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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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, annab toitu ja sissetulekut 

kogukonna elu ja jätkusuutlike 

elatusvahendite toetamiseks, aitab hoida 

ja jätkata kogukonna traditsioonilist 

eksistentsi ning barterkaubanduse 

kultuuripärandit. Seepärast ei põhjusta 

inuittide ja muude põlisrahvaste 

kogukondade hülgejaht, mida peetakse 

säästvaks ja mis ei kahjusta 

hülgepopulatsiooni seisundit, 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, ja 



 

 

 PE565.781/ 2 

 ET 

et tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta 

nende õigust majandustegevusele ja 

arengule. 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 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2a) Vastavalt Rahvusvahelise 

Tööorganisatsiooni 1989. aasta 

konventsioonile nr 169 sõltumatutes 

riikides elavate põlis- ja hõimurahvaste 

kohta on inuittide ja muude põlisrahvaste 

kogukondadel enesemääramisõigus ning 

seetõttu kindlustavad nad vabalt oma 

majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise 

arengu. See õigus tuleks säilitada. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2b) Arvestades, et määrus (EÜ) nr 

1007/2009 võeti vastu pärast aastaid 

kestnud ulatuslikke kampaaniaid, mis 

tuginesid inuittide ja teiste põlisrahvaste 

kogukondade hülgejahi 

väärtõlgendustele, samas kui 

kaasseadusandjad võtsid endale selgelt 

kohustuseks vältida inuittide ja muude 

põlisrahvaste kogukondade võimalikku 

kahjustamist, ning võttes arvesse inuittide 

ja muude põlisrahvaste õigusi vastavalt 

rahvusvahelisele õigusele ja määruse 

(EÜ) nr 1007/2009 eesmärki taastada 

tarbijate usaldus hülgetoodete suhtes, mis 
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on toodetud inuittide ja muude 

põlisrahvaste hülgejahi tulemusena ning 

jõudnud liidu turule, ning et tagada 

hülgetoodete üldise keelu erandi täielik 

rakendamine ja tõhus kohaldamine, peaks 

komisjon koos liikmesriikidega 

korraldama teadlikkuse suurendamise 

kampaaniaid ja võtma muid asjakohaseid 

meetmeid. Nende meetmete hulka võivad 

kuuluda meetmed tarbijate usalduse 

taastamiseks hülgetoodete suhtes, mis on 

saadud inuittide ja muude põlisrahvaste 

kogukondade hülgejahi tulemusena 

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1007/2009, 

ning laialt levinud negatiivse kujutamise, 

häbimärgistamise ja valetõlgenduste vastu 

suunatud kaubanduslik teave, mis 

hõlmaks faktimaterjali inuittide ja teiste 

põlisrahvaste hülgejahi kohta. See aitaks 

veelgi tugevdada vastastikust usaldust 

Euroopa ja Arktika rahvaste vahel ja 

kindlustada ELi kui usaldusväärse 

partneri positsiooni Arktika piirkonnas. 

 

Muudatusettepanek  4 

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 

(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 

loomade heaolu nõuetekohaselt arvestaval 
traditsioonilisel hülgejahil kütitud 

hüljestest, seades tingimuseks, et jahti 

peetakse viisil, mis vähendab kütitavate 

loomade välditavat valu, stressi, hirmu või 

muid kannatusi võimalikult suures 

ulatuses, võttes samal ajal arvesse inuittide 

ja muude põlisrahvaste kogukondade 

traditsioonilist eluviisi ja elatise teenimise 

vajadusi. Seetõttu tuleks erandi andmisel 

hülgetoodetele, mis on saadud inuittide ja 

muude põlisrahvaste kogukondade 
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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. 

traditsioonilisel hülgejahil kütitud 

hüljestest, piirduda sellise jahiga, mida 

peetakse neile kogukondadele elatise 

saamiseks. 

 

Muudatusettepanek  5 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(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 

kooskõlas käesolevas määruses sätestatud 

tingimustega ning et takistada inuittide ja 

muude põlisrahvaste kogukondade erandi 

kasutamist toodete puhul, mis on saadud 

mitte elatise saamise, vaid peamiselt 

kaubanduslikul eesmärgil peetaval jahil 

kütitud hüljestest, tuleks komisjonile anda 

õigus võtta vastu õigusakte vastavalt 

aluslepingu artiklile 290, et sätestada 

hülgetoodete turulelaskmise 

üksikasjalikud eeskirjad ning piirata või 

keelata inuittide ja muude põlisrahvaste 

kogukondade traditsioonilise hülgejahi 

tulemusena saadud hülgetoodete 

turulelaskmist ja kogust, kui see on 

vajalik ja ainult siis, kui on esitatud 

vastavad tõendid. On eriti oluline, et 

komisjon viiks oma ettevalmistava töö 

käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone 

asjaomaste päritoluriikide ja 

huvirühmadega, sealhulgas ekspertide 

tasandil. Delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
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komisjon tagama asjaomaste dokumentide 

sama- ja õigeaegse ning asjakohase 

edastamise Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 1007/2009 

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

ning see on jätkuvalt selle kogukonna 

kultuuri ja identiteedi osa; 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 1007/2009 

