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Muudatusettepanek 24
Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
–

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lükkab komisjoni ettepaneku tagasi.

Or. da

Selgitus

Ettepaneku õiguslik alus on artikkel 95, millega püütakse kõrvaldada kaubandustakistusi 
ühenduses. Selle ettepanekuga ei kõrvaldata ühtegi kaubandustakistust, vaid vastupidi, 
viiakse sisse kaubandustakistus, keelates hülgetoodetega kauplemine. Ettepaneku teine 
õiguslik alus on artikkel 133, mis puudutab ühist kaubanduspoliitikat. Võib eeldada, et see on 
vastuolus WTO eeskirjadega ja tuleks ka sel põhjusel tagasi lükata. Lõpuks võib esineda oht, 
et ettepanek on kahjulik loomade heaolu seisukohast, mis on kolmas põhjus, miks komisjoni 
ettepanek tuleks tagasi lükata.

Muudatusettepanek 25
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Oma 12. oktoobri 2006. aasta 
resolutsiooni (loomade kaitset ja heaolu 
käsitleva ühenduse tegevuskava kohta 
aastateks 2006–2010)1 punktis 70 kutsus 
Euroopa Parlament komisjoni üles 
tegema ettepanekut keelustada täielikult 
hülgetoodete import.
1 ELT C 308E, 16.12.2006, lk 170.

Or. en
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Selgitus

Sellega viidatakse Euroopa Parlamendi resolutsioonile loomade heaolu käsitleva tegevuskava 
kohta aastateks 2006–2010, milles kutsutakse komisjoni üles tegema ettepanekut keelustada 
täielikult hülgetoodete import.

Muudatusettepanek 26
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

26. septembril 2006 võttis Euroopa 
Parlament vastu kirjaliku deklaratsiooni 
hülgetoodete keelustamise kohta Euroopa 
Liidus1; 
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0369.

Or. en

Selgitus

Viidatakse Euroopa Parlamendi kirjalikule deklaratsioonile hülgetoodete keelustamise kohta 
Euroopa Liidus, millest on ajendatud kavandatav hülgetoodetega kauplemise keeld.

Muudatusettepanek 27
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus -1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17. novembri 2006. aasta soovituses 1776 
kutsus Euroopa Nõukogu 
Parlamentaarne Assamblee oma 
liikmesriike muu hulgas üles:
a) keelama kõik julmad 
jahipidamismeetodid, mis ei garanteeri 
loomade silmapilkset surma ilma 
kannatusteta, keelustama loomade 
uimastamine selliste vahenditega nagu 



AM\758044ET.doc 5/19 PE416.618v01-00

ET

hakapik, löögirelvad ja püssid; ning
b) edendama algatusi, mille eesmärk on 
keelustada hülgetoodete import ja 
turustamine.

Or. en

Selgitus

Sellega viidatakse Euroopa Nõukogu soovitusele, milles nõuti tungivalt, et selle liikmed 
edendaksid algatusi, mille eesmärk on keelustada hülgetoodetega kauplemine, ja millest on 
osaliselt ajendatud kavandatav määrus.

Muudatusettepanek 28
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Hülged on loomad, kes on võimelised 
tundma valu, stressi ja muid kannatusi.

(1) Hülged on haistmisvõimelised loomad, 
kes on võimelised tundma valu, stressi ja 
muid kannatusi.

Or. en

Selgitus

Sellega viidatakse sõnaselgelt üldtunnustatud mõistele, millega kirjeldatakse loomi, kes 
tunnevad valu, stressi ja muid emotsioone.

Muudatusettepanek 29
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Hülgejaht on tekitanud tõsist muret 
loomade heaolu suhtes tundlikus üldsuses, 
valitsustes ning Euroopa Parlamendis, kuna 

(3) Hülgejaht on tekitanud tõsist muret 
loomade heaolu suhtes tundlikus üldsuses, 
valitsustes ning Euroopa Parlamendis, kuna 
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on tõendeid, et hüljeste tapmisel ja 
nülgimisel ei hoita ära valu, stressi ja 
muid kannatusi, mida on võimalik vältida. 
Euroopa Toiduohutusamet esitas 
teaduslikus arvamuses hüljeste tapmise ja 
nülgimise loomade heaolu aspekti kohta 
järelduse, et hülgeid on võimalik tappa 
kiiresti ja tõhusalt, põhjustamata neile 
asjatut valu ja stressi, teatades samas, et 
tegelikult ei kasutata alati tõhusat ja 
humaanset tapmisviisi.

kaubanduslikul eesmärgil peetavate 
jahtide käigus tapetavad ja nülitavad
hülged peavad jätkuvalt taluma valu, 
stressi ja muid kannatusi.

