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LYHYET PERUSTELUT

WTO:n riitojenratkaisujärjestelmä on keskeinen osa monenkeskisen kauppajärjestelmän 
turvallisuutta ja ennakoitavuutta, ja sen päätöksiä (WTO:n muutoksenhakuelimen päätös 
hyljetuotteita koskevassa tapauksessa (DS 400/401)) on noudatettava.

Valmistelijan mielestä WTO:n päätöstä voidaan noudattaa, kunhan samalla otetaan huomioon 
parlamentin ja neuvoston vuonna 2009 aikaansaama, asetusta (EY) N:o 1007/2009 koskeva 
kompromissi, jossa hyljetuotteiden kieltoon myönnetään kaksi poikkeusta. Niistä toinen 
koskee inuiittien ja alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeutta ja omien luonnonvarojen 
käyttöoikeutta (ns. inuiittipoikkeus) ja toinen merellisten luonnonvarojen hallinnointia 
(MRM) Itämerellä. 

Valmistelija ehdottaa siten merellisten luonnonvarojen hallinnointia koskevan poikkeuksen 
muuttamista. Tällä hetkellä voimassa olevassa merellisten luonnonvarojen hallinnointia 
koskevassa poikkeuksessa ei tehdä riittävää eroa kaupallisen pyynnin ja laaja-alaisen kaupan 
välillä GATT-sopimuksessa mainitun tavoitteen eli yleisen moraalin suojelemisen kannalta 
(GATT XX(a) artikla). Sen vuoksi voidaan laatia merellisten luonnonvarojen hallinnointia 
koskeva poikkeus, jonka tarkoituksena on välttää käytäntöä, jossa normaalista, 
pienimuotoisesta kalastuksesta aiheutuvat ruhot vain heitetään pois. Kyseessä olisi uusi, 
toinen poikkeus, jota sovellettaisiin vain hyvin tarkoin rajatuissa olosuhteissa ja joka myös 
vahvistaisi perinteistä artesaani- ja käsityöläistuotantoa ja useimmiten paikallisten 
erikoistuotteiden valmistusta. Kaiken kaikkiaan tämä edistäisi luonnon biologisen 
monimuotoisuuden suojelua ja Itämeren alueen biotaloudellista kestävyyttä. 
Sen lisäksi, että muutettu EU:n asetus noudattaisi WTO:n päätöstä, se myös selventäisi entistä 
paremmin asetuksen yhtä toista tavoitetta, eli merellisten luonnonvarojen hallinnointia siten, 
että se on ehtyviä luonnonvaroja koskevan GATT XX(g) artiklan mukaista.

WTO päätti, että inuiitteja koskeva poikkeus oli oikeutettu, mutta sen joidenkin kohtien 
soveltamisesta aiheutui mielivaltaista ja perusteetonta syrjintää. Komission ehdotus korjaa 
nämä virheet asettamalla rajat hyljetuotteiden markkinoille saattamiselle ja vahvistamalla 
asetuksen sisältämää, eläinten hyvinvointia koskevaa tavoitetta ehdottamalla uutta 
inuiittipoikkeuksen sisältävää artiklaa.

Valmistelija ehdottaa vain muutamaa muutosta komission ehdotukseen inuiitteja koskevasta 
poikkeuksesta. Valmistelija korostaa kuitenkin sitä, että vuoden 2009 inuiittipoikkeuksen 
tarkoituksena oli varmistaa, ettei kiellolla olisi haitallisia vaikutuksia inuiittiyhteisöille. 
Valmistelijan mielestä on valitettavaa, ettei komissio ole tehnyt vaikutusten arviointia, jolloin 
päätöksenteko perustuisi tutkittuun tietoon. Grönlannista saadut luvut osoittavat, että kiellolla 
on todellakin ollut huomattava kielteinen vaikutus yhteisöihin asetuksen (EY) N:o 1007/2009 
poikkeuksesta huolimatta, ja se on siten Euroopan parlamentin ja neuvoston tarkoituksen 
vastainen.

