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LÜHISELGITUS

Raportöör tervitab komisjoni kauaoodatud ettepanekut võtta vastu määrus invasiivsete 
võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta, et kehtestada õiguslik 
raamistik, milles sätestatakse ennetamise, varajase avastamise, kiire tõrje ning pikaajalise 
ohjamise ja kontrolli põhimõtted. Need põhimõtted tagavad hindamatu loodusliku 
mitmekesisuse säilimise Euroopas ka tulevikus ja ELil on suurepärane positsioon tegevuse 
koordineerimiseks selles valdkonnas. Euroopa Liidus on hinnanguliselt 12 000 looduslikult 
mitteesinevat looma- ja taimeliiki, mis on tekkinud inimese tahtliku ja tahtmatu tegevuse 
tulemusena. 

Raportöör jagab komisjoni arvamust, et tugev koordineeritud lähenemisviis invasiivsete 
võõrliikide ohjamisele ja kontrollile on parim edasine strateegia, mis tagab meie hindamatu 
loodusliku mitmekesisuse kaitse ja viib miinimumini potentsiaalselt laastava majandusliku, 
keskkonna- ja ökoloogilise kahju, mis võib tekkida invasiivsete võõrliikide tahtliku ja 
tahtmatu sissetoomise tõttu, mis on praegu hinnanguliselt 12 miljardit eurot aastas, arvestades 
toodete kvaliteedi kahjustamist ja saamata jäänud toodangut. 

Raportöör hindab asjaolu, et määruse ettepanekus käsitletakse mitte ainult invasiivsete 
võõrliikide ELi sissetoomise tõttu tekkivat keskkonnamõju, vaid ka sellest tulenevat 
märkimisväärset sotsiaalset ja majanduslikku mõju; siiski on ta seisukohal, et aktiivselt 
jälgitavate liikide arvu piiramine 50 liigile oleks mõttetu kitsendus ning see oleks ka vastuolus 
globaalse ulatusega, mida tuleb rakendada olemasolevate invasiivsete võõrliikide probleemi 
tõhusaks lahendamiseks. See ei ole kooskõlas esitatud mõjuhinnanguga. Seetõttu takistab 
„liigi” mõiste laiendamine taksonoomilisele liigirühmale lihtsat ümberorienteerumist liidu 
loendisse kantud liikidega kauplemiselt kauplemisele samasse taksonoomilisse liigirühma 
kuuluva sarnase liigiga, mis ei ole loendisse kantud.

Legaalne lemmikloomadega kauplemise ja toidukaubanduse maht oli 2010. aastal ainuüksi 
Ühendkuningriigis 5,9 miljardit naela. Kuid mitte kogu kaubandustegevus ei ole seaduslik, 
ohustatud ja/või eksootiliste loomade salakaubaveoks ja kauplemiseks kasutatakse tulutoovaid 
võimalusi, varjudes seaduslikkuse taha ja kujutades nii märkimisväärset ohtu looduslikule 
taimestikule ja loomastikule. Elusloodusega ebaseadusliku kauplemise kogumaht maailmas 
on hinnanguliselt 7,8–10 miljardit USA dollarit. Käesolevas määruses käsitletakse seadusliku 
kaubanduse võimalikke tagajärgi, kuid arvestades seda, et mustal turul on puidukaubanduse 
maht hinnanguliselt 7 miljardit USA dollarit ja kalakaubanduse maht 4,2–
9,5 miljardit USA dollarit, tuleb võtta täiendavaid meetmeid piirivalve tegevuse pädevuse ja 
piirikontrolli tõhususe tagamiseks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Eeskirjad, milles käsitletakse luba 
teatavate võõrliikide kasutamiseks 
teatavaks otstarbeks, on ette nähtud 
nõukogu 11. juuni 2007. aasta määrusega
(EÜ) nr 708/2007 võõrliikide ja piirkonnast 
puuduvate liikide kasutamise kohta 
vesiviljeluses,14 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 22. mai 2012. aasta määrusega
(EL) nr 528/2012, milles käsitletakse 
biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja 
kasutamist,15 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1107/2009 
taimekaitsevahendite turulelaskmise ja 
nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 
91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta16. Teatavate liikide kasutamine on 
nimetatud sätete alusel uute eeskirjade 
jõustumise ajal juba lubatud, kuna need 
liigid ei too kaasa vastuvõetamatut riski 
keskkonnale, inimeste tervisele ja 
majandusele. Selleks et tagada sidus 
õigusraamistik, tuleks need liigid uute 
eeskirjade reguleerimisalast välja jätta.

