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Tarkistus 24
Niels Busk

Ehdotus asetukseksi
–

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. da

Perustelu

Ehdotuksen oikeusperusta on EY:n perustamissopimuksen 95 artikla, jonka tarkoituksena on 
edistää kaupan esteiden poistamista yhteisön sisämarkkinoilla. Tämä ehdotus ei poista 
mitään kaupan esteitä, koska se sen sijaan luo kaupan esteen kieltämällä hyljetuotteiden 
kaupan. Näin ollen asianmukainen oikeusperusta on yhteistä kauppapolitiikkaa koskeva 133 
artikla. Ehdotus on oletettavasti WTO:n sääntöjen vastainen, ja olisi näin ollen hylättävä 
myös siitä syystä. Lopuksi on todettava, että ennen kaikkea ehdotus uhkaa heikentää eläinten 
hyvinvointia, mikä on kolmas syy komission ehdotuksen hylkäämiseen.

Tarkistus 25
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentti kehotti komissiota 
ehdottamaan hyljetuotteiden kaupan 
täydellistä kieltämistä 12. lokakuuta 2006 
antamassaan vuosiksi 2006–2010 
laadittua eläinten suojelua ja hyvinvointia 
koskevaa yhteisön toimintasuunnitelmaa 
koskevassa päätöslauselmassaan1,
1EUVL C 308E, 16.12.2006, s. 170.

Or.en
Perustelu
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Tarkistuksessa viitataan Euroopan parlamentin 12. lokakuuta 2006 antamaan 
päätöslauselmaa, joka koskee vuosiksi 2006–2010 laadittua eläinten suojelua ja hyvinvointia 
koskevaa yhteisön toimintasuunnitelmaa.

Tarkistus 26
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Syyskuun 26. päivänä 2006 Euroopan 
parlamentti hyväksyi kirjallisen 
kannanoton hyljetuotteiden kieltämisestä 
Euroopan unionissa1, 
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0369.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa viitataan Euroopan parlamentin kirjalliseen kannanottoon hyljetuotteiden 
kieltämisestä Euroopan unionissa, mikä johti hyljetuotekaupan täydellistyä kieltämistä 
koskevaan ehdotukseen. 

Tarkistus 27
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan -1 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopan neuvoston parlamentaarinen 
yleiskokous antoi 17. marraskuuta 2006 
hylkeenpyyntiä koskevan suosituksen, 
jossa Euroopan neuvoston jäsenvaltioita 
kehotetaan muun muassa:
a) kieltämään kaikki julmat pyyntitavat, 
joilla ei taata, että eläin kuolee 
välittömästi ilman kärsimystä, ja eläinten 
tainnuttaminen erilaisilla välineillä, kuten 
hakapikeillä, nuijilla tai tuliaseilla; sekä
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b) edistämään aloitteita, joiden 
tarkoituksena on kieltää hylkeistä 
peräisin olevien tuotteiden maahantuonti 
ja markkinointi,

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa viitataan Euroopan neuvoston suositukseen, jossa Euroopan neuvosto kehotti 
jäsenvaltioitaan edistämään aloitteita, joiden tarkoituksena on hyljetuotteiden kaupan 
kieltäminen, mikä sekin on osaltaan johtanut hyljetuotekaupan täydellistyä kieltämistä 
koskevaan ehdotukseen.

Tarkistus 28
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Hylkeet ovat eläimiä, jotka voivat 
tuntea kipua, tuskaa, pelkoa ja muuta 
kärsimystä.

(1) Hylkeet ovat tuntevia eläimiä, jotka 
voivat tuntea kipua, tuskaa, pelkoa ja 
muuta kärsimystä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus sisältää erityisen viittauksen yleisesti tunnustettuun termiin, jolla kuvataan eläinten 
kipua, stressiä ja muita tunteita.

Tarkistus 29
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Hylkeenpyynti on johtanut siihen, että 
eläinten hyvinvointikysymyksiin 

(3) Hylkeenpyynti on johtanut siihen, että 
eläinten hyvinvointikysymyksiin



PE416.618v01-00 6/20 AM\758044FI.doc

FI

herkkätunteisesti suhtautuvat kansalaiset 
sekä hallitusten ja Euroopan parlamentin 
jäsenet ovat ilmaisseet vakavan 
huolestuneisuutensa, koska on viitteitä
siitä, että hylkeitä mahdollisesti tapetaan ja 
nyljetään siten, että niille ehkä 
aiheutetaan vältettävissä olevaa kipua, 
tuskaa ja muuta kärsimystä. Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
antamassa tieteellisessä lausunnossa 
eläinten hyvinvointia koskevista 
näkökohdista hylkeiden tappamisen ja 
nylkemisen yhteydessä todettiin, että 
hylkeitä voidaan tappaa nopeasti ja 
tehokkaasti aiheuttamatta niille 
vältettävissä olevaa kipua tai tuskaa, 
mutta lausunnossa todettiin myös, ettei 
tappaminen käytännössä aina ole 
tehokasta ja inhimillistä.

