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Muudatusettepanek 22
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS, millega 
kehtestatakse Läänemere lõhevarude ja 
kõnealuste varude püügi mitmeaastane 
kava

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS, millega 
kehtestatakse Läänemere lõhevarude ja 
kõnealuste varude haldamise mitmeaastane 
kava

Or. en

Muudatusettepanek 23
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Hiljutiste Rahvusvahelise 
Mereuurimise Nõukogu ja kalanduse 
teadus-, tehnika- ja majanduskomitee 
teaduslike soovituste kohaselt on mõned 
Läänemere lõhevarud väljaspool ohutuid 
bioloogilisi piire ning Euroopa tasandil 
tuleks välja töötada mitmeaastane kava.

(2) Hiljutiste Rahvusvahelise 
Mereuurimise Nõukogu ja kalanduse 
teadus-, tehnika- ja majanduskomitee 
teaduslike soovituste kohaselt on mõned 
Läänemere lõhevarud väljaspool ohutuid 
bioloogilisi piire, umbes kolmekümnes 
Läänemerre suubuvas jões on lõhevarud 
ohustatud ning Euroopa tasandil tuleks 
välja töötada mitmeaastane kava. 

Or. lt

Muudatusettepanek 24
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 3 lõike 1 punktiga d on 
Euroopa Liidul ainupädevus mere 
bioloogiliste ressursside kaitse valdkonnas. 
Kuna lõhe on anadroomne liik, ei ole 
võimalik Läänemere lõhe merevarusid
kaitsta, kui ei võeta meetmeid kõnealuste 
varude kaitseks nende jões veedetud 
eluperioodi jooksul. Seega kuuluvad 
kõnealused meetmed samuti Euroopa Liidu 
ainupädevusse, et tagada mereliikide 
tulemuslik kaitse kogu nende siirdetsükli 
jooksul ning seda tuleks mitmeaastases 
kavas käsitleda.

(3) Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 3 lõike 1 punktiga d on 
Euroopa Liidul ainupädevus mere 
bioloogiliste ressursside kaitse valdkonnas. 
Kuna lõhe on anadroomne liik, ei ole 
võimalik Läänemere lõhe varusid kaitsta, 
kui ei kaotata lõhe segavarude püüki või 
kui ei võeta meetmeid kõnealuste varude 
kaitseks nende jões veedetud eluperioodi 
jooksul. Seega kuuluvad kõnealused 
meetmed samuti Euroopa Liidu 
ainupädevusse, et tagada mereliikide 
tulemuslik kaitse kogu nende siirdetsükli 
jooksul ning seda tuleks mitmeaastases 
kavas käsitleda.

Or. fi

Muudatusettepanek 25
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Direktiiv 92/43/EMÜ looduslike 
elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta nimetab lõhe 
Euroopa Liidu tähtsusega liigiks ning 
kõnealuse direktiivi alusel võetavad 
meetmed tuleks koostada nii, et tagada 
nende kasutamise kooskõla soodsa 
kaitsestaatusega. Seega tuleb tagada, et 
kõnealuse määruse alusel lõhe kaitseks 
võetud meetmed on kooskõlas ja 
koordineeritud nimetatud direktiivi alusel 
võetud meetmetega.

(4) Direktiiv 92/43/EMÜ looduslike 
elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta nimetab lõhe 
Euroopa Liidu tähtsusega liigiks ning 
kõnealuse direktiivi alusel võetavad 
meetmed tuleks koostada nii, et tagada 
nende kasutamise kooskõla soodsa 
kaitsestaatusega. Seega tuleb tagada, et 
kõnealuse määruse alusel lõhe kaitseks 
võetud meetmed on kooskõlas ja 
koordineeritud nimetatud direktiivi alusel 
võetud meetmetega. Et saavutada 
lõhevarude jätkusuutlik kasv, tuleb 
segavarude püük kaotada ja asendada iga 
varu eraldi püügiga. Triivõngejadaga 
püügi keelustamine on samuti oluline viis 
lõhevaru seisundi parandamiseks, kuna 
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see vähendaks alamõõdulise lõhe vette 
tagasi laskmist.