(9) Eeskirjad, milles käsitletakse luba 
teatavate võõrliikide kasutamiseks 
teatavaks otstarbeks, on ette nähtud 
nõukogu 11. juuni 2007. aasta määrusega
(EÜ) nr 708/2007 võõrliikide ja piirkonnast 
puuduvate liikide kasutamise kohta 
vesiviljeluses,14 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 22. mai 2012. aasta määrusega
(EL) nr 528/2012, milles käsitletakse 
biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja 
kasutamist,15 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1107/2009 
taimekaitsevahendite turulelaskmise ja 
nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 
91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta16. Teatavate liikide kasutamine on 
nimetatud sätete alusel uute eeskirjade 
jõustumise ajal juba lubatud, kuna need 
liigid ei too kaasa vastuvõetamatut riski 
keskkonnale, endeemiliste liikide 
püsimisele, inimeste ja loomade tervisele
ning majandusele. Selleks et tagada sidus 
õigusraamistik, tuleks need liigid uute 
eeskirjade reguleerimisalast välja jätta.

_______________ _______________
14.ELT L 168, 28.6.2007, lk 1. 14 ELT L 168, 28.6.2007, lk 1.
15 ELT L 167, 27.6.2012, lk 1. 15 ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.
16 ELT L 309, 24.11.2009, lk 1 16 ELT L 309, 24.11.2009, lk 1

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks, et kogu liidu jaoks 
probleemsete invasiivsete võõrliikide osa 
oleks proportsionaalne, tuleks loetelu välja 
töötada järg-järgult nii, et kogu liidu 
jaoks probleemsete invasiivsete võõrliikide 
esialgseks piirmääraks seatakse 3 % 
ligikaudu 1 500 Euroopas leiduvast 
invasiivsest võõrliigist, ning loetelu peaks 
hõlmama eelkõige selliseid liike, mis 
põhjustavad või võivad põhjustada 
märkimisväärset majanduslikku kahju, 
sealhulgas kahju, mis tuleneb bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemisest.

(10) Selleks, et kogu liidu jaoks 
probleemsete invasiivsete võõrliikide osa 
oleks proportsionaalne ja vastaks 
ennetamisele keskendumise eesmärgile,
on oluline loetelu pidevalt uuendada ja 
tagada, et see sisaldaks kõige värskemaid 
andmeid. Loetelu peaks olema avatud, see 
peaks tunnistama hinnangute kohaselt 
Euroopa Liidus praegu elavat 1 500 
invasiivset võõrliiki ja nende 
invasioonimäära kasvu ning hõlmama 
kõiki taksonoomilisi rühmi, mis 
sisaldavad sarnaste ökoloogiliste 
elutingimustega liigirühmi, et vältida 
Euroopa Liitu sarnaste, kuid loendisse 
mittekuuluvate liikide sissetoomise
erandeid. Loetelu peaks hõlmama eelkõige 
selliseid liike, mis põhjustavad või võivad 
põhjustada märkimisväärset majanduslikku 
kahju, sealhulgas kahju, mis tuleneb 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemisest.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Peamine vahend nende uute eeskirjade 
kohaldamiseks on kriteeriumid, mille 
alusel kogu liidu jaoks probleemseteks 
peetavad invasiivsed võõrliigid loetellu 
kantakse. Komisjon teeb kõik endast 
oleneva, et esitada komiteele kõnealustel 
kriteeriumidel põhineva loetelu ettepanek
ühe aasta jooksul pärast kõnealuse 
õigusakti jõustumist. Kriteeriumid peaksid 
sisaldama riskianalüüsi nende
kohaldatavate sätete alusel, mis on kokku 
lepitud Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
lepingutes liike käsitlevate 
kaubanduspiirangute kehtestamise kohta.