Or. en

Selgitus

Siin ei ole küsimus selles, kas teoreetiliselt on võimalik hülgeid humaanselt tappa, vaid kas 
neid on võimalik järjekindlalt humaanselt tappa kohapealsetes tingimustes, kus hülgejahid 
toimuvad. Segaduse vältimiseks on väide välja jäetud.

Muudatusettepanek 30
Mojca Drčar Murko

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Siseturu praeguse killustatuse 
kõrvaldamiseks on vaja kehtestada 
ühtlustatud eeskirjad, võttes samal ajal 
arvesse loomade heaolu kaalutlusi. 
Sellega seoses on asjakohane keelata 
hülgetoodete turuleviimine.

(6) Siseturu praeguse killustatuse 
kõrvaldamiseks ning et võtta arvesse 
Euroopa kodanike muret loomade heaolu 
pärast ja looduskaitseküsimusi, on vaja 
kehtestada ühtlustatud eeskirjad, mis 
põhinevad neil kaalutlustel. Vastavalt 
neile eesmärkidele on asjakohane keelata 
hülgetoodete turuleviimine.

Or. en

Selgitus

Määruse eesmärk on käsitleda ka muret loomade heaolu pärast ning üldisemalt 
looduskaitseküsimusi. On oluline rõhutada neid kaalutlusi, eriti et täita teatavaid sätteid 
WTO kontekstis.
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Muudatusettepanek 31
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesoleva määrusega kehtestatud 
mitmesugused keelud peaksid olema 
vastuseks üldsuse murele loomade heaolu 
pärast, et ühenduse turule tuuakse, 
sealhulgas täiendavalt impordina
kolmandatest riikidest, hülgetooteid, mis 
on saadud hüljestest, kelle tapmisel ja 
nülgimisel ei hoitud ära asjatut valu, stressi 
ja muid kannatusi.

(10) Käesoleva määrusega kehtestatud 
mitmesugused keelud peaksid olema 
vastuseks üldsuse murele loomade heaolu 
pärast, et ühenduse turule tuuakse, 
sealhulgas täiendavalt impordile
kolmandatest riikidest, hülgetooteid, mis 
on saadud hüljestest, kelle tapmisel ja 
nülgimisel ei hoitud ära valu, stressi ja 
muid kannatusi.

Or. en

Selgitus

Vältimatud kannatused võivad olla väga suured, arvestades, et mõistet ei saa kvantifitseerida.

Muudatusettepanek 32
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesoleva määrusega kehtestatud 
mitmesugused keelud peaksid olema 
vastuseks üldsuse murele loomade heaolu 
pärast, et ühenduse turule tuuakse, 
sealhulgas täiendavalt impordina
kolmandatest riikidest, hülgetooteid, mis 
on saadud hüljestest, kelle tapmisel ja 
nülgimisel ei hoitud ära asjatut valu, stressi 
ja muid kannatusi.

(10) Käesoleva määrusega kehtestatud 
mitmesugused keelud peaksid olema 
vastuseks üldsuse murele loomade heaolu 
pärast, et ühenduse turule tuuakse, 
sealhulgas täiendavalt impordile
kolmandatest riikidest, hülgetooteid, mis 
on saadud hüljestest, kelle tapmisel ja 
nülgimisel ei hoitud ära valu, stressi ja 
muid kannatusi.

Or. en
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Selgitus

Sõna „asjatut” väljajätmine on õigustatud, kuna kõik tõendid näitavad, et EÜ kodanikud 
tunnevad muret hülgejahi käigus põhjustatud kannatuste pärast, mitte üksnes asjatute 
(välditavate) kannatuste pärast. Vältimatud kannatused võivad olla väga suured, arvestades, 
et mõistet ei saa kvantifitseerida.