Valmistelija katsoo, että tärkein perustelu hyljetuotteiden kaupalle näissä olosuhteissa on 
luonnon monimuotoisuuden ja biotalouden kestävyys sekä kiellon vaikutuksista kärsineiden 
alkuperäisyhteisöjen kestävyys. 



PE552.091v01-00 4/12 PA\1055334FI.doc

FI

Grönlannin hyljekanta on suuri. Vain kolmen lajin (grönlanninhylkeen, norpan ja 
kuplahylkeen) pyynti on sallittua ja pyyntiä saavat harjoittaa ainoastaan lailliset metsästäjät. 
Grönlannissa hylkeitä ammutaan kiväärillä, ellei ole liian pimeää vastuulliseen kiväärillä 
metsästämiseen, jolloin niitä pyydetään verkoilla. Kuuttien ja imettävien naarashylkeiden 
pyynti on kielletty.

Hylkeenpyyntiä on perinteisesti harjoitettu aina Grönlannissa, jossa luonnonvarat ovat niukat. 
Hylkeen lihaa käytetään sekä ihmisten että vetokoirien ravinnoksi, nahasta valmistetaan 
vaatteita, ja joillakin syrjäseuduilla ne voivat olla elintärkeä luonnonvara. Hylkeet ovat siten 
kulttuuriselta ja sosioekonomiselta kannalta välttämättömiä. Noin 7 000 grönlantilaisella 
(12 prosenttia väestöstä) on hylkeenpyyntilupa. Heistä 2 000:lla on lupa metsästää 
kokopäiväisesti ja 5 000 metsästää vapaa-ajallaan. Keskimääräinen vuosittainen 
grönlanninhylje-, norppa- ja kuplahyljesaalis vuosina 2009–2010 oli 23 hyljettä vuodessa 
metsästäjää kohti. Vuodesta 2009 lähtien vain kokopäiväiset metsästäjät ovat saaneet myydä 
hylkeen nahkoja valtion omistamalle Great Greenland -nahkatehtaalle. Vienti EU:hun on 
vähentynyt huomattavasti vuodesta 2005, jolloin Great Greenland -nahkatehtaan liikevaihto 
oli yhdeksän miljoonaa euroa. Vuonna 2013 se oli laskenut kahteen miljoonaan euroon. Great 
Greenlandilla oli 135 000 nahan ylijäämävarasto. 

Tämän perusteella näyttäisi siltä, että inuiittipoikkeus ei toimi asetuksessa (EY) N:o 
1007/2009 tarkoitetulla tavalla. Valmistelija on siksi lisännyt tarkistuksiin lausekkeen 
komission kertomuksesta, jotta komissio tutkisi EU-asetuksen seurauksia ja harkitsisi 
mahdollisia toimenpiteitä niiden korjaamiseksi. 

TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 20092 tavoitteena oli 
poistaa sisämarkkinoiden toiminnan 
esteitä, jotka johtuivat hyljetuotteiden 
kaupan sääntelyä koskevissa kansallisissa 
toimenpiteissä esiintyneistä eroista. 
Kyseiset toimenpiteet hyväksyttiin 
vastauksena yleiseen moraaliseen huoleen 

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 20092 tavoitteena oli 
poistaa sisämarkkinoiden toiminnan 
esteitä, jotka johtuivat hyljetuotteiden 
kaupan sääntelyä koskevissa kansallisissa 
toimenpiteissä esiintyneistä eroista. 
Kyseiset toimenpiteet hyväksyttiin 
vastauksena yleiseen moraaliseen huoleen 
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hylkeenpyyntiin liittyvistä eläinten 
hyvinvointia koskevista näkökohdista sekä 
siitä, että markkinoilla mahdollisesti oli 
kipua, tuskaa, pelkoa ja muuta kärsimystä 
aiheuttavalla tavalla pyydystetyistä 
eläimistä saatuja tuotteita. Tätä huolta tuki 
tieteellinen näyttö siitä, että inhimillistä 
lopetusmenetelmää ei voida käytännössä 
johdonmukaisesti soveltaa eikä valvoa 
niissä olosuhteissa, joissa hylkeenpyyntiä 
harjoitetaan. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi asetuksella (EY) N:o 
1007/2009 asetettiin yleisenä sääntönä 
kielto hyljetuotteiden markkinoille 
saattamisesta.