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) jaht aitab kogukondadel saada elatist 

ning seda ei peeta peamiselt 

kaubanduslikul eesmärgil; 

(b) jaht on korraldatud kogukonna elatise 

saamise eesmärgil ning aitab seda saada, 

sealhulgas hankida toitu ja sissetulekut 

kogukonna elu ja jätkusuutlike 

elatusvahendite toetamiseks, ning seda ei 

peeta peamiselt kaubanduslikul eesmärgil; 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 1007/2009 

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) jaht on korraldatud viisil, mis vähendab 

kütitavate loomade valu, stressi, hirmu või 

muid kannatusi võimalikult suures 

(c) jaht on korraldatud viisil, mis arvestab 

nõuetekohaselt loomade heaolu ning 

võtab arvesse kogukondade traditsioonilist 
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ulatuses, võttes arvesse kogukondade 

traditsioonilist eluviisi ja elatise teenimise 

vajadust. 

eluviisi ja elatise teenimise vajadust. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 1007/2009 

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Importtoodete jaoks kehtivad eespool 

sätestatud tingimused importimise ajal või 

kohas. 

Imporditud hülgetoodete jaoks kehtivad 

esimeses lõigus sätestatud tingimused 

importimise ajal või kohas. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 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 hülgetoodete turulelaskmise 

tingimusi liidus ei täideta, näiteks kui 

hülgejaht ei ole korraldatud elatise 

saamiseks ning toimub peamiselt 

kaubanduslikel eesmärkidel, võib komisjon 

võtta vastavate tõendite alusel meetmeid. 

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 4a vastu delegeeritud õigusakte, et 

piirata või keelata sellise jahi tulemusena 

saadud toodete turulelaskmist ja kogust.  

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 3 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1007/2009 

Artikkel 5 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 „Artikkel 5a 

Avalik teave 

1. Komisjon tagab mõistliku ja mõõduka 

kuluga üldsuse teavitamise sellest, et 

turule lastavad inuittide ja muude 

põlisrahvaste kogukondade hülgejahil 

artikli 3 lõike 1 kohaselt kütitud hüljestest 

valmistatud hülgetooted vastavad 

kehtivatele eeskirjadele. 

2. Komisjon tagab, et käesoleva artikli 

lõikes 1 osutatud teavituskampaaniad 

viiakse läbi ka Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) nr 254/2014 

artikli 3 lõike 1 punktis b sätestatud II 

eesmärgi alusel.* 

 _____________ 

 * Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 

veebruari 2014. aasta määrus (EL) nr 

254/2014, millega kehtestatakse 

mitmeaastane tarbijakaitseprogramm 

aastateks 2014-20 ja millega tunnistatakse 

kehtetuks otsus 1926/2006/EÜ (ELT L 84, 

20.3.2014, lk 42).” 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 3 b (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1007/2009 

Artikkel 7 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (3b) Artikkel 7 asendatakse järgmisega: 

Artikkel 7 „Artikkel 7 

Aruandlus Aruandlus 

1. Liikmesriigid edastavad komisjonile 

hiljemalt 20. novembriks 2011 ja seejärel 

iga nelja aasta tagant aruande, kirjeldades 

käesoleva määruse rakendamiseks võetud 

meetmeid. 

1. Liikmesriigid edastavad komisjonile 

hiljemalt 31. detsembriks 2016 ja seejärel 

iga nelja aasta tagant aruande, kirjeldades 

käesoleva määruse rakendamiseks võetud 

meetmeid. 

2. Lõikes 1 osutatud aruannete põhjal 2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
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esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aruande käesoleva määruse 

rakendamise kohta 12 kuu jooksul pärast 

iga asjaomase aruandeperioodi lõppu. 

ja nõukogule aruande käesoleva määruse 

rakendamise kohta 12 kuu jooksul pärast 

iga lõikes 1 osutatud aruandeperioodi 

lõppu. Esimene aruanne esitatakse 

31. detsembriks 2017.  

 3. Lõike 2 kohaselt esitatud aruandes 

hindab komisjon käesoleva määruse 

toimimist ja vaatab läbi selle tõhususe 

eesmärkide saavutamisel. Hindamisel 

võtab komisjon eelkõige arvesse inuittide 

ja muude põlisrahvaste kogukondade 

sotsiaal-majanduslikku arengut, toitumist, 

kultuuri ja identiteeti, samuti käesoleva 

määruse sotsiaal-majanduslikku mõju ja 

keskkonnamõju sellistel aladel, kus 

hülgejahi pidamine moodustab osa 

rannikukogukondade mereressursside 

haldamisest.” 

 

 