herkkätunteisesti suhtautuvat kansalaiset 
sekä hallitusten ja Euroopan parlamentin 
jäsenet ovat ilmaisseet vakavan 
huolestuneisuutensa siitä, että 
kaupallisessa hylkeenpyynnissä hylkeitä 
tapetaan ja nyljetään siten, että ne 
poikkeuksetta tuntevat kipua, tuskaa ja 
muuta kärsimystä.

Or. en

Perustelu

Kysymys ei ole siitä, voidaanko hylkeet teoriassa tappaa humaanisti. Kysymys on siitä, 
voidaanko hylkeet kaikissa tapauksissa tappaa humaanisti hylkeiden luonnollisessa 
elinympäristössä. Sekaannuksen mahdollisuuden poistamiseksi viittaus lausuntoon poistetaan.

Tarkistus 30
Mojca Drčar Murko

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Sisämarkkinoiden nykyisen 
pirstaloituneisuuden poistamiseksi on 
tarpeen säätää yhdenmukaisista säännöistä 
ja ottaa samalla huomioon eläinten 
hyvinvointia koskevat näkökohdat. Tässä 
tarkoituksessa on aiheellista kieltää 
hyljetuotteiden saattaminen markkinoille.

(6) Sisämarkkinoiden nykyisen 
pirstaloituneisuuden poistamiseksi ja 
Euroopan kansalaisten eläinten 
hyvinvointia koskevien huolenaiheiden 
sekä luonnonsuojelunäkökohtien 
huomioon ottamiseksi on tarpeen säätää 
mainittuihin näkökohtiin perustuvista 
yhdenmukaisista säännöistä. Tässä 
tarkoituksessa on aiheellista kieltää 
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hyljetuotteiden saattaminen markkinoille.

Or. en

Perustelu

Asetuksen tarkoituksena on myös eläinten hyvinvointia koskevien huolenaiheiden sekä 
luonnonsuojelunäkökohtien huomioon ottaminen. Mainittujen näkökohtien korostaminen on 
tärkeää myös tiettyjen WTO:n sääntöjen noudattamisen kannalta.

Tarkistus 31
Jens Holm

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 
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 kipua, tuskaa tai muuta 
kärsimystä.

Or. en

Perustelu

Vältettävissä oleva kärsiminen saattaa olla merkittävää, koska sen määrää ei voida arvioida 
täsmällisesti.
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Tarkistus 32
Caroline Lucas, Carl Schlyter

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 
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 kipua, tuskaa tai muuta 
kärsimystä.

Or. en

Perustelu

"Vältettävissä oleva" -termin poistaminen on perusteltua, koska kaikki todisteet viittaavat 
siihen, että EU:n kansalaiset ovat huolissaan kaikesta hyljepyynnin aiheuttamasta 
kärsimyksestä, ei vain vältettävissä olevasta. Vältettävissä oleva kärsiminen saattaa ole 
merkittävää, koska sen määrää ei voida arvioida täsmällisesti.

Tarkistus 33
Jens Holm

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 

(11) On kuitenkin aiheellista säätää 
rajoitetusta poikkeuksesta yleisestä 
kiellosta, joka koskee inuiittiyhteisöjen 
hylkeenpyynnistä peräisin olevien 
hyljetuotteiden saattamista markkinoille ja 
yhteisöön tuontia tai yhteisöstä vientiä.
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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.

Or. en

Perustelu

Hyljetuotekaupan täydellistä kieltämistä siten, että se sisältää nk. "humaania tappamista" 
koskevan poikkeuksen, ei voida valvoa, koska hylkeenpyynti tapahtuu syrjäisillä alueilla ja 
koska sitä harjoittavat tuhannet erilliset hylkeenpyytäjät vaikeakulkuisilla alueilla, minkä 
vuoksi hylkeenpyynnin tehokas valvonta on mahdotonta.

