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LÜHISELGITUS

1. Taust 

Hülgejaht 

Hülged elavad peamiselt polaar-, lähispolaar- ja parasvöötme rannikualadel. Loivaliste liike 
on 33, neist kütitakse praegu vähemalt 15 liiki. Kütitav populatsioon on ligikaudu 15–16 
miljonit looma.

Laiaulatusliku kaubanduslikul eesmärgil peetava jahi käigus tapetakse igal aastal umbes 900 
000 hüljest (arv ei sisalda haavatud ja kadunud hülgeid ega teatamata jäetud tapmisi), 60 % 
sellest leiab aset Kanadas, Gröönimaal ja Namiibias. Norra ja Venemaa on muud peamised 
riigid, kus hülgeid kütitakse laiaulatuslikult kaubanduslikul eesmärgil. Ühenduse riikidest 
Rootsis, Soomes ja Ühendkuningriigis (Šotimaa) kütitakse hülgeid väikeses mahus, peamiselt 
kalavarude majandamise ja kahjuritõrje eesmärgil. 

Hüljestest saadud toodetega kaubeldakse ühenduse piires ja väljaspool ühendust. 

Üldsuse kasvav mure

Hülged on aistimisvõimelised imetajad, kes on võimelised tundma valu, stressi ja muid 
kannatusi. Hülgejahiks kasutatavaid meetodeid peetakse sageli ebainimlikeks ja julmadeks. 
Avalikkusele on viimastel aastatel tekitanud suurt muret hülgejaht just loomade heaolu 
aspektist vaadatuna:

1) Erinevates ELi liikmesriikides läbi viidud mitmed arvamusküsitlused on näidanud, et 
valdav enamus ELi kodanikke on vastu laiaulatuslikule kaubanduslikul eesmärgil peetavale 
hülgejahile ja selle meetoditele, ning lisaks toetab suur enamus hülgetoodetega kauplemise 
täielikku keelustamist. Vastuseis hülgejahile on samuti märkimisväärne rahvusvahelisel 
tasandil, isegi sellises hülgejahiga tegelevas riigis nagu Kanada.

2) Selleks, et vastata kodanike murele loomade heaolu pärast, on mitmed ELi liikmesriigid
juba vastu võtnud õigusaktid, millega keelatakse hülgetoodetega kauplemine, samal ajal 
teised liikmesriigid valmistavad ette samateemalisi õigusakte. Rahvusvahelisel tasandil on 
muud riigid võtnud sarnaseid meetmeid, mis põhinevad samuti suurel määral loomade 
heaoluga seotud avaliku moraali ja eetilistel kaalutlustel. USA viis näiteks sisse keelu oma 
1972. aasta mereimetajate kaitse seadusesse.  

3) 26. septembril 2006. aastal vastu võetud kirjalikus deklaratsioonis 38/2006 (mille 
allkirjastas 425 liiget) nõudis Euroopa Parlament, et reguleeritaks grööni ja põishüljestest 
saadavate toodete importi, eksporti ja nendega kauplemist ning tagataks samal ajal, et 
kõnealune reguleerimine ei mõjutaks inuittide traditsioonilist hülgejahti. 

4) Pärast mõju hindamise teostamist avaldas Euroopa Komisjon 23. juulil 2008. aastal 
määruse ettepaneku. Asutamislepingu artiklitel 95 ja 133 põhinevas määruse ettepanekus 
nähakse ette keeld erandiga inuittide kogukondade suhtes. Selles sätestatakse siiski ka 
märkimisväärsed erandid, milles lubatakse kauplemist selliste hülgetoodetega, mis on saadud 
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asjatut valu või stressi ära hoides.