(11) Peamine vahend nende uute eeskirjade 
kohaldamiseks on kriteeriumid, mille 
alusel kogu liidu jaoks probleemseteks 
peetavad invasiivsed võõrliigid loetellu 
kantakse. Komisjon esitab komiteele 
kõnealustel kriteeriumidel põhineva loetelu
ettepaneku ühe aasta jooksul pärast 
kõnealuse õigusakti jõustumist.
Kriteeriumid peaksid põhinema uusimatel 
teaduslikel tõenditel ja sisaldama 
riskianalüüsi nende kohaldatavate sätete 
alusel, mis on kokku lepitud asjaomastes
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
lepingutes liike käsitlevate 
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kaubanduspiirangute kehtestamise kohta.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Invasiivsete võõrliikidega seotud 
riskid ja probleemid on piiriülese 
tähtsusega probleem, mis mõjutab kogu 
Euroopa Liitu. Seepärast on oluline 
kehtestada liidu tasandil keeld kogu liidu 
jaoks probleemsete invasiivsete võõrliikide 
tahtliku liitu sissetoomise, paljundamise, 
kasvatamise, vedamise, ostmise, müümise, 
kasutamise, vahetamise, pidamise ja 
keskkonda viimise kohta, et tagada 
meetmete järjepidevus kogu liidus, millega 
välditakse siseturu moonutusi ning 
olukordi, kus ühe liikmesriigi tegevusetus 
vähendab teises liikmesriigis võetud 
meetmete tulemuslikkust.

(16) Invasiivsete võõrliikidega seotud 
riskid ja probleemid on piiriülese 
tähtsusega probleem, mis mõjutab kogu 
Euroopa Liitu. Seepärast on oluline 
kehtestada liidu tasandil keeld kogu liidu 
jaoks probleemsete invasiivsete võõrliikide 
tahtliku liitu sissetoomise, paljundamise, 
kasvatamise, vedamise, ostmise, müümise, 
kasutamise, vahetamise, pidamise ja 
keskkonda viimise kohta, et tagada 
meetmete varajane võtmine ja järjepidevus 
kogu liidus, millega välditakse siseturu 
moonutusi ning olukordi, kus ühe 
liikmesriigi tegevusetus vähendab teises 
liikmesriigis võetud meetmete 
tulemuslikkust.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Võib olla juhtumeid, kus liidu piiril 
esineb või liidu territooriumil avastatakse 
võõrliik, mis ei ole veel tunnistatud kogu 
liidu jaoks probleemseks invasiivseks 
võõrliigiks. Seepärast tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus võtta 
kättesaadavate teaduslike tõendite põhjal 
teatavaid kiireloomulisi meetmeid. Sellised 
kiireloomulised meetmed annaksid 
liikmesriigile võimaluse viivitamata 
reageerida seoses liikidega, mille 
sissetoomine, kohandumine ja levimine 