Tarkistus 34
Caroline Lucas, Carl Schlyter

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 
inuiittiyhteisön 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 aiheudu
haitallisia vaikutuksia tästä asetuksesta, 
koska toimeentulon perustana toimiva 
pyynti sisältää vain henkilökohtaisen ja 
asianomaisen perheen kulutuksen (eikä 
se näin ollen ole yhteisön sisäistä 
kauppaa). Inuiittiyhteisöjen
toimeentulonsa tarkoituksiin
harjoittamasta perinteisestä 
hylkeenpyynnistä peräisin olevien 
hyljetuotteiden, jotka saatetaan EU:n 
markkinoille vain opetuksen tai 
seremonioiden kaltaisen kulttuurivaihdon 
tarkoituksessa, ei pitäisi kuulua tässä 
asetuksessa säädettyjen kieltojen piiriin
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Or. en

Perustelu

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.

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

Tarkistus 35
Jens Holm

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 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.

(14) Olisi säädettävä asianmukaisista 
vaatimuksista sen varmistamiseksi, että 
inuiittiyhteisöistä peräisin oleville 
hyljetuotteille myönnetty poikkeus
kauppakielloista voidaan panna 
asianmukaisesti täytäntöön tämän 
asetuksen mukaisesti. 

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella tunnustetaan vaatimukset, joilla varmistetaan, että poikkeus koskee vain 
inuiittiyhteisöistä peräisin olevia hyljetuotteita.

Tarkistus 36
Caroline Lucas, Carl Schlyter

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 
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.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Johdanto-osan kappale on tarpeeton, jos valmistelijan tarkistukset hyväksytään.

Tarkistus 37
Jens Holm

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 
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.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tämä johdanto-osan kappale on tarpeeton, koska kappaleet 11 ja 12 poistetaan.

Tarkistus 38
Mojca Drčar Murko

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 hyljetuotteiden 
saattamisesta Euroopan yhteisön 
markkinoille, tuonnista yhteisöön, 
kauttakulusta yhteisön kautta ja viennistä 
yhteisöstä ja otetaan huomioon 
luonnonsuojelunäkökohdat ja eläinten 
hyvinvointia koskevat huolenaiheet.

Or. en

Perustelu

Asetuksen tarkoituksena on ottaa huomioon jäsenvaltioiden ja EU:n kansalaisten eläinten 
hyvinvointia koskevat huolenaiheet sekä luonnonsuojelunäkökohdat. Nämä tavoitteet olisi 
mainittava erityisesti.

Tarkistus 39
Jens Holm

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, inuiittiyhteisöjen 
hylkeenpyynnistä peräisin olevat 
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hyljetuotteet pois lukien.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella tunnustetaan poikkeus, jonka perusteella inuiittiyhteisöt voivat jatkaa 
hylkeenpyyntiä perinteiden ja kulttuurin säilyttämiseksi.

Tarkistus 40
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan, jotta kaikki 
jäsenvaltiot noudattavat biologista 
monimuotoisuutta koskevaa YK:n 
yleissopimusta.

Or. sv

Perustelu

Biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen tarkoituksena on biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen. EU:n toimet ovat mainitun tavoitteen mukaisia – eikä tämä 
asetus saa poiketa mainitusta tavoitteesta.

Tarkistus 41
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. ’hylkeellä’ hylje-eläinyksilöitä;

Or. en
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Perustelu

Joidenkin hyljelajien jättäminen asetuksen soveltamisen ulkopuolelle voisi aiheuttaa ongelmia 
ja lajien tunnistamisongelmia.

Tarkistus 42
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. ’hyljetuotteilla’ kaikkia, joko käsiteltyjä 
tai käsittelemättömiä tuotteita, jotka ovat 
peräisin tai jotka on saatu hylkeistä, myös 
lihaa, öljyä, hylkeenrasvaa ja raakoja, 
parkittuja tai muokattuja turkisnahkoja, 
levyjen, ristien ja muihin samankaltaisiin 
muotoihin koottuja turkisnahkoja ja 
hylkeiden turkisnahoista tehtyjä tavaroita;

2. 'hyljetuotteilla kaikkia tuotteita, jotka 
ovat peräisin tai on saatu hylkeistä, 
lukuun ottamatta

hyljetuotteita, jotka ovat peräisin 
inuiittiyhteisöjen harjoittamasta 
pyynnistä.

Or. en

Perustelu

Kun hyljetuotteiden määritelmää muutetaan, inuiittiyhteisöjä koskevaa poikkeusta sovelletaan 
tuontiin, vientiin ja EU:n sisäiseen kauppaan.