2. Arvamuse koostaja seisukoht 

Täielik keelustamine 

Hülgejahti peetakse kõrvalistel, ulatuslikel ja raskesti juurdepääsetavatel aladel äärmuslikes
ilmastikuoludes ja ebapüsival jääl. Igal aastal on sõltumatud vaatlejad tunnistajaks sellele, et 
nimetatud konkreetsed olud kujutavad endast tõsist takistust nn kolmeastmelise protseduuri 
(uimastamine, teadvusetuse kontroll, veretustamine) järgmisele. EFSA arvamus kinnitab seda. 
Lisaks muudavad samad kontrollimatud olud vastutavate ametiasutuste jaoks tõhusa seire ja 
jõustamise praktiliselt võimatuks. Asjaolu, et need samad ametiasutused peaksid väljastama 
sertifikaate ja etikette, tekitaks mitmeid praktilisi probleeme ning ei võimaldaks täita Euroopa 
kodanike ja Euroopa Parlamendi esitatud nõudmisi. Arvamuse koostaja peab seetõttu 
komisjoni ettepanekut teostamatuks ning väidab, et Euroopa avalikku moraali saab piisavalt 
kaitsta üksnes hülgetoodete täieliku keelustamisega, milles erand tehakse inuittide 
kogukondade suhtes, mida Euroopa Parlament nõudis juba 2006. aastal. Lisaks võib 
kavandatud ühtlustamisele tagada legitiimsuse vaid kehtivate riiklike õigusaktide 
kõrgetasemeline kaitse.  

Kolmekordne eesmärk

Arvamuse koostaja usub kindlalt, et hülgetoodetega kauplemise täielik keelustamine koos 
piiratud erandi tegemisega inuittide kogukondade suhtes on põhjendatav järgmise 
kolmekordse eesmärgi alusel:

1) Avalik moraal: üksnes täieliku keelustamisega vastatakse Euroopa kodanike ulatuslikult 
väljendatud murele;

2) Loomade heaolu: kavandatavate meetmete eesmärk on lõpetada julmaks peetavad 
jahipidamismeetodid;

3) Keskkonnaprobleemid: hüljeste populatsiooni vähenemise ja teatavate liikide võimaliku 
hävimise ennetamine. Praeguse kaubanduslikul eesmärgil peetava jahi lubatav kogupüük 
ületab säästva piirmäära. Lubatav kogupüük ei sisalda haavatud ja kadunud hülgeid ega 
teatamata jäetud tapmisi. Lisaks võib uus kliimamuutuse ja globaalse soojenemise oht kaasa 
tuua hülgepoegade kasvava suremuse.

Konkreetsed ettepanekud 

Arvamuse koostaja teeb seega ettepaneku jätta komisjoni ettepanekust välja erandid ning 
nõuda hülgetoodete täielikku keelustamist. Lisaks teeb ta ettepaneku kitsendada inuitte 
käsitlevat erandit. Selline erand on rahvusvaheliselt heaks kiidetud näiteks Rahvusvahelises 
Vaalapüügikomisjonis, USA mereimetajate kaitse seaduses ja EL-27 mitme liikmesriigi 
riiklikes õigusaktides. Ettepaneku viimine vastavusse USA kehtivate õigusaktidega võiks 
aidata kaasa kaubanduslikul eesmärgil peetava hülgejahi vastase ühtse rahvusvahelise korra 
kehtestamisele. 
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Seoses võimaliku WTO vaekoguga usub arvamuse koostaja, et keeldu saab põhjendada üldise 
tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XX punkti a (avaliku moraali kaitse) alusel, 
kuna Euroopa üldsus on ulatuslikult väljendanud ja dokumenteerinud avaliku moraaliga 
seotud muresid ning kuna puudub muu toimiv ja vähem kaubandust piirav meede, mis 
tegeleks nende muredega asjakohasel viisil. Kõigi ELi liikmesriikide ja kolmandate osapoolte 
suhtes võrdselt kohaldatav keeld ei ole diskrimineeriv. WTO-l puudub selles valdkonnas 
praegu pädevus. See on siiski nõrk argument rakendamatute meetmete vastuvõtmiseks selle 
asemel, et otsustada täieliku keelustamise kasuks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

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 
ja võimaliku kaitse 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.