Muudatusettepanek 33
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) On siiski asjakohane näha ette 
võimalus teha erandeid hülgetoodete
turustamise, ühendusse importimise ja 
ühendusest eksportimise üldisest keelust, 
niivõrd kui loomade heaolu kaalutlustele 
tuginevad asjakohased tingimused on 
täidetud. Selleks tuleks sätestata 
kriteeriumid, mille täitmine peaks tagama, 
et hüljeste tapmisel ja nülgimisel ei 
põhjustata neile asjatut valu, stressi ja 
muid kannatusi. Kõik sellised erandid 
tuleks teha ühenduse tasandil, nii et kogu 
ühenduses kohaldatakse nende erandite 
raames lubatud kauplemise suhtes 
ühetaolisi tingimusi ning et säilitatakse 
siseturu sujuv toimimine.

(11) On siiski asjakohane näha ette 
piiratud erand hülgetoodete turustamise, 
ühendusse importimise ja ühendusest 
eksportimise üldisest keelust hülgetoodete 
suhtes, mis on saadud inuittide 
kogukondade hülgejahil kütitud 
hüljestest.

Or. en

Selgitus

Hülgetoodetega kauplemise keeld, mis sisaldab erandit nn humaanse tapmise korral, ei ole 
rakendatav, kuna kaubanduslikul eesmärgil peetavad hülgejahid toimuvad kaugetes kohtades 
ning neid viivad läbi tuhanded isikud suurtel, ligipääsmatutel aladel, mis muudab hülgejahi 
tegeliku järelevalve võimatuks.
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Muudatusettepanek 34
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Enda ülalpidamiseks traditsiooniliselt
hülgejahiga tegelevate inuittide 
kogukondade põhilisi majanduslikke ja 
sotsiaalsed huve ei tohiks kahjustada.
Hülgejaht on inuittide ühiskonna liikmete 
kultuuri ja identiteedi lahutamatu osa. 
See on jahimehele ühtlasi nii tuluallikas 
kui ka elatusvahend. Seepärast ei peaks
käesoleva määrusega kehtestatud keelud 
hõlmama hülgetooteid, mis on saadud 
inuittide kogukondade traditsioonilisel
hülgejahil elatuseks kütitud hüljestest.

(13) Käesoleva määrusega ei kahjustata 
enda ülalpidamiseks hülgejahiga tegelevate 
inuittide kogukondade põhilisi 
majanduslikke ja sotsiaalsed huve, kuna 
jaht enda ülalpidamiseks hõlmab üksnes 
isiklikku või perekonna tarbimist (ja 
seetõttu mitte ühenduse kaubandust).
Käesoleva määrusega kehtestatud keelud ei 
peaks hõlmama hülgetooteid, mis on 
saadud inuittide kogukondade elatuse 
eesmärgil läbi viidud hülgejahil kütitud 
hüljestest, mis sisenevad ELi turule 
üksnes kultuurivahetus-, näiteks haridus-
või tseremooniaeesmärkidel.

Or. en

Selgitus

This amendment acknowledges an exception for seal products derived from Inuit hunts that 
are traded as part of a non-commercial cultural exchange. Because subsistence hunting (as 
that term is normally and properly understood) by its nature involves personal or family 
consumption only, and does not involve placing seal products on the market or importing or 
exporting them, seal products from these subsistence hunts do not fall within the Regulation, 
which deals with international trade. However, this amendment recognizes that in some 
instances, Inuit seal products may enter or exit the EU as part of a non-commercial, cultural 
exchange. This amendment allows that trade to continue to preserve tradition and culture.

Muudatusettepanek 35
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Tuleks sätestada asjakohased nõuded, 
et tagada, et käesoleva määruse alusel on 

(14) Tuleks sätestada asjakohased nõuded, 
et tagada, et käesoleva määruse alusel on 
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võimalik nõuetekohaselt jõustada erandeid
kehtivatest kauplemiskeeldudest. Seepärast 
tuleks ette näha sätted nii 
sertifitseerimiskavade kui ka 
märgistamise ja tähistamise kohta. 
Sertifitseerimiskavad peaksid tagama, et 
hülgetoodete puhul on tõendatud, et need 
on saadud hüljestest, kes on tapetud ja 
nülitud asjakohaste, tõhusalt jõustatud 
nõuete kohaselt, ning et hüljeste tapmisel 
ja nülgimisel ei põhjustatud asjatut valu, 
stressi ja muid kannatusi.

võimalik nõuetekohaselt jõustada inuittide 
hülgetoodete suhtes erand kehtivatest 
kauplemiskeeldudest. 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tunnistatakse, et erandit tagavaid nõudeid kohaldatakse üksnes 
hülgetoodete suhtes, mis on saadud inuittide hülgejahil kütitud hüljestest.