hylkeenpyyntiin liittyvistä eläinten 
hyvinvointia koskevista näkökohdista sekä 
siitä, että markkinoilla mahdollisesti oli 
kipua, tuskaa, pelkoa ja muuta kärsimystä 
aiheuttavalla tavalla pyydystetyistä 
eläimistä saatuja tuotteita. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi asetuksella (EY) 
N:o 1007/2009 asetettiin yleisenä sääntönä 
kielto hyljetuotteiden markkinoille 
saattamisesta. 

____________ _______________
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 1007/2009, annettu 16 päivänä 
syyskuuta 2009, hyljetuotteiden kaupasta 
(EUVL L 286, 31.10.2009, s. 36).

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 1007/2009, annettu 16 päivänä 
syyskuuta 2009, hyljetuotteiden kaupasta 
(EUVL L 286, 31.10.2009, s. 36).

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Hylkeenpyynti on kuitenkin myös 
erottamaton osa inuiittiyhteisön ja muiden 
alkuperäisyhteisöjen kulttuuria ja 
identiteettiä sekä merkittävä osa niiden 
toimeentuloa. Näistä syistä inuiittiyhteisön 
ja muiden alkuperäisyhteisöjen 
perinteisesti harjoittama hylkeenpyynti ei 
herätä samanlaista yleistä moraalista huolta 
kuin hylkeenpyynti, jota harjoitetaan 
pääsiassa kaupallisiin tarkoituksiin. Lisäksi 
katsotaan laajasti, että Yhdistyneiden 
kansakuntien alkuperäiskansojen 
oikeuksien julistuksen ja muiden asiaan 
liittyvien kansainvälisten välineiden 

(2) Hylkeenpyynti on kuitenkin myös 
erottamaton osa inuiittiyhteisön ja muiden 
alkuperäisyhteisöjen kulttuuria, 
yhteiskuntataloutta ja identiteettiä sekä 
merkittävä osa niiden toimeentuloa, ja sen 
katsotaan olevan biotaloudellisesti 
kestävää. Näistä syistä inuiittiyhteisön ja 
muiden alkuperäisyhteisöjen perinteisesti 
harjoittama hylkeenpyynti ei herätä 
samanlaista yleistä moraalista huolta kuin 
hylkeenpyynti, jota harjoitetaan pääsiassa 
kaupallisiin tarkoituksiin. Lisäksi katsotaan 
laajasti, että Yhdistyneiden kansakuntien 
alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen 
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mukaisesti inuiittiyhteisöjen ja muiden 
alkuperäisyhteisöjen olennaisille ja 
sosiaalisille eduille ei saisi aiheutua 
haitallisia vaikutuksia. Näistä syistä 
asetuksessa (EY) N:o 1007/2009 sallitaan 
poikkeuksellisesti se, että markkinoille 
saatetaan hyljetuotteita, jotka ovat peräisin 
inuiittien ja muiden alkuperäisyhteisöjen 
toimeentulonsa parantamiseksi 
harjoittamasta perinteisestä 
hylkeenpyynnistä. 