Or. en

Selgitus

Euroopa kodanike mure loomade heaolu ja võimaliku kaitse pärast väljendab Euroopa 
avalikku moraali. Kuna need mõlemad on käesoleva määruse peamiseks põhjuseks, tuleb 
mõlemat põhjust mainida.
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Muudatusettepanek 2

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva põhjenduse väljajätmine on määrusest võimalike erandite väljajätmise loogiline 
tagajärg. Vt artikli 4 ja sellele järgnevate artiklite selgitusi.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Hülgetooteid tuleks turule viia, 
importida, vedada transiidina või 
eksportida ainult juhul, kui need vastavad 
käesolevas määruses sätestatud 
asjakohastele tingimustele. Kui 
hülgetooteid viiakse turule, imporditakse 
või eksporditakse kooskõlas käesoleva 
määruse alusel tehtud erandiga, peavad 
need tooted vastama ühenduse oluliste 

välja jäetud
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asjakohaste õigusaktide nõuetele, sh 
vajaduse korral loomatervise ja 
toiduohutusega seotud õigusaktide 
nõuetele. Käesolev määrus ei peaks 
mõjutama Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 3. oktoobri 2002. aasta määruse 
(EÜ) nr 1774/2002 (milles sätestatakse 
muuks otstarbeks kui inimtoiduks 
ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste 
sanitaareeskirjad)1 kohaseid kohustusi, 
mis käsitlevad hülgetoodete kõrvaldamist 
inimeste ja loomade tervise kaitse huvides.
1 EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1. Määrust on viimati 
muudetud komisjoni 11. juuni 2008. aasta 
määrusega (EÜ) nr 523/2008 (ELT L 153, 
12.6.2008, lk 23).

Or. en

Selgitus

Käesoleva põhjenduse väljajätmine on määrusest võimalike erandite väljajätmise loogiline 
tagajärg. Vt artikli 4 ja sellele järgnevate artiklite selgitusi.

Muudatusettepanek 4

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) 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 
elatuse eesmärgil kütitud hüljestest.

Or. en
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Selgitus

Sõnastus „elatuse eesmärgil” on täpsem kui ettepaneku sõnastus ning see on ühtlasi 
kooskõlas USA mereimetajate kaitse seaduse sõnastusega.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva põhjenduse väljajätmine on määrusest võimalike erandite väljajätmise loogiline 
tagajärg. Vt artikli 4 ja sellele järgnevate artiklite selgitusi.

Muudatusettepanek 6

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 

(16) Komisjonile tuleks eelkõige anda 
volitused võtta kõigi asjakohaste 
menetluste tagamiseks vajalikke meetmeid, 
et tagada käesoleva määruse nende sätete 
nõuetekohane rakendamine, mis käsitlevad 
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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 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.

tõendusmaterjale, mida on vaja inuittide 
hülgetoodete päritolu tõendamiseks. 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 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele. 

Or. en

Selgitus

Sõnastus ”tõendusmaterjale, mida on vaja inuittide hülgetoodete päritolu tõendamiseks” 
viiakse vastavusse artikli 3 lõikega 3. Lisaks on väljajätmised määrusest võimalike erandite 
väljajätmise loogiline tagajärg. Vt artikli 4 ja sellele järgnevate artiklite selgitusi.

Muudatusettepanek 7

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.
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Or. en

Selgitus

Sõna „keelustamine” lisamisega viiakse sisu vastavusse ettepaneku raportööri kavandatud 
muudatustega, s.t erandite väljajätmisega.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. hüljes – kõik loivaliste isendid
(hülglased, kõrvukhülglased ja 
morsklased);

Or. en

Selgitus

Käesolevat määrust tuleks kohaldada kõikide hüljeste suhtes. Seetõttu kohandatakse 
määratlust I lisa kavandatava väljajätmisega kooskõlas.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. erandi taotlejad – käesoleva määruse 
artikli 5 alusel erandit taotlevad riigid, sh 
liikmesriigid, kelle territooriumil või kelle 
jurisdiktsiooni all on tapetud ja nülitud 
hülged, millest on valmistatud 
hülgetooted; samuti riik, kelle 
jurisdiktsiooni alla kuuluvad isikud, kes 
tapavad ja nülivad hülgeid, juhul kui 
tapmine ja nülgimine toimub muu riigi 
territooriumil. Artikli 5 lõikes 5 osutatud 
rakendusmeetmete vastuvõtmisel võib 

välja jäetud
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komisjon otsustada kooskõlas käesoleva 
määruse eesmärkidega, kas ja millistel 
tingimustel tuleks sinna lisada peale 
riikide muid üksusi.