Muudatusettepanek 36
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Komisjonile tuleks eelkõige anda 
volitused võtta kõigi asjakohaste 
menetluste tagamiseks vajalikke 
meetmeid, et oleks võimalik esitada 
taotlusi käesolevas määruses sätestatud 
kaubanduskeeldudest erandite tegemiseks 
ja neid tõhusalt käsitleda ning tagada 
käesoleva määruse nende sätete 
nõuetekohane rakendamine, mis 
käsitlevad sertifitseerimiskavasid, 
märgistamist ja tähistamist. Kuna 
kõnealused meetmed on üldmeetmed ja 
nende eesmärk on muuta käesoleva 
määruse vähem olulisi sätteid, muu 
hulgas täiendada seda uute vähem oluliste 
sätete lisamisega, tuleb need vastu võtta 
vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a 

välja jäetud
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sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele. Komisjonile tuleks 
anda ka volitused teha otsuseid, mis 
käsitlevad käesoleva määrusega 
kehtestatud kaubanduskeelust erandite 
tegemist, nende peatamist või tühistamist. 
Kuna kõnealused meetmed võetakse vastu 
selleks, et tagada käesolevas määruses 
sätestatud kava korraldamine ning 
kohaldada seda üksikjuhtudel, tuleb need 
meetmed vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ 
artiklis 4 sätestatud korralduskomitee 
menetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Kui raportööri muudatusettepanekud vastu võetakse, muutub käesolev põhjendus 
asjakohatuks.

Muudatusettepanek 37
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Komisjonile tuleks eelkõige anda 
volitused võtta kõigi asjakohaste 
menetluste tagamiseks vajalikke 
meetmeid, et oleks võimalik esitada 
taotlusi käesolevas määruses sätestatud 
kaubanduskeeldudest erandite tegemiseks 
ja neid tõhusalt käsitleda ning tagada 
käesoleva määruse nende sätete 
nõuetekohane rakendamine, mis 
käsitlevad sertifitseerimiskavasid, 
märgistamist ja tähistamist. Kuna 
kõnealused meetmed on üldmeetmed ja 
nende eesmärk on muuta käesoleva 
määruse vähem olulisi sätteid, muu 
hulgas täiendada seda uute vähem oluliste 
sätete lisamisega, tuleb need vastu võtta 

välja jäetud
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vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a 
sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele. Komisjonile tuleks 
anda ka volitused teha otsuseid, mis 
käsitlevad käesoleva määrusega 
kehtestatud kaubanduskeelust erandite 
tegemist, nende peatamist või tühistamist. 
Kuna kõnealused meetmed võetakse vastu 
selleks, et tagada käesolevas määruses 
sätestatud kava korraldamine ning 
kohaldada seda üksikjuhtudel, tuleb need 
meetmed vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ 
artiklis 4 sätestatud korralduskomitee 
menetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Põhjenduste 11 ja 12 väljajätmisel muutub käesolev põhjendus asjakohatuks.

Muudatusettepanek 38
Mojca Drčar Murko

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtlustatud eeskirjad seoses hülgetoodete 
turuleviimise, ühendusse importimise, 
transiidina läbi ühenduse vedamise ja 
ühendusest eksportimisega.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtlustatud eeskirjad seoses hülgetoodete 
turuleviimise, ühendusse importimise, 
transiidina läbi ühenduse vedamise ja 
ühendusest eksportimisega ning 
käsitletakse muret loomade heaolu pärast, 
võttes samal ajal arvesse 
looduskaitseküsimusi.