Or. fi

Muudatusettepanek 26
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Et vältida valeandmete esitamist 
meriforelli ja lõhe kohta, tuleks mõlema 
liigi jaoks säilitada lossitav alammõõt, et 
järgida EÜ määruseid, st lõhe lossitav 
alammõõt 60 cm ja meriforelli lossitav 
alammõõt 50 cm.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Siiski, kuna lõhe vettelaskmine võib 
praegu olla teatavates liikmesriikides 
kohustuslik ning liikmesriikidele 
kõnealuste nõuetega kohanemiseks aja 
võimaldamiseks tuleks jätkuvalt lubada 
lõhede vettelaskmist, mida ei tehta 
asustamise ega otsese taasasustamise 
eesmärgil, pärast käesoleva määruse 
jõustumist seitse aastat vältava 
üleminekuperioodi jooksul.

(14) Siiski, kuna lõhe vettelaskmine võib 
praegu olla teatavates liikmesriikides 
kohustuslik ning liikmesriikidele 
kõnealuste nõuetega kohanemiseks aja 
võimaldamiseks tuleks jätkuvalt lubada 
lõhede vettelaskmist, mida ei tehta 
asustamise ega otsese taasasustamise 
eesmärgil, pärast käesoleva määruse 
jõustumist kümme aastat vältava 
üleminekuperioodi jooksul. 

Or. lt
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Muudatusettepanek 28
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Märkimisväärne osa 
rannapüügilaevadest lõhe püüdmiseks on 
alla 10 m pikad. Seetõttu tuleb laiendada 
määruse (EÜ) 1224/2009 artiklis 14 
sätestatud püügipäeviku pidamise nõuet ja 
artiklis 17 sätestatud eelteatise nõuet kõigi 
laevade hõlmamiseks.

(16) Märkimisväärne osa 
rannapüügilaevadest lõhe püüdmiseks on 
alla 10 m pikad. Seetõttu tuleb laiendada 
määruse (EÜ) 1224/2009 artiklis 14 
sätestatud püügipäeviku pidamise nõuet ja 
artiklis 17 sätestatud eelteatise nõuet, nii et 
see hõlmaks kõiki kutselise kalapüügiga 
tegelevaid laevu ja harrastuspüügilaevu, 
mida kasutatakse õngepüügiks ja muud 
liiki kalapüügiks.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Lõhevarude kohta parema ja täpsema 
teadusliku teabe saamiseks tuleks lubada
püüki elektrilise uimastamise abil.

(18) Lõhevarude kohta parema ja täpsema 
teadusliku teabe saamiseks tuleks uurida 
püügi võimalust elektrilise uimastamise 
abil.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kutselisele kalapüügile Läänemerel ja 
sellega ühendatud jõgedes liikmesriikide 
territooriumil (edaspidi „asjaomased 
liikmesriigid”);

a) kutselisele kalapüügile ja 
harrastuspüügilaevadele Läänemerel ja
sellega ühendatud jõgedes liikmesriikide 
territooriumil (edaspidi „asjaomased 
liikmesriigid”); 

Or. lt

Muudatusettepanek 31
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõhe harrastuspüügile Läänemerel, 
kui kõnealune püük toimub 
harrastuspüügilaevadel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 32
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõhe harrastuspüügile Läänemerel, kui 
kõnealune püük toimub 
harrastuspüügilaevadel.

(b) lõhe harrastuspüügile asjaomastes 
liikmesriikides, kus sellel on oluline mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Rolandas Paksas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõhe harrastuspüügile Läänemerel, kui 
kõnealune püük toimub 
harrastuspüügilaevadel.

b) lõhe harrastuspüügile Läänemerel ja 
Läänemerre suubuvatel jõgedel 
liikmesriikide territooriumil;

Or. lt

Muudatusettepanek 34
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) „Läänemere lõhevarud” – kõik 
Läänemere ja Läänemere piirkonna jõgede 
lõhevarud (nii kasvatatud kui ka 
looduslikke lõhed);

(c) „Läänemere lõhevarud” – kõik 
Läänemere ja Läänemere piirkonna jõgede 
lõhevarud (nii kasvatatud kui ka 
looduslikke lõhed);

Or. fi

Muudatusettepanek 35
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) „lubatud kogupüük” – Läänemere 
lõhede kogus, mida võib varudest igal 
aastal võtta ja lossida.

(k) „lubatud kogupüük” – Läänemere 
lõhede kogus, mida kutselised kalurid 
võivad Läänemere varudest igal aastal 
võtta ja lossida.