Or. en

Selgitus

Käesoleva lõike väljajätmine on määrusest võimalike erandite väljajätmise loogiline 
tagajärg. Vt artikli 4 ja sellele järgnevate artiklite selgitusi.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. traditsiooniline hülgejaht – inuittide 
kogukondade mittekaubanduslikul 
eesmärgil peetav traditsiooniline 
hülgejaht. 

Or. en

Selgitus

Uus määratlus täpsustab inuittide kogukondi käsitlevat erandit, mis on sätestatud artikli 3 
lõikes 2.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Uus määratlus täpsustab inuittide kogukondi käsitlevat erandit, mis on sätestatud artikli 3 
lõikes 2 ning see on kooskõlas USA mereimetajate kaitse seadusega.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata hülgetoodete 
suhtes, mis on saadud inuittide 
kogukondade traditsioonilisel hülgejahil 
elatuseks kütitud hüljestest.

2. Lõiget 1 ei kohaldata hülgetoodete 
suhtes, mis on saadud inuittide 
kogukondade traditsioonilisel hülgejahil 
elatuse eesmärgil kütitud hüljestest.

Or. en

Selgitus

Sõnastus „elatuse eesmärgil” on täpsem kui ettepaneku sõnastus ning see on ühtlasi 
kooskõlas USA mereimetajate kaitse seaduse sõnastusega. 

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 välja jäetud
Turuleviimise, impordi-, transiidi- ja 

eksporditingimused
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1. Olenemata artikli 3 lõikest 1 on 
hülgetoodete turuleviimine, import, 
transiidina läbi ühenduse vedamine või 
eksport lubatud, kui on täidetud järgmised 
tingimused:
(a) need tooted on saadud hüljestest, kes 
on tapetud riigis (või isikute poolt), mille 
(või kelle) suhtes kohaldatakse piisavaid 
õigusnorme, millega tõhusalt tagatakse, et 
hüljeste tapmisel ja nülgimisel ei 
põhjustata asjatut valu, stressi ja muid 
kannatusi;
(b) asjaomased ametiasutused on tõhusalt 
jõustanud punktis a osutatud õiguslikud 
sätted või muud nõuded; 
(c) on kehtestatud asjakohane kava, 
millega tagatakse, et hülgetoodete, 
sealhulgas hülgenahkade ja muu 
toormaterjali puhul, mis on saadud 
hülgetoodete tootmiseks kasutatud 
hüljestest, on tõendatud, et need on 
saadud hüljestest, kelle suhtes 
kohaldatakse punktides a ja b sätestatud 
tingimusi, ning
(d) punktides a, b ja c sätestatud 
tingimuste täitmist tõendab:
i) sertifikaat ja
ii) etikett või märgistus, kui sertifikaadist 
ei piisa käesoleva määruse nõuetekohase 
jõustamise tagamiseks,
kooskõlas artiklitega 6 ja 7.
2. Liikmesriigid ei takista selliste 
hülgetoodete turuleviimist, importi või 
eksporti, mis vastavad käesoleva määruse 
nõuetele.

Or. en

Selgitus

Seal hunts occur in remote, widespread and poorly accessible areas, under extreme weather 
conditions and on unstable ice. Each year independent observers witness that these specific 
conditions form a severe obstacle to comply with the so-called three-step procedure 
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(stunning, checking, bleeding). The EFSA opinion confirms this. Moreover, the same 
unverifiable conditions make effective monitoring and enforcement by the responsible 
authorities virtually impossible. The fact that those same authorities should provide 
certificates and labels would raise a lot of practical problems and would fail to meet the 
requirements asked for by European citizens and the European Parliament. The rapporteur 
therefore considers the Commission's proposal unenforceable and argues that the European 
public moral can only be sufficiently protected by a full ban on trade in seal products with a 
limited exemption for Inuit communities, in line with the Parliament's request of 2006.
Therfore, the provisions for derogations are deleted.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud
Erandid