Or. en

Selgitus

Määruse eesmärk on käsitleda ka liikmesriikide ja ELi üldsuse väljendatud muret loomade 
heaolu pärast ning võtta arvesse looduskaitseküsimusi. Neid eesmärke tuleks selgesõnaliselt 
mainida.
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Muudatusettepanek 39
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtlustatud eeskirjad seoses hülgetoodete 
turuleviimise, ühendusse importimise, 
transiidina läbi ühenduse vedamise ja 
ühendusest eksportimisega.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtlustatud eeskirjad seoses hülgetoodete 
turuleviimise, ühendusse importimise, 
transiidina läbi ühenduse vedamise ja 
ühendusest eksportimise keelustamisega, 
välja arvatud kõikide hülgetoodete suhtes, 
mis on saadud inuittide kogukondade 
hülgejahil kütitud hüljestest.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tunnistatakse erandit hülgetoodete suhtes, mis on saadud inuittide 
hülgejahil kütitud hüljestest, võimaldades jätkata kauplemist traditsiooni ja kultuuri 
säilitamiseks.

Muudatusettepanek 40
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse nii, et 
kõik liikmesriigid järgiksid ÜRO 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni.

Or. sv

Selgitus

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga püütakse säilitada bioloogilist mitmekesisust. ELi
poliitika on ette nähtud seda soovitavat eesmärki toetama ning käesolev määrus ei peaks 
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olema erandiks.

Muudatusettepanek 41
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. hüljes – I lisas loetletud liikidesse 
kuuluvate loivaliste isend;

1. hüljes – loivaliste isend;

Or. en

Selgitus

Mõnede hülgeliikide määrusest välja jätmine võib tekitada komplikatsioone ja 
identifitseerimisraskusi.

Muudatusettepanek 42
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. hülgetoode – kõik töödeldud või 
töötlemata tooted, mis on saadud 
hüljestest, sh liha, õli, rasv, 
toorkarusnahad ja karusnahad, pargitud 
või töödeldud, sh nelinurksete tükkide, 
risti vm kujul ühendatud karusnahad 
ning hülgekarusnahast valmistatud 
tooted;

2. hülgetoode – mis tahes toode, mis on 
saadud hüljestest, välja arvatud

hülgetooted, mis on saadud inuittide 
kogukondade hülgejahil kütitud 
hüljestest;

Or. en
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Selgitus

Hülgetoodete mõistet muutes kehtib inuittide erand siis ka impordi, ekspordi ja ELi sisese 
kaubavahetuse suhtes.

Muudatusettepanek 43
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. hülgetoode – kõik töödeldud või 
töötlemata tooted, mis on saadud hüljestest, 
sh liha, õli, rasv, toorkarusnahad ja 
karusnahad, pargitud või töödeldud, sh 
nelinurksete tükkide, risti vm kujul 
ühendatud karusnahad ning 
hülgekarusnahast valmistatud tooted;

2. hülgetoode – kõik töödeldud või 
töötlemata tooted, mis on saadud hüljestest, 
sh liha, õli, rasv, elundid, toorkarusnahad 
ja karusnahad, pargitud või töödeldud, sh 
nelinurksete tükkide, risti vm kujul 
ühendatud karusnahad ning 
hülgekarusnahast valmistatud tooted; välja 
arvatud hülgetooted, mis on saadud 
inuittide kogukondade läbi viidud 
hülgejahil kütitud hüljestest, millega 
kaubeldakse osana mitteärilist laadi 
vahetusest inuittide kogukondade vahel 
kultuurilistel, haridus- ja/või 
tseremooniaeesmärkidel;

Or. en

Selgitus

Hülgetoodete mõistet muutes kehtib inuittide erand siis ka impordi, ekspordi ja ELi sisese 
kaubavahetuse suhtes.

Muudatusettepanek 44
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. import – kauba toomine ühenduse 4. import – kauba toomine ühenduse 
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tolliterritooriumile, v.a import, mis on: tolliterritooriumile, v.a import, mis

i) juhuslikku laadi ning
ii) koosneb eranditult reisija või tema 
perekonna isiklikuks kasutamiseks 
ettenähtud kaubast;

koosneb eranditult reisija või tema 
perekonna isiklikuks kasutamiseks 
ettenähtud kaubast; sellise kauba laad ja 
kogus ei tohiks osutada impordi 
kaubanduslikule otstarbele;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga selgitatakse, et isiklikuks kasutamiseks mõeldud impordi kogus ja laad 
ei tohi olla kaubanduslik. See on oluline tagamaks, et ei tekitata seaduselünka, võimaldades 
isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaubavahetust ilma igasuguste piiranguteta selliste kaupade 
koguse või laadi osas.

