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LÜHISELGITUS

Lõhed kudevad või kudesid varem paljudes jõgedes Läänemere ümber, neil kõigil on oma 
ainulaadne geneetiline populatsioon. Aastate jooksul on paljud nendest kudevatest 
populatsioonidest järsult vähenenud või välja surnud. Kuigi on mitmeid jõgesid, kus on ikka 
veel elujõulised populatsioonid, on suurem osa looduslikest lõhedest (vastukaaluks 
taasasustamise eesmärgil kasvatatud lõhedele) pärit põhjapiirkondadest, eriti Põhja-Rootsi ja 
Põhja-Soome jõgedest Botnia lahes. Mujal on populatsiooni arvukuse vähenemises olnud 
süüdi reostus, elupaikade hävitamine, hüdroelektrijaamade tammid ja muud inimtegevusest 
tingitud probleemid. 

Läänemere lõhet püütakse merel, rannikuvetes ja teatavates jõgedes. Paljudel juhtudel 
suurendatakse jõgede populatsiooni noorlõhede sisselaskmisega, tavaliselt seetõttu, et 
hüdroelektrijaamade tammid on jõed blokeerinud või on jõgede seisund muul viisil 
halvenenud.

Teaduslikud nõuanded lõhe kohta on pärit Rahvusvahelisest Mereuurimise Nõukogust (ICES) 
ja need maalivad üsna pessimistliku pildi:

 vähestes jõgedes on veel elujõulised kudevad populatsioonid;
 noorlõhede ellujäämise tase on palju aastaid teadmata põhjustel olnud madal;
 avamere mitmeliigiline kalapüük on suunatud kõigile varudele, isegi väikestele 

varudele, ja teeb nõnda sobivate elupaikadega jõgede taasasustamise lõhega raskeks; 
 viimased lubatud kogupüügimahud on kehtestatud suuremad kui teadlased on 

soovitanud;
 2008. aastal vähendati avamere püügikoormust triivvõrguga püüdmise keelu tõttu, 

kuid õngejadaga püütud kogused on suurenenud;
 palju esitatakse valeandmeid, kajastades lõhet meriforellina.

Seega tuleb tunda suurt heameelt komisjoni ettepaneku üle kehtestada mitmeaastane kava. 
Ettepanekuga parandataks tõepoolest olulisel määral lõhepüügi majandamist Läänemeres, mis 
paljude arvates oli juba ammu vajalik. Tuleb toetada taasasustamise järkjärgulist kaotamist, 
välja arvatud eriolukordades.

Sellest hoolimata tuleb kava tugevdada mitmes punktis, eriti seoses harrastuspüügiga. 
Igasugune lõhe mittekaubanduslik püük (seisevpüünised, lõkspüünised, õngepüük jne) on 
Läänemeres suurenemas ja moodustab praegu hinnanguliselt ühe neljandiku teatatud 
püügikogustest. Selliseid püügikoguseid tuleb täiel määral jälgida ja kogukvootide puhul 
arvesse võtta.

Hinnanguliselt on ka palju teatamata püügikoguseid, ICESi viimaste andmete kohaselt pool 
paljude aastate jooksul teatatud püügikogustest. Muudatusettepanekud esitatakse selleks, et 
tugevdada kontrolli, täiendades eelkõige teatamisnõudeid ja kehtestades lõhe ja meriforelli 
lossitavaks alammõõduks 65 cm, kusjuures nimetatud mõõt on selleks, et vähendada
valeandmete esitamist, nimetades lõhet meriforelliks.

Lõhed kudevad üksikutes jõgedes eri geneetilistes populatsioonides. Nende püüdmine 
avamerel mitmeliigilise kalapüügi ajal ei võimalda mingit selektiivsust seoses lõhe päritoluga, 
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sest paljudest vesikondadest pärit kalu ja seega ka populatsioone püütakse koos. Sellel on 
tõsised negatiivsed tagajärjed, sest ohustatud populatsioonidest või jõgedest, mida lõhega 
taasasustatakse, pärit lõhet püütakse koos elujõulistest, isepaljunevatest populatsioonidest 
pärit lõhega. Parim lõhepüügi majandamise viis on püüda neid siis, kui nad on jõgedesse 
kudema tulnud, mis võimaldab keskenduda konkreetsetele kaladele.