ja muiden asiaan liittyvien kansainvälisten 
välineiden, erityisesti Kansainvälisen 
työjärjestön vuonna 1989 hyväksymän 
itsenäisten maiden alkuperäis- ja 
heimokansoja koskevan yleissopimuksen 
nro 169, mukaisesti inuiittiyhteisöjen ja 
muiden alkuperäisyhteisöjen olennaisille ja 
sosiaalisille eduille ei saisi aiheutua 
haitallisia vaikutuksia. Näistä syistä 
asetuksessa (EY) N:o 1007/2009 sallitaan 
poikkeuksellisesti sekä aktiivisesti tuetaan 
ja edistetään sitä, että markkinoille 
saatetaan hyljetuotteita, jotka ovat peräisin 
inuiittien ja muiden alkuperäisyhteisöjen 
toimeentulonsa parantamiseksi 
harjoittamasta perinteisestä ja kestävästä
hylkeenpyynnistä. Komission on 
tutkittava, millä tarkoituksenmukaisilla 
toimenpiteillä voidaan torjua mahdollisia 
haitallisia vaikutuksia, joita 
hyljetuotteiden kiellolla on ollut 
inuiittiyhteisöille, sekä millä tavoin 
Euroopan alkuperäisyhteisöistä voidaan 
tiedottaa suurelle yleisölle.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Inuiittien ja muiden 
alkuperäisyhteisöjen harjoittamassa 
hylkeenpyynnissä ei muun
hylkeenpyynnin tavoin voida käytännössä 
johdonmukaisesti soveltaa aidosti 
inhimillistä lopetusmenetelmää. On 
kuitenkin asianmukaista, että asetuksen 
(EY) N:o 1007/2009 tavoitteen mukaisesti 
inuiittien ja muiden alkuperäisyhteisöjen 
toimeentulonsa parantamiseksi 
harjoittamasta perinteisestä 

(3) On asianmukaista, että asetuksen (EY) 
N:o 1007/2009 tavoitteen mukaisesti 
inuiittien ja muiden alkuperäisyhteisöjen 
toimeentulonsa parantamiseksi 
harjoittamasta perinteisestä 
hylkeenpyynnistä peräisin olevien 
hyljetuotteiden saattamiselle unionin 
markkinoille asetetaan ehdot siitä, että 
pyynti toteutetaan tavalla, jolla 
vähennetään mahdollisimman pitkälle 
pyydettävien eläinten kipua, tuskaa, pelkoa 
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hylkeenpyynnistä peräisin olevien 
hyljetuotteiden saattamiselle unionin 
markkinoille asetetaan ehdot siitä, että 
pyynti toteutetaan tavalla, jolla 
vähennetään mahdollisimman pitkälle 
pyydettävien eläinten kipua, tuskaa, pelkoa 
ja muuta kärsimystä, samalla kuin otetaan 
huomioon inuiittiyhteisöjen ja muiden 
alkuperäisyhteisöjen perinteinen 
elämäntapa ja toimeentulotarpeet. 
Poikkeus, joka koskee inuiittiyhteisöjen ja 
muiden alkuperäisyhteisöjen harjoittamaa 
hylkeenpyyntiä olisi rajoitettava pyyntiin, 
joka parantaa kyseisten yhteisöjen 
toimeentuloa ja jota ei sen vuoksi harjoiteta 
pääasiassa kaupallisiin tarkoituksiin. 
Komission olisi sen vuoksi voitava 
tarvittaessa rajoittaa kyseisen poikkeuksen 
puitteissa markkinoille saatettavien 
hyljetuotteiden määrää, jotta estetään 
poikkeuksen käyttäminen tuotteisiin, jotka 
ovat peräisin pääasiassa taloudellisiin 
tarkoituksiin harjoitettavasta pyynnistä.

ja muuta kärsimystä, samalla kuin otetaan 
huomioon inuiittiyhteisöjen ja muiden 
alkuperäisyhteisöjen perinteinen 
elämäntapa ja toimeentulotarpeet. 
Poikkeus, joka koskee inuiittiyhteisöjen ja 
muiden alkuperäisyhteisöjen harjoittamaa 
hylkeenpyyntiä olisi rajoitettava pyyntiin, 
joka parantaa kyseisten yhteisöjen 
toimeentuloa ja jota ei sen vuoksi harjoiteta 
pelkästään kaupallisiin tarkoituksiin. 
Komission olisi sen vuoksi voitava 
tarvittaessa rajoittaa kyseisen poikkeuksen 
puitteissa markkinoille saatettavien 
hyljetuotteiden määrää, jotta estetään 
poikkeuksen käyttäminen tuotteisiin, jotka 
ovat peräisin taloudellisiin tarkoituksiin 
harjoitettavasta pyynnistä.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Asetuksella (EY) N:o 1007/2009 
sallitaan myös poikkeuksellisesti 
hyljetuotteiden saattaminen markkinoille 
silloin, kun pyyntiä harjoitetaan ainoastaan 
merellisten luonnonvarojen kestävään 
hallinnointiin. Vaikka tunnustetaan 
ainoastaan merellisten luonnonvarojen 
kestävään hallinnointiin harjoitettavan 
pyynnin merkitys, tätä pyyntiä voi 
kuitenkin olla vaikea erottaa laajasta 
pyynnistä, jota harjoitetaan pääasiassa 
kaupallisiin tarkoituksiin. Tämä voi johtaa 