Or. en
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Muudatusettepanek 36
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Läänemere lõhevarusid kasutatakse
säästvalt, kooskõlas maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse põhimõttega;

a) Läänemere lõhevarusid hallatakse
säästvalt, kooskõlas maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse põhimõttega;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Looduslike lõhedega jõgede korral, mis 
on saavutanud käesoleva määruse 
jõustumise ajaks 50 % võimalikust 
noorlõhede tootmise suutlikkusest, jõuab 
käesoleva määruse jõustumisest viie aasta 
möödudes võimalik noorlõhede tootmise 
suutlikkus iga jõe kohta 75 %-ni.

1. Looduslike lõhedega jõgede korral, mis 
on saavutanud käesoleva määruse
jõustumise ajaks 50 % võimalikust 
noorlõhede tootmise suutlikkusest, jõuab 
käesoleva määruse jõustumisest viie aasta 
möödudes võimalik noorlõhede tootmise 
suutlikkus iga jõe kohta maksimaalse 
reaalselt võimaliku tasemeni.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Looduslike lõhedega jõgede korral, mis 
ei ole saavutanud käesoleva määruse 
jõustumise ajaks 50 % võimalikust 

2. Looduslike lõhedega jõgede korral, mis 
ei ole saavutanud käesoleva määruse 
jõustumise ajaks 50 % võimalikust 
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noorlõhede tootmise suutlikkusest, jõuab 
käesoleva määruse jõustumisest viie aasta 
möödudes võimalik noorlõhede tootmise 
suutlikkus iga jõe kohta 50 %ni ja kümne 
aasta möödumisel 75 %ni.

noorlõhede tootmise suutlikkusest, jõuab 
käesoleva määruse jõustumisest viie aasta 
möödudes võimalik noorlõhede tootmise 
suutlikkus iga jõe kohta 50 %ni ja kümne 
aasta möödumisel noorlõhede tootmise
maksimaalse reaalselt võimaliku 
tasemeni.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kümne aasta möödumisel käesoleva 
määruse jõustumisest säilitatakse 
looduslike noorlõhede tootmise suutlikkust 
tasemel vähemalt 75 % võimalikust
noorlõhede tootmise suutlikkusest igas 
looduslike lõhedega jões.

3. Kümne aasta möödumisel käesoleva 
määruse jõustumisest säilitatakse 
looduslike noorlõhede tootmise suutlikkust 
maksimaalsel reaalselt võimalikul tasemel 
igas looduslike lõhedega jões.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lõhevarude lubatud kogupüük 
looduslike lõhedega jõgedes ei ületa 
lõikes 2 osutatud suremuse taset.

välja jäetud
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2. Looduslike lõhedega jõgede lõhevarude 
suremuse kehtestab iga liikmesriik 
kooskõlas artiklis 5 määratud sihtidega 
ning kalanduse teadus-, tehnika- ja 
majanduskomitee ning Rahvusvahelise 
Mereuurimise Nõukogu 
eksperdiarvamuste alusel, neid 
parameetreid hindavad kõnealused 
asutused korrapäraselt uuesti, kui 
saadakse rohkem teavet või jõe omadused 
muutuvad. Selleks võtavad liikmesriigid 
arvesse noorlõhede tootmise suutlikkust, 
mida Rahvusvahelise Mereuurimise 
Nõukogu arvutab iga jõe kohta vastavate 
jõepõhiste parameetrite põhjal ning neid 
parameetreid hindab asjaomane asutus 
korrapäraselt uuesti, kui saadakse 
rohkem teavet või jõe omadused 
muutuvad.
3. Asjaomased liikmesriigid avaldavad 
looduslike lõhedega jõgede lõhede 
suremuse ja vastava lõhede lubatud 
kogupüügi oma ametliku veebisaidi 
avalikkusele kättesaadavas osas kooskõlas 
määruse nr 1224/2009 artikliga 114 
hiljemalt aasta pärast käesoleva määruse 
jõustumist ning vaatavad need läbi igal 
aastal. 
4. Komisjon hindab iga kolme aasta 
tagant käesoleva artikli kohaselt 
liikmesriikide võetud meetmete vastavust 
ja tõhusust artiklites 4 ja 5 sätestatud 
eesmärkide ja sihtide alusel.

5. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 26 vastu delegeeritud 
õigusaktid, et kehtestada kalastussuremus 
ja/või vastav lubatud kogupüük looduslike 
lõhedega jõgedes ja/või vastav püügikeeld, 
kui asjaomased liikmesriigid ei avalda 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
kehtestatud tähtaja jooksul lõigete 1, 2 ja 
3 kohaseid meetmeid.
6. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 26 vastu delegeeritud 
õigusaktid, et kehtestada kalastussuremus 
ja/või vastav lubatud kogupüük looduslike 
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lõhedega jõgedes ja/või vastav püügikeeld, 
juhul kui lõike 4 kohase hindamise põhjal 
selgub, et liikmesriikide võetud meetmed 
ei vasta artiklites 4 ja 5 sätestatud 
eesmärkidele ja sihtidele ega täida neid.
7. Komisjoni võetud meetmete eesmärk on 
tagada artiklites 4 ja 5 sätestatud 
eesmärkide ja sihtide saavutamine. Kui 
komisjon on delegeeritud õigusaktid vastu 
võtnud, kaotavad liikmesriikide meetmed 
kehtivuse.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Justas Vincas Paleckis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjoni võetud meetmete eesmärk on 
tagada artiklites 4 ja 5 sätestatud 
eesmärkide ja sihtide saavutamine. Kui 
komisjon on delegeeritud õigusaktid vastu 
võtnud, kaotavad liikmesriikide meetmed 
kehtivuse.

7. Komisjoni võetud meetmete eesmärk on 
tagada artiklites 4 ja 5 sätestatud 
eesmärkide ja sihtide saavutamine. Kui 
komisjon on delegeeritud õigusaktid vastu 
võtnud, kaotavad liikmesriikide meetmed 
kehtivuse. Säästva kalapüügi 
saavutamiseks suurendatakse usaldust ja 
parandatakse suhtlemismeetodeid 
huvirühmade vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Justas Vincas Paleckis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Läänemere lõhe geneetilise puhtuse 
ja mitmekesisuse parandamiseks võetud 
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meetmed ei mõjuta põhjuseta 
kalanduspiirkondade majanduslikke ja 
sotsiaalseid tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mere lõhevarude aastane lubatud 
kogupüük ei ületa taset, mis vastab 
suremuse määrale 0,1.

1. Mere lõhevarude aastane lubatud 
kogupüük ei ületa taset, mis vastab 
suremuse määrale 0,25.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järk-järgult kaotatakse lõhepüük, mis 
toimub lähtejoonest väljaspool. Lõhe 
püügikoormust vähendatakse 50 % kolme 
aasta jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest ning püük keelatakse nelja 
aasta jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest.

Or. fi

Selgitus

Lõhe segavarude püük ei ole jätkusuutlik ja seepärast tuleks see üleminekuperioodi järel 
täielikult keelata.
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Muudatusettepanek 45
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mere lõhevarude aastane lubatud 
kogupüük ei ületa taset, mis vastab 
suremuse määrale 0,1.

1. Mere lõhevarude aastane lubatud 
kogupüük ei ületa taset, mis vastab 
kalastussuremuse määrale 0,1.

Lõhepüüki jõgedes ja lähtejoonte piirides 
meres piiratakse kuue aasta jooksul 
pärast käesoleva määruse jõustumist ning 
seda hinnatakse kaheksa aasta jooksul 
pärast määruse jõustumist.
Et lasta loodusliku lõhe populatsioonidel 
kasvada üle maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse piiride, tuleks kudemisajal 
keelata lõhepüük looduslikel 
kudemisaladel.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklike kvootide kasutamine 
harrastuspüügilaevade poolt

Riiklike kvootide kasutamine 
harrastuspüügilaevade ja 
harrastuskalameeste poolt

Or. en

Muudatusettepanek 47
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Harrastuspüügilaevadelt merel püütud 
lõhet arvestatakse riiklike kvootide alusel.

Merel harrastuspüügilaevadelt ning 
rannikul ja jõgedel harrastuskalameeste 
poolt püütud lõhet arvestatakse riiklike 
kvootide alusel.

Or. en

Selgitus

Harrastuskalapüüki ei võeta praegu püügikvootide arvutamisel arvesse ning seda tuleks 
samuti riiklikul tasandil reguleerida ja aruandlusesse lülitada.