Lisatud on muudatusettepanekud püügi järkjärguliseks vähendamiseks avamerepiirkondades. 
Kuna see mõjutaks mõne liikmesriigi kalandust rohkem kui teiste oma, tehakse ettepanek 
vähendada püüki kaheksa aasta jooksul, kusjuures selle ajavahemiku lõpus oleks püük lubatud 
ainult seespool lähtejoont.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Johannesburgis 2002. aasta 
ülemaailmsel säästva arengu 
tippkohtumisel vastu võetud rakenduskava 
kohaselt tuleks taastada kõik 
kaubanduslikud varud tasemele, mis on 
suuteline tootma 2015. aastaks 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse. 
Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu 
hinnangul vastab kõnealune tase 
Läänemere lõhe jõevarude korral noorlõhe 
tootmisele vahemikus 60 % kuni 75 % 
võimalikust noorlõhede tootmise 
suutlikkusest eri looduslike lõhedega 
jõgede korral. Kõnealused teaduslikud 
soovitused peaksid olema alus 
mitmeaastase kava eesmärkide ja sihtide 
seadmisele. 

(6) Johannesburgis 2002. aasta 
ülemaailmsel säästva arengu 
tippkohtumisel vastu võetud rakenduskava 
kohaselt tuleks taastada kõik 
kaubanduslikud varud tasemele, mis on 
suuteline tootma 2015. aastaks 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse. See 
on olnud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse 
konventsiooni kohane õiguslik nõue 
alates 1994. aastast. Rahvusvahelise 
Mereuurimise Nõukogu hinnangul vastab 
kõnealune tase Läänemere lõhe jõevarude 
korral noorlõhe tootmisele vahemikus 
60 % kuni 75 % võimalikust noorlõhede 
tootmise suutlikkusest eri looduslike 
lõhedega jõgede korral. Kõnealused 
teaduslikud soovitused peaksid olema alus 
mitmeaastase kava eesmärkide ja sihtide 
seadmisele. 

Or. en
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Läänemere lõhe geneetilist 
mitmekesisust saab kõige paremini 
säilitada, lubades püüki alles siis, kui 
lõhed on merest lahkunud ja hakanud 
jõgede poole kudema liikuma. Läänemere 
sulgemine kalapüügile tekitaks teatavatele 
liikmesriikidele ja tööstusharu osadele 
märkimisväärseid probleeme, ja selline 
lõhepüük merel tuleks seepärast järk-
järgult kaotada.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Selleks et vältida valeandmete 
esitamist meriforelli ja lõhe kohta, tuleks 
mõlema liigi jaoks kehtestada ühine 
lossitav alammõõt.

Or. en

Muudatusettepanek 4

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 

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

sätestatud püügipäeviku pidamise nõuet ja 
artiklis 17 sätestatud eelteatise nõuet kõigi 
kutselise kalapüügiga tegelevate laevade 
ja harrastuspüügilaevade hõlmamiseks. 

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Hiljutiste teaduslike soovituste 
kohaselt on lõhe harrastuspüügil merel 
märkimisväärne mõju lõhevarudele, kuigi 
kõnealused andmed ei ole väga täpsed. 
Eelkõige võib oma teenuseid kasumi eest 
pakkuvate ettevõtete käitatavatel laevadel 
toimuv harrastuspüük moodustada tähtsa 
osa Läänemere lõhe püügist. Seega on 
mitmeaastase kava toimimiseks asjakohane 
kehtestada kõnealuste tegevuste
kontrollimise eesmärgil teatavad 
majandamise erimeetmed.

(19) Hiljutiste teaduslike soovituste 
kohaselt on lõhe harrastuspüügil 
märkimisväärne mõju lõhevarudele, kuigi 
kõnealused andmed ei ole väga täpsed. 
Seega on mitmeaastase kava toimimiseks 
asjakohane kehtestada kõnealuste 
harrastuspüügitegevuste kontrollimise 
eesmärgil teatavad majandamise 
erimeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) lõhe harrastuspüügile Läänemerel ja 
asjaomastes liikmesriikides. 

Or. en
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Muudatusettepanek 7

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 80 %-ni.

Or. en

Muudatusettepanek 8

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 
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.

2. Looduslike lõhedega jõgede korral, mis 
ei ole saavutanud käesoleva määruse 
jõustumise ajaks 50% võimalikust 
noorlõhede tootmise suutlikkusest, jõuab 
käesoleva määruse jõustumisest viie aasta 
möödudes võimalik noorlõhede tootmise 
suutlikkus iga jõe kohta 50 %ni ja kümne 
aasta möödumisel 80 %ni.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kümne aasta möödumisel käesoleva 
määruse jõustumisest säilitatakse 
looduslike noorlõhede tootmise suutlikkust 

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

tasemel vähemalt 80 % võimalikust 
noorlõhede tootmise suutlikkusest igas 
looduslike lõhedega jões. 