Tarkistus 43
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. ’hyljetuotteilla’ kaikkia, joko käsiteltyjä 
tai käsittelemättömiä tuotteita, jotka ovat 
peräisin tai jotka on saatu hylkeistä, myös 
lihaa, öljyä, hylkeenrasvaa ja raakoja, 

2. ’hyljetuotteilla’ kaikkia, joko käsiteltyjä 
tai käsittelemättömiä tuotteita, jotka ovat 
peräisin tai jotka on saatu hylkeistä, myös 
lihaa, öljyä, hylkeenrasvaa, sisäelimiä ja 
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parkittuja tai muokattuja turkisnahkoja, 
levyjen, ristien ja muihin samankaltaisiin 
muotoihin koottuja turkisnahkoja ja 
hylkeiden turkisnahoista tehtyjä tavaroita;

raakoja, parkittuja tai muokattuja 
turkisnahkoja, levyjen, ristien ja muihin 
samankaltaisiin muotoihin koottuja 
turkisnahkoja ja hylkeiden turkisnahoista 
tehtyjä tavaroita; lukuun ottamatta 
inuiittiyhteisöjen hylkeenpyynnistä 
peräisin olevia hyljetuotteita, jotka 
inuiittiyhteisöt vaihtavat keskenään ei-
kaupallisesti kulttuuri-, opetus- ja/tai 
seremoniallisissa tarkoituksissa.  

Or. en

Perustelu

Kun hyljetuotteiden määritelmää muutetaan, inuiittiyhteisöjä koskevaa poikkeusta sovelletaan 
tuontiin, vientiin ja EU:n sisäiseen kauppaan.

Tarkistus 44
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. ’tuonnilla’ tavaroiden saapumista 
yhteisön tullialueelle, lukuun ottamatta 
tuontia, joka

4. ’tuonnilla’ tavaroiden saapumista 
yhteisön tullialueelle, lukuun ottamatta 
tuontia, joka

i) on satunnaista, ja
ii) sisältää yksinomaan tavaroita, jotka on 
tarkoitettu matkustajien tai näiden 
perheenjäsenten henkilökohtaiseen 
käyttöön;

sisältää yksinomaan tavaroita, jotka on 
tarkoitettu matkustajien tai näiden 
perheenjäsenten henkilökohtaiseen 
käyttöön; mainittujen tavaroiden luonteen 
ja määrän olisi oltava sellaisia, ettei niitä 
voida pitää kaupallisiin tarkoituksiin 
tuotavina tavaroina.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus selventää sen, että henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen tuotteiden on 
oltava määrältään ja luonteeltaan ei-kaupallisia. Tämä on välttämätöntä, jotta että 



AM\758044FI.doc 17/20 PE416.618v01-00

FI

asetuksella ei luoda porsaanreikää, jota mahdollistaisi henkilökohtaisen tuonnin ilman 
mitään tuotteiden määrää tai niiden luonnetta koskevia rajoituksia.

Tarkistus 45
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. "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 
käyttöön;

Or. en

Perustelu

Täydentää esittelijän tarkistusta 11. Käsityötuotteiden myynti olisi rajoitettava 
valmistusmaahan.

Tarkistus 46
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 kohta ei koske hyljetuotteita, jotka ovat 
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peräisin maista, joissa on pysyvä 
hyljekanta, sillä edellytyksellä, että:
pyyntiä harjoitetaan kansallisen pyynnin 
hallinnointijärjestelmän mukaisesti; 
- pyynti on valikoivaa ja sitä harjoitetaan 
valvotuissa olosuhteissa ja vähäisessä 
määrin:
- pyynti ei vaaranna suojelun tason 
säilyttämistä;
- hyljetuotteiden kauppaa harjoitetaan 
vain paikallisilla markkinoilla.

Or. en

Perustelu

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.

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

Tarkistus 47
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on lähetettävä 
komissiolle kahden vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta ja sen 
jälkeen joka kolmas vuosi kertomus tämän 
asetuksen täytäntöönpanemiseksi 
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toteutetuista toimista.
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 kunkin
kertomuskauden lopusta.

Or. en

Perustelu

Kahden vuoden määräaika kannustaa jäsenvaltiota käynnistämään asetuksen 
täytäntöönpanon ja mahdollistaa täytäntöönpano-ongelmien nopean tunnistamisen ja 
ratkaisemisen.

Tarkistus 48
Jens Holm

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

Osittain seurausta 4 artiklan jne. poistamisesta. Sanamuoto "paitsi...kohdassa tarkoitetut 
täytäntöönpanotoimenpiteet" on ongelmallinen, koska sen mukaisesti kielto tulee voimaan 
vasta sen jälkeen, kun komission on pannut täytäntöön 3 artiklan 3 kohdan mukaisen 
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inuiittiyhteisöjä koskevan poikkeuksen. Poisto kannustaa komissiota saattamaan poikkeuksen 
voimaan jo aikaisemmin. 
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