(18) Võib olla juhtumeid, kus liidu piiril 
esineb või liidu territooriumil avastatakse 
võõrliik, mis ei ole veel tunnistatud kogu 
liidu jaoks probleemseks invasiivseks 
võõrliigiks ja mis võib ohustada 
keskkonda, kuhu see liik võib juhusliku 
või tahtliku tegevuse tõttu sattuda.
Seepärast tuleks liikmesriikidele anda 
võimalus võtta kättesaadavate teaduslike 
tõendite ja hea tava põhjal teatavaid 
kiireloomulisi meetmeid. Sellised 
kiireloomulised meetmed annaksid 
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asjaomases riigis võib kaasa tuua riske. 
Samal ajal saab liikmesriik Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni lepingute 
kohaldatavate sätete alusel hinnata 
tegelikke riske, et tunnistada need liigid 
kogu liidu jaoks probleemseteks 
võõrliikideks. Lisaks liikmesriigi 
kiireloomulistele meetmetele peab olema 
võimalus võtta kiireloomulisi meetmeid 
liidu tasandil, et järgida Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni lepingute 
sätteid. Liidu tasandil võetavad 
kiireloomulised meetmed pakuksid liidule 
mehhanismi kiireks tegutsemiseks 
kooskõlas ettevaatusprintsiibiga, kui on 
leitud uus invasiivne võõrliik või kui on 
olemas otsene oht sellise liigi sisenemiseks 
liitu.

liikmesriigile võimaluse viivitamata 
reageerida seoses liikidega, mille 
sissetoomine, kohandumine ja levimine 
asjaomases riigis võib kaasa tuua riske. 
Samal ajal saab liikmesriik asjaomaste
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
lepingute kohaldatavate sätete alusel 
hinnata tegelikke riske, et tunnistada need 
liigid kogu liidu jaoks probleemseteks 
võõrliikideks. Lisaks liikmesriigi 
kiireloomulistele meetmetele peab olema 
võimalus võtta kiireloomulisi meetmeid 
liidu tasandil, et järgida asjaomaste
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
lepingute sätteid. Liidu tasandil võetavad 
kiireloomulised meetmed pakuksid liidule 
mehhanismi kiireks tegutsemiseks 
kooskõlas ettevaatusprintsiibiga, kui on 
leitud uus invasiivne võõrliik või kui on 
olemas otsene oht sellise liigi sisenemiseks 
liitu.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Liikmesriikidel tuleks lubada 
säilitada või võtta vastu invasiivsete 
võõrliikide ohjamise riiklikud eeskirjad, 
mille nõuded on käesolevas määruses 
sätestatust rangemad.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Suur osa invasiivsetest võõrliikidest 
tuuakse liitu sisse juhuslikult. Seepärast on 
oluline hallata juhusliku sissetoomise teid 
ja viise. Meetmeid tuleks võtta järk-järgult, 

(20) Suur osa invasiivsetest võõrliikidest 
tuuakse liitu sisse juhuslikult. Seepärast on 
oluline paremini kontrollida juhusliku 
sissetoomise teid ja viise. Meetmeid tuleks 
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kuna kogemusi on selles valdkonnas vähe.
Meetmed peaksid hõlmama vabatahtlikke 
meetmeid (nt meetmed, mis on kavandatud 
Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni 
dokumendis Guidelines for the Control and 
Management of Ships' Biofouling) ja 
kohustuslikke meetmeid ning seejuures 
tuleks tugineda liidu ja liikmesriikide 
kogemustele teatavate liikumisteede ja –
viiside haldamisel, sealhulgas meetmetele, 
mis on kehtestatud laevade ballastvee ja 
sette kontrolli ning käitlemise 
rahvusvaheline konventsiooniga.