1. Erand võimaldatakse erandi 
taotlejatele, kes suudavad komisjonile 
tõendada, et artiklis 4 lõikes 1 sätestatud 
tingimused on täidetud.
2. Komisjon hindab artikli 4 lõike 1 
punktis a sätestatud tingimuste täitmist II 
lisas sätestatud kriteeriumide alusel.
3. Lõike 1 kohaselt antud erandid 
peatatakse või tühistatakse, kui mõnd 
nimetatud lõikes osutatud tingimust enam 
ei täideta.
4. Komisjon otsustab erandi andmise, 
selle peatamise või tühistamise vastavalt 
artikli 9 lõikes 2 osutatud korrale.
5. Komisjon võtab käesoleva artikli 
rakendamiseks kõik vajalikud meetmed, 
nagu meetmed taotluste kohta, mis tuleb 
erandi saamiseks esitada komisjonile koos 
tõendusmaterjalidega. Seda tehes võtab 
komisjon arvesse eri maades valitsevaid 
eri tingimusi.
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid, täiendades seda, võetakse vastu 
vastavalt artikli 9 lõikes 3 osutatud 
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kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 4 selgitust. 

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 välja jäetud
Sertifikaadid

1. Artikli 4 lõike 1 punkti d alapunktis i 
osutatud sertifikaat peab vastama 
järgmistele tingimustele:
(a) sellel esitatakse kogu oluline teave, 
mis on vajalik selleks, et tõendada 
asjaomase hülgetoote või asjaomaste 
hülgetoodete vastavust artikli 4 lõike 1 
punktis c sätestatud tingimustele, ja 
(b) selle kinnitab sõltumatu asutus või 
ametiasutus, kes tõendab selles esitatud 
teabe õigsust.
2. Komisjon võtab käesoleva artikli 
rakendamiseks kõik vajalikud meetmed. 
Ta võib eelkõige määratleda, milline teave 
peab olema sertifikaadil ja milline 
tõendusmaterjal tuleb esitada, et tõendada 
lõike 1 punktis b sätestatud tingimuste 
täitmist.
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid, täiendades seda, võetakse vastu 
vastavalt artikli 9 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en
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Selgitus

Vt artiklite 4 ja 5 selgitusi. Artikli 3 lõike 3 kohaselt võtab komisjon kõik lõike 2 
rakendamiseks vajalikud meetmed, sh määrab kindlaks tõendusmaterjalid, mida on vaja 
inuittide hülgetoodete päritolu tõendamiseks.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Tähistamine ja märgistamine

1. Artikli 4 lõike 1 punkti d alapunktis ii 
osutatud etikett või märgistus kinnitatakse 
tootele arusaadavalt, kustumatult ja 
nähtavalt.
2. Komisjon võtab käesoleva artikli 
rakendamiseks kõik vajalikud meetmed, 
näiteks meetmed, millega täpsustatakse 
tingimused, millele peab etikett või 
märgistus vastama, ja nende kinnitamise 
asjaolud. Kõnealused meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid, täiendades seda, 
võetakse vastu vastavalt artikli 9 lõikes 3 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Vt artiklite 4, 5 ja 6 selgitusi.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 välja jäetud
Lisade muudatused

Komisjon võib lisasid muuta. Kõnealused 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, 
võetakse vastu vastavalt artikli 9 lõikes 3 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Lisade kavandatav väljajätmine muudab käesoleva artikli ülearuseks.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevale lõikele viitamise korral 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ 
artikleid 4 ja 7, võttes arvesse kõnealuse 
otsuse artikli 8 sätteid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ainult artikli 5 lõikes 4 viidatakse artikli 9 lõikele 2. Kuna artikli 5 lõige 4 jäetakse välja, 
muutub artikli 9 lõige 2 ülearuseks.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Esimese aruande saamine pärast viit aastat tundub liiga pikk aeg.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 aruandeperioodi lõppu.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklid 3 ja 4 jõustuvad kuus kuud pärast 
käesoleva määruse jõustumist, välja 

Artikkel 3 jõustub kuus kuud pärast 
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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.

käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Käesolevat artiklit muudetakse kooskõlas võimalike erandite väljajätmisega.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
I Lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I LISA välja jäetud
Artiklis 2 osutatud loivaliste liigid
1. Arctocephalus pusillus pusillus;
2. Callorhinus ursinus;
3. Cystophora cristata;
4. Erignathus barbatus;
5. Eumetopias jubatus;
6. Halichoerus grypus;
7. Histrophoca fasciata;
8. Odobenus rosmarus rosmarus;
9. Odobenus rosmarus divergens;
10. Pagophilus groenlandicus;
11. Phoca largha;
12. Phoca vitulina;
13. Phoca vitulina richardii;
14. Pusa caspica;
15. Pusa hispida;
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16. Pusa sibirica;
17. Zalophus californianus.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga artikli 2 lõike 1 kohta kohaldatakse käesolevat määrust 
kõigi loivaliste liikide suhtes. I lisa on seega ülearune. 