Muudatusettepanek 48
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Lossitava lõhe ja meriforelli alammõõdud 
Lossitava kala alammõõt on lõhel 60 cm 
ja meriforellil 50 cm.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Looduslike lõhedega jõgede korral, mis 
ei ole käesoleva määruse jõustumise ajaks 
saavutanud 50 % võimalikust noorlõhede 
tootmise suutlikkusest, kehtestavad 
asjaomased liikmesriigid hiljemalt kahe 
aasta möödumisel käesoleva määruse 
jõustumisest riiklikud tehnilised 

1. Looduslike lõhedega jõgedel, mis ei ole 
käesoleva määruse jõustumise ajaks 
saavutanud 50 % võimalikust noorlõhede 
tootmise suutlikkusest, kehtestavad
asjaomased liikmesriigid hiljemalt kaks 
aastat pärast käesoleva määruse jõustumist
riiklikud tehnilised kaitsemeetmed ning 
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kaitsemeetmed. säilitavad ja vajaduse korral täiustavad 
neid.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lõhesid võib asustada ainult looduslike 
lõhedega jõgedesse. Igasse jõkke lastud 
noorlõhede arv ei tohi ületada jõe 
hinnangulist võimalikku noorlõhede 
tootmise suutlikkust.

1. Lõhesid võib asustada looduslike 
lõhedega jõgedesse ning 
üleminekuperioodil ka suudmealadele. 
Igasse jõkke lastud kalamaimude arv ei 
tohi ületada jõe hinnangulist võimalikku 
noorlõhede tootmise suutlikkust.

Or. fi

Selgitus

Kohustusliku asustamise keelamine iseenesest ei lahenda lõhevarude probleeme, kuna ei ole 
selgelt tõestatud, et lõhede asustamine kahjustab loodusliku lõhe genofondi. Asustamise 
alternatiive, näiteks kalade läbipääsuvõimalusi ja kohustuslikke hüvitusi tuleb edasi arendada 
ning pikemas perspektiivis peaks olema võimalik asustamist nende alternatiivsete meetmetega 
asendada.

Muudatusettepanek 51
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asustamine toimub sellisel moel, mis 
kaitseb erinevate jõgede lõhevarude 
geneetilist mitmekesisust, võttes arvesse 
olemasolevaid kalade populatsioone 
asustatavas jões ja selle naaberjõgedes, 
maksimeerides samal ajal asustamise mõju.

2. Asustamine toimub sellisel moel, mis 
kaitseb erinevate jõgede lõhevarude 
geneetilist mitmekesisust, võttes arvesse 
olemasolevaid kalade populatsioone 
asustatavas jões ja selle naaberjõgedes, 
maksimeerides samal ajal asustamise mõju.
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Täiskasvanud kalad on pärit ühest ja 
samast jõgikonnast.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asustamine toimub sellisel moel, mis 
kaitseb erinevate jõgede lõhevarude 
geneetilist mitmekesisust, võttes arvesse 
olemasolevaid kalade populatsioone 
asustatavas jões ja selle naaberjõgedes, 
maksimeerides samal ajal asustamise mõju.

2. Asustamine toimub sellisel moel, mis 
kaitseb erinevate jõgede lõhevarude 
geneetilist mitmekesisust, võttes arvesse 
olemasolevaid kalade populatsioone 
asustatavas jões ja selle naaberjõgedes, 
maksimeerides samal ajal asustamise mõju.
Noorlõhed on pärit lähimast looduslike 
lõhedega jõest.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) jõel on vabad siirde veeteed, kohane 
veekvaliteet ja lõhede paljunemiseks ning 
kasvamiseks sobiv elukeskkond;

a) jõel või selle osadel on vabad siirde 
veeteed, kohane veekvaliteet ja lõhede 
paljunemiseks ning kasvamiseks sobiv 
elukeskkond;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Riikka Manner
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) jõel on vabad siirde veeteed, kohane 
veekvaliteet ja lõhede paljunemiseks ning 
kasvamiseks sobiv elukeskkond;

a) lõhedel on rändevõimalused ning jõel 
on kohane veekvaliteet ja lõhede 
paljunemiseks ning kasvamiseks sobiv 
elukeskkond;

Or. fi

Selgitus

Teadlikult loodud lõhejõgedel ei puudu täielikult takistused, kuid lõhede ränne võib neis siiski 
olla võimalik, näiteks kaladele läbipääsuvõimaluste loomisega.

Muudatusettepanek 55
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) täiskasvanud kalad on pärit ühest ja
samast jõgikonnast.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) noorlõhed on pärit lähimast 
looduslike lõhedega jõest.