võtta järk-järgult, kuna kogemusi on selles 
valdkonnas vähe. Meetmed peaksid 
hõlmama vabatahtlikke meetmeid (nt 
meetmed, mis on kavandatud 
Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni 
dokumendis Guidelines for the Control and 
Management of Ships' Biofouling) ja 
kohustuslikke meetmeid ning seejuures 
tuleks tugineda liidu ja liikmesriikide 
kogemustele teatavate liikumisteede ja –
viiside haldamisel, sealhulgas meetmetele, 
mis on kehtestatud laevade ballastvee ja 
sette kontrolli ning käitlemise 
rahvusvaheline konventsiooniga.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Liikmesriigid tohivad säilitada või 
võtta vastu invasiivsete võõrliikide 
ohjamise riiklikud eeskirjad, mille nõuded 
on käesolevas määruses kogu liidu jaoks 
probleemsete invasiivsete võõrliikide 
suhtes sätestatust rangemad, ning tohivad 
kogu liidu jaoks probleemsete invasiivsete 
võõrliikide sätteid laiendada ka 
liikmesriigi jaoks probleemsete 
invasiivsete võõrliikide suhtes.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) määruse (EL) nr 708/2007 kohaselt 
kinnistes vesiviljelusrajatistes 
kasvatatavatele liikidele.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „võõrliik” – elusisend, mis kuulub 
looma-, taime-, seene- või mikroorganismi 
liiki, alamliiki või madalamasse 
taksonoomilisse üksusesse, sealhulgas kõik 
selliste liikide osad, sugurakud, seemned, 
munad või levised, aga ka hübriidid, sordid 
või tõud, mis on viidud sisse väljapoole 
nende tänapäevast või ajaloolist 
looduslikku levilat ja mis suudavad uues 
levilas ellu jääda ja hiljem paljuneda;

(1) „võõrliik” – elusisend, mis kuulub 
looma-, taime-, seene- või mikroorganismi 
liiki, alamliiki või madalamasse 
taksonoomilisse üksusesse, sealhulgas kõik 
selliste liikide osad, sugurakud, seemned, 
munad või levised, aga ka aga ka 
kodustatud metsikud liigid, hübriidid, 
sordid või tõud, mis on viidud sisse 
väljapoole nende tänapäevast või ajaloolist 
looduslikku levilat ja mis suudavad uues 
levilas ellu jääda ja hiljem paljuneda;

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) „liikmesriigi jaoks probleemne 
invasiivne võõrliik” – invasiivne võõrliik, 
mis ei ole kogu liidu jaoks probleemne, 
kuid mille puhul on selle keskkonda 
viimise ja seal levimise kahjulik mõju, 
isegi kui see ei ole täielikult kindlaks 
tehtud, liikmesriigi hinnangul tema 
territooriumil märkimisväärne;

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab lõikes 2 sätestatud 
kriteeriumide põhjal rakendusaktidega 

1. Komisjon võtab lõikes 2 sätestatud 
kriteeriumide põhjal rakendusaktidega 
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vastu kogu liidu jaoks probleemsete 
invasiivsete võõrliikide loetelu ning 
ajakohastab seda. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 22 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

vastu kogu liidu jaoks probleemsete 
invasiivsete võõrliikide või 
taksonoomiliste liigirühmade loetelu ning 
ajakohastab seda. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 22 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Invasiivsed võõrliigid kantakse lõikes 1 
osutatud loetellu üksnes juhul, kui nad 
vastavad kõikidele järgmistele 
kriteeriumidele:

2. Invasiivsed võõrliigid või 
taksonoomilised liigirühmad kantakse 
lõikes 1 osutatud loetellu üksnes juhul, kui 
nad kõik vastavad kõikidele järgmistele 
kriteeriumidele, arvestades rahvusvahelisi 
standardeid:

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võttes arvesse olemasolevat teaduslikku 
tõendusmaterjali, on leitud, et nad on liidu 
territooriumil võõrliigid, välja arvatud 
äärepoolseimates piirkondades;

(a) võttes arvesse ühes või mitmes 
liikmesriigis olemasolevat teaduslikku 
tõendusmaterjali (välja arvatud 
äärepoolseimates piirkondades), on leitud, 
et nad on invasiivsed võõrliigid;

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liigi nimi; (a) liigi või taksonoomilise liigirühma
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nimi;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tõendid selle kohta, et liik vastab lõikes 
2 sätestatud kriteeriumidele.

c) tõendid selle kohta, et liik või 
taksonoomiline liigirühm vastab lõikes 2 
sätestatud kriteeriumidele.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 osutatud loetelu koosneb 
maksimaalselt 50 liigist, sealhulgas liigid, 
mis võidakse lisada artikliga 9 ettenähtud 
kiireloomuliste meetmete tulemusel.