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II LISA välja jäetud
Artikli 5 lõikes 2 osutatud õiguslike sätete 

või muude kehtivate nõuete hindamise 
kriteeriumid

1. LOOMADE HEAOLU PÕHIMÕTTED
Loomade heaolu põhimõtted on 
määratletud kohaldatavates õigusaktides 
või muudes nõuetes. 
2. JAHIRIISTAD
Hüljeste tapmiseks kasutatavate relvade 
omadused on kindlaks määratud. 
Asjaomastes õigusaktides või muudes 
nõuetes on selgesõnaliselt sätestatud, 
milliseid relvi on lubatud kasutada 
hülgepoegade ning milliseid täiskasvanud 
hüljeste uimastamiseks ja/või tapmiseks.
3. TUIMESTAMISE JA SURMA 
TUVASTAMINE VASTAVATE 
SEIREMEETODITE ABIL
On sätestatud erinõuded, mille kohaselt 
jahimees on kohustatud kasutama 
vastavaid seiremeetodeid, et enne 
veretustamise alustamist või järgmise 
hülge juurde siirdumist veenduda, et 
hüljes on pöördumatult uimastatud.
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4. TUIMESTATUD LOOMADE 
VERETUSTAMINE
Kõigi loomade puhul on nõutav 
veretustamine otsekohe pärast piisavat 
uimastamist, st enne järgmise looma 
uimastamise juurde asumist.
5. JAHITINGIMUSED
On sätestatud nõuded, mille kohaselt 
tuleb tagada, et hülge ja/või jahimehe 
asend on piisavalt stabiilne ja et sihtmärk 
on hästi nähtav. Muud kõnealuse 
jahipidamise jaoks olulised asjaolud on 
samuti reguleeritud.
6. JAHIMEESTE VÄLJAÕPE
Jahimehel peab olema teatav teadmiste ja 
oskuste tase hülgebioloogias, samuti 
jahipidamismeetodite ja kolmeastmelise 
protseduuri kohta, mille raames on 
nõutavad jahiriistade praktilise 
kasutamise oskused, nagu laskmistest. Nn 
kolmeastmeline protseduur on meetod, 
mis hõlmab tõhusat löömist/tulistamist, 
tõhusat seiret (pilgutamisrefleksi või kolju 
palpeerimise abil veendumine, et loom on 
pöördumatult uimastatud või surnud) 
ning tõhusat veretustamist ning tagab, et 
hüljes tapetakse ilma talle sellist valu, 
stressi ja kannatusi põhjustamata, mida 
saab vältida.
7. SÕLTUMATU SEIRE
Sätestatud on jahipidamise seire ja 
vaatlemise süsteem, mis tagab regulaarse 
järelevalve jahipidamise üle ja 
inspektorite sõltumatuse.
8. KOLMANDATE ISIKUTE 
VÕIMALUS TEOSTADA SEIRET
Jahi seire kolmandate isikute poolt on 
võimalik ning sellel on minimaalsed 
halduslikud või logistilised tõkked.
9. ARUANDLUSNÕUDED
Nii jahimeeste kui ka inspektorite jaoks 
on kehtestatud selged aruandlusnõuded, 
mis hõlmavad seda, kus ja millal loomi 
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tapetakse ning milliseid relvi ja 
laskemoona kasutatakse. Aruanne peab 
hõlmama ka asjaomaseid 
keskkonnategureid.
10. SANKTSIOONID JA NÕUETELE 
VASTAVUS
Jahi statistilised andmed, kohaldatavate 
nõuete rikkumise juhud ja kaasnevad 
jõustamismeetmed kogutakse kokku ja 
süstematiseeritakse.

Or. en

Selgitus

Kuna säte võimalike erandite kohta on välja jäetud, puudub vajadus õiguslike sätete või 
muude kehtivate nõuete hindamise kriteeriumide kehtestamise järele.

Vt artikli 4 ja sellele järgnevate artiklite selgitusi.
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