(4) Asetuksella (EY) N:o 1007/2009 
sallitaan myös poikkeuksellisesti 
hyljetuotteiden saattaminen markkinoille 
silloin, kun pyyntiä harjoitetaan ainoastaan 
merellisten luonnonvarojen kestävään 
hallinnointiin. Tämän olisi oltava 
edelleenkin sallittua, mutta sitä olisi 
sovellettava ainoastaan 
erityisolosuhteissa, jotta se erotettaisiin 
laajasta pyynnistä, jota harjoitetaan 
pääasiassa kaupallisiin tarkoituksiin, jotta 
vältettäisiin käytäntö, jossa normaalista, 
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perusteettomaan syrjintään 
hyljetuotteiden välillä. Näin ollen tätä 
poikkeusta ei enää tulisi myöntää. Tällä ei 
rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta säännellä 
edelleen pyyntiä, jonka tarkoituksena on 
merellisten luonnonvarojen kestävä 
hallinnointi.

pienimuotoisesta kalastuksesta aiheutuvat 
ruhot vain heitetään pois, ja 
vahvistettaisiin paikallista artesaani- ja 
käsityöläistuotannon perinnettä. Tällä ei 
rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta säännellä 
edelleen pyyntiä, jonka tarkoituksena on 
merellisten luonnonvarojen kestävä 
hallinnointi.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1007/2009
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hyljetuotteiden saattaminen 
markkinoille on sallittua ainoastaan silloin, 
kun hyljetuotteet ovat peräisin 
inuiittiyhteisöjen ja muiden 
alkuperäisyhteisöjen harjoittamasta 
hylkeenpyynnistä, edellyttäen, että 
seuraavat ehdot täyttyvät:

1. Hyljetuotteiden saattaminen 
markkinoille on sallittua ainoastaan silloin, 
kun hyljetuotteet ovat peräisin 
inuiittiyhteisöjen ja muiden 
alkuperäisyhteisöjen harjoittamasta 
hylkeenpyynnistä, edellyttäen, että 
seuraavat ehdot täyttyvät:

a) kyseessä on yhteisön harjoittama 
perinteinen hylkeenpyynti;

a) kyseessä on yhteisön harjoittama 
perinteinen hylkeenpyynti;

b) pyynti edistää yhteisön toimeentuloa ja 
sitä ei harjoiteta pääasiallisesti 
kaupallisista syistä;

b) pyynti edistää yhteisön toimeentuloa;

c) pyynti suoritetaan tavalla, joka 
mahdollisimman hyvin vähentää 
pyydettävien eläinten kipua, tuskaa, 
pelkoa ja muuta kärsimystä, ottaen 
huomioon yhteisön perinteinen elämäntapa 
ja toimeentuloon liittyvät tarpeet. 

c) pyynnin suorittaa pyyntiluvan omaava 
yhteisön jäsen tavalla, joka 
mahdollisimman hyvin vähentää 
pyydettävien eläinten liiallista kipua, 
tuskaa, pelkoa ja muuta kärsimystä,
ottaen huomioon yhteisön perinteinen 
elämäntapa ja toimeentulo.