Or. en

Muudatusettepanek 10

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 0,1. 

Järk-järgult kaotatakse lõhepüük, mis 
toimub lähtejoonest väljaspool. Seda 
vähendatakse 50 % kuue aasta jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumisest 
ning see keelatakse kaheksa aasta jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumisest.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Lõhe ja meriforelli lossitav alammõõt

Nii lõhe kui ka meriforelli lossitav 
alammõõt on 65 cm.

Or. en
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Muudatusettepanek 12

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 vajaduse korral asustada 
ainult looduslike lõhedega jõgedesse, et 
vältida kohalike varude hävitamist. 

Or. en

Muudatusettepanek 13

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 14

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 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lisaks kohaldatakse vajalike 
muudatustega kogu Läänemerel toimuva 
lõhe harrastuspüügi suhtes määruse (EÜ) 
nr 1224/2009 artikli 55 lõiget 3 ja 
komisjoni 8. aprilli 2011. aasta 
rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 
(millega kehtestatakse määruse (EÜ) 
nr 1224/2009 üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad1) artikleid 64 ja 65.
____________________
1ELT L 112, 30.4.2011, lk 1. 

Or. en

Muudatusettepanek 16

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 mis tahes pikkuses Euroopa 
Liidu kalalaevade kaptenid, kellel on 
lõhepüügi luba, ja ka Euroopa Liidu 
harrastuspüügilaevade kaptenid.

Or. en
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Muudatusettepanek 17

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 teatavad kõigi 
nende mis tahes pikkuses Euroopa Liidu 
kalalaevade kaptenid ja ka Euroopa Liidu 
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 
esitatud teabe.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 välja jäetud
Püügideklaratsioon

1. Harrastuspüügilaeva kapten koostab 
kooskõlas III lisaga püügideklaratsiooni 
ning esitab deklaratsiooni iga kuu 
viimaseks päevaks selle liikmesriigi 
pädevale ametiasutusele, mille lipu all 
nimetatud harrastuspüügilaev sõidab. 
2. Asjaomased liikmesriigid registreerivad 
eelmise kuu püügideklaratsioonidesse 
kantud teabe järgmise kuu 
15. kuupäevaks oma elektroonilisse 
andmebaasi, mis on loodud kooskõlas 
määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 116 
lõike 1 punktiga f, ning oma 
arvutipõhisesse kontrollisüsteemi, millele 
on viidatud määruse (EÜ) nr 1224/2009 
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artiklis 109. Elektroonilisi andmeid ja 
püügideklaratsioone säilitatakse kolm 
aastat. 

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 välja jäetud
Lossimise inspektsioonid

Asjaomased liikmesriigid kontrollivad 
püügideklaratsioonidesse kantud teabe 
täpsust lossimise inspektsioonidega. 
Kõnealused lossimise inspektsioonid 
hõlmavad lossimise koguarvust 
minimaalselt 10 % kontrollimist.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) harrastuspüügilaevade kvoodikasutuse, 
tegevusloa ja püügiaruande vastavust 
eeskirjadele;

b) harrastuspüügilaevade ja 
seisevpüüniseid kasutavate 
harrastuspüügilaevade kvoodikasutuse, 
tegevusloa ja püügiaruande vastavust 
eeskirjadele;

Or. en
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III LISA välja jäetud
PÜÜGIDEKLARATSIOONID

Iga asjaomane liikmesriik esitab oma 
harrastuspüügilaevadele ametliku vormi, 
mis tuleb täita püügideklaratsioonina. 
Kõnealune vorm sisaldab vähemalt
järgmist teavet:
a) kooskõlas käesoleva määruse 
artikliga 18 väljastatud eritegevuse loa 
viitenumber;
b) kooskõlas käesoleva määruse 
artikliga 18 väljastatud eritegevuse loa 
omanikuks oleva füüsilise või juriidilise 
isiku nimi;
c) harrastuspüügilaeva kapteni nimi ja 
allkiri;
d) sadamast lahkumise ja sadamasse 
saabumise kuupäev ja kellaaeg ning 
püügireisi kestus; 
e) püügireiside lossimiskoht ja -aeg;
f) kalastamiseks kasutatav püügivarustus;
g) lossitud kalade kogused liikide ja 
püügireiside kaupa;
h) vette tagasi lastud kalade kogused 
liikide ja püügireiside kaupa;
i) püügiala püügireiside kaupa 
väljendatud Rahvusvahelise 
Mereuurimise Nõukogu statistiliste 
ruutudena. 
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