Or. en
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Muudatusettepanek 57
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Otsest taasasustamist võib korraldada ka 
mujal peale potentsiaalsete lõhejõgede, 
tehes seda vastavalt Rahvusvahelise 
Mereuurimise Nõukogu (ICES) välja 
töötatud kalakasvatustehnoloogiate ja 
taasasustamistingimuste metoodikale, et 
vältida kalade vettelaskmise negatiivset 
mõju looduslikele lõhepopulatsioonidele.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üleminekuperiood välja jäetud
Lõhede vettelaskmine, mida ei tehta 
kooskõlas artiklitega 12 ja 13 võib jätkuda 
kuni seitse aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist saabuv aeg.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõhede vettelaskmine, mida ei tehta Lõhede vettelaskmine, mida ei tehta 
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kooskõlas artiklitega 12 ja 13 võib jätkuda 
kuni seitse aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist saabuv aeg.

kooskõlas artiklitega 12 ja 13, võib jätkuda 
kuni 15 aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. fi

Selgitus

Seitsmeaastane üleminekuperiood on liiga lühike aeg alternatiivsete meetmete 
kasutuselevõtuks ja arendamiseks.

Muudatusettepanek 60
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõhede vettelaskmine, mida ei tehta 
kooskõlas artiklitega 12 ja 13 võib jätkuda 
kuni seitse aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist saabuv aeg.

Lõhede vettelaskmine, mida ei tehta 
kooskõlas artiklitega 12 ja 13, võib jätkuda 
kuni 10 aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist. 

Or. lt

Muudatusettepanek 61
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse 1224/2009 artikli 14 erandina 
peavad kooskõlas määruse (EÜ) 
nr 1224/2009 artiklis 14 sätestatud 
eeskirjadega oma tegevuse kohta 
püügipäevikut mis tahes pikkuses Euroopa 
Liidu kalalaevade kaptenid, kellel on 
lõhepüügi luba.

Määruse 1224/2009 artikli 14 erandina 
peavad kooskõlas määruse (EÜ) 
nr 1224/2009 artiklis 14 sätestatud 
eeskirjadega oma tegevuse kohta 
püügipäevikut Euroopa Liidu mis tahes 
pikkusega kalalaevade kaptenid, kellel on 
lõhepüügi luba, välja arvatud siis, kui 
asjaomase liikmesriigi lipu all sõitva 
kalalaeva aastane lõhepüük jääb alla 10 
tonni ja laeva kogupikkus alla 12 meetri, 
ta kalastab üksnes territoriaalvetes ja ei 
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välju sadamast enam kui 24 tunniks.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse 1224/2009 artikli 14 erandina 
peavad kooskõlas määruse (EÜ) 
nr 1224/2009 artiklis 14 sätestatud 
eeskirjadega oma tegevuse kohta 
püügipäevikut mis tahes pikkuses Euroopa 
Liidu kalalaevade kaptenid, kellel on 
lõhepüügi luba.

Määruse 1224/2009 artikli 14 erandina 
peavad kooskõlas määruse (EÜ) 
nr 1224/2009 artiklis 14 sätestatud 
eeskirjadega oma tegevuse kohta 
püügipäevikut Euroopa Liidu mis tahes 
pikkusega kalalaevade kaptenid, kellel on 
lõhepüügi luba, samuti õngepüügiks ja 
muud liiki püügiks kasutatavate Euroopa 
Liidu tööstusliku kalapüügi laevade ja 
harrastuspüügilaevade kaptenid.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse nr 1224/2009 artikli 17 lõike 1 
sissejuhatava lause erandina teatavad kõigi 
nende mis tahes pikkuses Euroopa Liidu 
kalalaevade kaptenid, kes hoiavad pardal 
lõhet ja/või meriforelli, selle liikmesriigi, 
mille lipu all laev sõidab, pädevatele 
ametiasutustele viivitamatult pärast 
püügitegevuse lõpuleviimist määruse 
nr 1224/2009 artikli 17 lõikes 1 esitatud
teabe.