Muudatusettepanek 45
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. elatuse eesmärgil – inuittide 
kogukondade tavakohane ja 
traditsiooniline hülgetoodete kasutus 
otseselt isiklikuks või perekonna tarbeks 
toidu, peavarju, kütuse, riiete või 
tööriistadena; isiklikuks või perekonna 
tarbeks kütitud hüljestest saadud 
mittesöödavatest kõrvalsaadustest 
käsitööesemete valmistamiseks ja nende 
omamaiseks müümiseks; ning hüljeste või 
nende osade vahetamiseks, kui vahetus on 
piiratud ja mitteärilist laadi, või see on 
mõeldud isiklikuks või perekonna tarbeks;

Or. en

Selgitus

Täiendus raportööri muudatusettepanekule 11. Käsitööesemete müük peaks olema piiratud 
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koduriigiga.

Muudatusettepanek 46
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõiget 1 ei kohaldata hülgetoodete suhtes, 
mis pärinevad alalise hüljeste 
populatsiooniga riikidest, tingimusel et:
– jaht on korraldatud vastavalt riiklikule 
majandamiskavale;
– jaht on valikuline ja korraldatud 
kontrollitud tingimustes ning 
väikeseulatuslikult;
– jaht ei ohusta soodsa kaitsestaatuse 
säilitamist;
– hülgetoodetega kauplemine toimub 
üksnes kohalikul turul.

Or. en

Selgitus

A number of countries have a very small-scaled, strictly controlled seal hunt. The hunt is part 
of the overall seal management with the aim to prevent damages to fisheries. Alone in Sweden 
the seals cause damages for 6 000 000 € per year to fisheries. The seal hunt itself and the 
small scale trade in seal products create incentives for the local people along the coast to 
consider the seal as a valuable game species and not only as a pest species. If the trade was 
banned there is a risk that the seal would again be considered only as a pest species and 
being killed with less effective methods. Further, the costs of the proposed system with 
certificates and labels would not be proportionate to the extent of the seal hunt in some 
countries. It is reasonable to distinguish between large scale hunting of sales, and the small 
scale hunting which takes place in Sweden where only about 100 animals are hunted 
annually.
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Muudatusettepanek 47
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid saadavad komisjonil iga 
viie aasta tagant aruande, kirjeldades 
lühidalt käesoleva määruse jõustamiseks 
võetud meetmeid.

1. Liikmesriigid saadavad komisjonile kahe 
aasta jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest ning seejärel iga kolme aasta 
tagant aruande, kirjeldades lühidalt 
käesoleva määruse jõustamiseks võetud 
meetmeid.

2. Lõikes 1 osutatud aruannete põhjal 
esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva määruse 
kohaldamise kohta 12 kuu jooksul pärast 
asjaomase 5-aastase aruandeperioodi 
lõppu.

2. Lõikes 1 osutatud aruannete põhjal 
esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva määruse 
kohaldamise kohta 12 kuu jooksul pärast 
iga asjaomase aruandeperioodi lõppu.

Or. en

Selgitus

Kaheaastane ajavahemik motiveerib liikmesriike rohkem määruse jõustamiseks meetmeid 
võtma ning võimaldab rakendamisprobleeme kiiresti tuvastada ning nendega tegeleda.

Muudatusettepanek 48
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklid 3 ja 4 jõustuvad kuus kuud pärast 
käesoleva määruse jõustumist, välja 
arvatud juhul, kui artikli 3 lõikes 3, artikli 
5 lõikes 5, artikli 6 lõikes 2 ja artikli 7 
lõikes 2 osutatud rakendusmeetmed ei ole 
selleks kuupäevaks jõustunud, sel juhul 
kohaldatakse neid alates järgmisest 
päevast pärast kõnealuste 
rakendusmeetmete jõustumist. 

Artiklit 3 kohaldatakse alates [kuus kuud 
pärast käesoleva määruse jõustumist].
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Or. en

Selgitus

Osaliselt tuleneb see artikli 4 jne väljajätmisest. Sõnastus „välja arvatud juhul, kui” kuni 
lõpuni on problemaatiline, kuna see vihjab sellele, et keeld jõustuks alles siis, kui komisjon on 
rakendanud meetmed artikli 3 lõike 3 kohase inuittide erandi kohaldamiseks. Väljajätt 
motiveerib komisjoni erandit kehtestama.
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