välja jäetud

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 4 lõikes 1 osutatud loetellu 
kantud liike ei tohi tahtlikult:

1. Artikli 4 lõikes 1 osutatud loetellu 
kantud liike ei tohi tahtlikult või 
hooletusest:

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kui invasiivsed võõrliigid on loomad, 
siis nad võimaluse korral märgistatakse;

(d) kui invasiivsed võõrliigid on loomad, 
siis nad võimaluse korral märgistatakse; 
nende loomade tuvastamine ja 
registreerimine võimaldab jälgida 
omandust ja lihtsustada kontrollimist. 

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt [12 kuud alates käesoleva 
määruse jõustumisest – lisada kuupäev] on 
liikmesriikides täielikult toimivad 
struktuurid, et teostada liitu toodud 
loomade ja taimede, sealhulgas seemnete, 
munade või leviste ametlikke kontrolle, 
mis on vajalik kogu liidu jaoks 
probleemsete invasiivsete võõrliikide 
tahtliku sissetoomise vältimiseks.

1. Hiljemalt [12 kuud alates käesoleva 
määruse jõustumisest – lisada kuupäev] on 
liikmesriikides täielikult toimivad 
struktuurid, et teostada liitu toodud 
loomade ja taimede, sealhulgas seemnete, 
munade või leviste, parasiitide ja 
haigustekitajate ametlikke kontrolle, ja 
järelevalvesuutlikkus, mis on vajalik kogu 
liidu jaoks probleemsete invasiivsete 
võõrliikide tahtliku või mittetahtliku
sissetoomise vältimiseks.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hävitamismeetmete kohaldamisel 
tagavad liikmesriigid, et kasutatud 
meetodid on tulemuslikud asjaomase 
invasiivse võõrliigi populatsiooni 
täielikuks ja lõplikuks kõrvaldamiseks; 
sealjuures võetakse nõuetekohaselt arvesse 
inimeste tervist ja keskkonda ning 
sihtloomi säästetakse välditavast valust, 

2. Hävitamismeetmete kohaldamisel 
tagavad liikmesriigid, et kasutatud 
meetodid on tulemuslikud asjaomase 
invasiivse võõrliigi populatsiooni 
täielikuks ja lõplikuks kõrvaldamiseks; 
sealjuures võetakse nõuetekohaselt arvesse 
inimeste tervist, endeemiliste liikide tervist
ja ellujäämist ning keskkonda ja sihtloomi 
säästetakse välditavast valust, stressist ja 
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stressist ja kannatustest. kannatustest.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) hävitamismeetodid ei ole kättesaadavad 
või on olemas, kuid avaldavad väga suurt 
negatiivset mõju inimeste tervisele või 
keskkonnale.

(c) hävitamismeetodid ei ole kättesaadavad 
või on olemas, kuid avaldavad väga suurt 
negatiivset mõju inimeste tervisele, 
endeemiliste liikide tervisele või 
keskkonnale.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ohjemeetmete rakendamisel tagavad 
liikmesriigid, et kasutatud meetodite puhul 
võetakse nõuetekohaselt arvesse inimeste 
tervist ja keskkonda ning sihtloomi 
säästetakse mis tahes välditavast valust, 
stressist või kannatusest.

3. Ohjemeetmete rakendamisel tagavad 
liikmesriigid, et kasutatud meetodite puhul 
võetakse nõuetekohaselt arvesse inimeste 
tervist, endeemiliste liikide tervist ning 
keskkonda ja sihtloomi säästetakse mis 
tahes välditavast valust, stressist või 
kannatusest.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) artikli 10 lõike 2 kohaselt andmed, 
mis on seotud liidu ja asjaomase 
liikmesriigi invasiivsete võõrliikidega, mis 
on imporditud liitu või mida veetakse 
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transiidina läbi liidu;
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