadud jahist 
hülgepopulatsioonidele, millel on soodne 
kaitsestaatus;

(b) turuletoomise eest vastutav isik on 
võimeline tõestama, et kui neid 
hülgetooteid turule ei toodaks, siis nad 
hävitataks; 

(c) küti poolt pakutavate hülgetoodete liik 
ja hulk ei viita kaubanduslikule motiivile; 
ja

(d) hülgetooted on saadud jahist, mis on 
toimunud moel, mis ei põhjusta liigset 
valu, piina, hirmu või muid kannatusi. 

Importtoodete kohta kehtivad importimise 
ajal või kohas eespool sätestatud 
tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1007/2009
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigete 1 ja 2 kohaldamine ei või 
kahjustada käesoleva määruse eesmärgi 
saavutamist.

3. Lõigete 1, 1a ja 2 kohaldamine ei või 
kahjustada käesoleva määruse eesmärgi 
saavutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1007/2009
Artikkel 3 – lõige 5
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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 vastavalt lõikele 1 turule lastud 
hülgetoodete kogus või muud asjaolud 
viitavad, et jahipidamine toimub ainuüksi
kaubanduslikel eesmärkidel, on komisjonil 
õigus võtta kooskõlas artikliga 4a vastu 
delegeeritud õigusakte, et piirata sellise 
jahi tulemusena saadud toodete kogust, 
mida võib turule lasta.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1007/2009
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Artiklile 7 lisatakse järgmine lõige:

,,2 a Lisaks sellele kontrollib komisjon 
antud määruse mõju inuittide ja teiste 
põlisrahvaste kogukondade 
sotsiaalmajanduslikele tingimustele, 
majandustegevusele, arengule, kultuurile 
ja identiteedile ning esitab hiljemalt 31. 
detsembriks 2016  Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
komiteele mõjuhinnangu. Mõjuhinnang 
sisaldab muu hulgas võimalikke viise, 
kuidas vähendada negatiivset mõju, mida 
liidu keeld on tekitanud inuittide 
kogukondadele, ning hindab uue teabe ja 
antud määruse rakendamise tulemusena 
saavutatud edusammude alusel 
põhjalikult, kas määruse läbivaatamine 
on vajalik.”

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1007/2009
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Lisatakse järgmine artikkel:

Artikkel 7a

Läbivaatamine

Käesolev määrus kuulub 
läbivaatamisele...*. Läbivaatamine peab 
põhinema käesoleva määruse 
mõjuhinnangul sotsiaalmajanduslike ja 
kultuuriliste mõjude kohta inuittide ja 
teiste põlisrahvaste arengule ja 
identiteedile. Sellest lähtuvalt toimub 
käesoleva määruse läbivaatamine iga 
(kuue) aasta tagant. 

_____________

*ELT: palun sisestada kuupäev: XX 
aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en