Määruse nr 1224/2009 artikli 17 lõike 1 
sissejuhatava lause erandina esitavad kõigi 
nende mis tahes pikkuses Euroopa Liidu 
kalalaevade kaptenid, kes hoiavad pardal 
lõhet ja/või meriforelli, selle liikmesriigi, 
mille lipu all laev sõidab, pädevatele 
ametiasutustele viivitamatult pärast 
püügitegevuse lõpuleviimist määruse 
nr 1224/2009 artikli 17 lõikes 1 osutatud
teabe, välja arvatud siis, kui asjaomase 
liikmesriigi lipu all sõitva kalalaeva 
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aastane lõhepüük jääb alla 10 tonni ja 
laeva kogupikkus alla 12 meetri, ta 
kalastab üksnes territoriaalvetes ja ei 
välju sadamast enam kui 24 tunniks.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse nr 1224/2009 artikli 17 lõike 1 
sissejuhatava lause erandina teatavad kõigi 
nende mis tahes pikkuses Euroopa Liidu 
kalalaevade kaptenid, kes hoiavad pardal 
lõhet ja/või meriforelli, selle liikmesriigi, 
mille lipu all laev sõidab, pädevatele 
ametiasutustele viivitamatult pärast 
püügitegevuse lõpuleviimist määruse 
nr 1224/2009 artikli 17 lõikes 1 esitatud
teabe.

Määruse nr 1224/2009 artikli 17 lõike 1 
sissejuhatava lause erandina esitavad kõigi 
nende õngepüügiks ja muud liiki püügiks 
kasutatavate mis tahes pikkuses Euroopa 
Liidu tööstusliku kalapüügi laevade ja 
harrastuspüügilaevade kaptenid, kes 
hoiavad pardal lõhet ja/või meriforelli, 
selle liikmesriigi, mille lipu all laev sõidab, 
pädevatele ametiasutustele viivitamatult 
pärast püügitegevuse lõpuleviimist 
määruse nr 1224/2009 artikli 17 lõikes 1 
osutatud teabe.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikli 18 lõigetes 1 ja 2 nimetatud 
kohustused ei kehti liikmesriikide nende 
harrastuspüügilaevade suhtes, mille 
aastane lõhepüük jääb alla 10 tonni. 
Nende lõhepüüki kontrollitakse ja 
andmeid kogutakse vastavalt määruse 
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(EÜ) nr 1224/2009 artiklile 55.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) harrastuspüügilaevade kvoodikasutuse, 
tegevusloa ja püügiaruande vastavust 
eeskirjadele;

b) harrastuspüügilaevade ja igat liiki 
püügivahendeid kasutavate 
harrastuskalameeste kvoodikasutuse, 
tegevusloa ja püügiaruande vastavust 
eeskirjadele;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Andmete kogumise eesmärgil võidakse 
kõigis looduslike lõhedega jõgedes jälgida 
elektrilise uimastamise abil iga noorte 
lõhede kohorti enne, kui neist saavad 
noorlõhed.

 Kui mõjuhinnang on positiivne, võib
andmete kogumise eesmärgil kõigis 
looduslike lõhedega jõgedes jälgida 
elektrilise uimastamise abil iga noorte 
lõhede asurkonda enne, kui neist saavad 
noorlõhed.

Or. en

Selgitus

Kuna elektriga kalapüük võib avaldada eri liikidele kahjulikku mõju, on õige enne selle 
kasutamist andmete kogumiseks ohustatud liikide, näiteks lõhelaste kohta, viia läbi selle mõju 
hindamine. Elektriga kalapüügi kahjulik mõju avaldub näiteks vigastuste, kasvu pidurdumise, 
käitumise muutuste ja eduka kudemise võime kahanemise näol.
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Muudatusettepanek 68
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 5 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Salaca, Vitrupe, Peterupe, Irbe, Uzava, 
Saka

– Salaca

Or. en

Selgitus

Nimetatud väikesed lõhejõed ei vasta ettepanekus esitatud looduslike lõhedega jõgede 
kriteeriumidele, kuna nende lõhepopulatsioonid on väga väikesed, igal aastal ei toimu 
kudemist ja varasemad andmed puuduvad.

Muudatusettepanek 69
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga asjaomane liikmesriik esitab oma 
harrastuspüügilaevadele ametliku vormi, 
mis tuleb täita püügideklaratsioonina. 
Kõnealune vorm sisaldab vähemalt 
järgmist teavet:

Selleks et piirata teadmata ja 
reguleerimata lõhepüüki merel ja 
ulatuslikku kala vette tagasi laskmist, 
väljastab iga asjaomane liikmesriik oma 
harrastuspüügilaevadele ametliku vormi, 
mis tuleb täita püügideklaratsioonina. 
Kõnealune vorm sisaldab vähemalt 
järgmist teavet:

Or. en