Edellä mainittuja edellytyksiä sovelletaan 
tuontituotteiden osalta 
maahantuontihetkellä tai -paikassa.

Edellä mainittuja edellytyksiä sovelletaan 
tuontituotteiden osalta 
maahantuontihetkellä tai -paikassa.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1007/2009
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Hyljetuotteiden markkinoille 
saattaminen on sallittava myös, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) hyljetuotteet ovat peräisin hylkeistä, 
jotka on pyydetty hyljekannoista, joiden 
suojelun taso on suotuisa;

b) henkilö, joka saattaa hyljetuotteet 
markkinoille, pystyy todistamaan, että 
muussa tapauksessa hyljetuotteet 
heitettäisiin pois; 

c) metsästäjän toimittamien 
hyljetuotteiden luonne ja määrä eivät ole 
sellaisia, että ne viittaisivat kaupalliseen 
päämäärään; ja

d) hyljetuotteet ovat peräisin pyynneistä, 
jotka on toteutettu sellaisella tavalla, 
etteivät ne aiheuta liiallista kipua, tuskaa 
pelkoa tai muuta kärsimystä. 

Edellä mainittuja edellytyksiä sovelletaan 
tuontituotteisiin maahantuontihetkellä tai 
-paikassa.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1007/2009
3 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 1 ja 2 kohdan 
soveltaminen ei saa vaarantaa tämän 
asetuksen tavoitteen saavuttamista.

3. Edellä olevan 1, 1 a ja 2 kohdan 
soveltaminen ei saa vaarantaa tämän 
asetuksen tavoitteen saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1007/2009
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos pyydettyjen hylkeiden määrä,
markkinoille 1 kohdan mukaisesti 
saatettujen hyljetuotteiden määrä tai muut 
olosuhteet osoittavat, että pyyntiä 
harjoitetaan pääasiassa kaupallisiin 
tarkoituksiin, komissiolle siirretään valta 
hyväksyä 4 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla rajoitetaan kyseistä 
pyynnistä peräisin olevien markkinoille 
mahdollisesti saatettavien tuotteiden 
määrää. 

5. Jos markkinoille 1 kohdan mukaisesti 
saatettujen hyljetuotteiden määrä tai muut 
olosuhteet osoittavat, että pyyntiä 
harjoitetaan pelkästään kaupallisiin 
tarkoituksiin, komissiolle siirretään valta 
hyväksyä 4 a artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joilla rajoitetaan 
kyseistä pyynnistä peräisin olevien 
markkinoille mahdollisesti saatettavien 
tuotteiden määrää.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1007/2009
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) Lisätään 7 artiklaan kohta 
seuraavasti:

”2 a. Lisäksi komissio arvioi tämän 
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asetuksen vaikutuksia inuiittien ja 
muiden alkuperäisyhteisöjen 
yhteiskuntatalouteen, taloudelliseen 
toimintaan ja kehitykseen, kulttuuriin ja 
identiteettiin ja antaa kertomuksen 
vaikutuksista Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2016. Kertomukseen sisältyy 
mahdollisia tapoja lieventää kielteisiä 
vaikutuksia, joita unionin kiellolla on 
ollut inuiittiyhteisöille, ja siinä arvioidaan 
perusteellisesti tarvetta tarkastella 
uudelleen tätä asetusta sen 
täytäntöönpanosta saadun uuden tiedon 
ja edistymisen perusteella.”

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1007/2009
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b) Lisätään artikla seuraavasti:

”7 a artikla

Uudelleentarkastelu

Tätä asetusta tarkastellaan uudelleen 
viimeistään ...*. Uudelleentarkastelu 
perustuu arviointiin tämän asetuksen 
sosiaalis-taloudellisista ja kulttuurisista 
vaikutuksista inuiittien ja muiden 
alkuperäisyhteisöjen kehitykseen ja 
identiteettiin. Tätä asetusta tarkastellaan 
sen jälkeen uudelleen kuuden vuoden 
välein. 

_____________

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on XX vuotta tämän 
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muutosasetuksen voimaantulosta.

Or. en


