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Muudatusettepanek 27
Jarosław Leszek Wałęsa

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, mille puhul see on 
võimalik, tasemele, mis on suuteline 
tootma 2015. aastaks maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse. Rahvusvaheline 
Mereuurimise Nõukogu väidab 
jätkusuutliku kasvu eeltingimuste põhjal, 
et kõnealune tase vastab 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. Põhjendatud 
juhtudel tuleks kaaluda kõrgemate 
tootmiseesmärkide seadmist üksikutel 
jõgedel. 

Or. pl

Muudatusettepanek 28
Isabella Lövin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Johannesburgis 2002. aasta 
ülemaailmsel säästva arengu 
tippkohtumisel vastu võetud rakenduskava 
kohaselt tuleks taastada kõik 

(6) Johannesburgis 2002. aasta 
ülemaailmsel säästva arengu 
tippkohtumisel vastu võetud rakenduskava 
kohaselt tuleks taastada kõik 
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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.

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

Muudatusettepanek 29
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Noorlõhede tootmise suutlikkus 
näitab lõhevaru tervislikku seisundit igas 
üksikus jões vaid üldjoontes. Et noorlõhe 
tootmist oleks võimalik kasutada 
näitajana, peavad olema täidetud mitmed 
eeltingimused. Lisaks mõjutavad noorlõhe 
tootmist mitmed tegurid, mistõttu on seost 
noorlõhe tootmise ja lõhevaru tervisliku 
seisundi vahel keeruline eristada. 
Seepärast tuleks emase lõhe jõkke 
tagasipöördumise taset kasutada lõhevaru 
tervisliku seisundi hindamisel mõistliku 
teise tegurina.

Or. en
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Muudatusettepanek 30
Isabella Lövin

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 
kalapüük [ lõhepüük merel] tuleks 
seepärast järk-järgult kaotada.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Isabella Lövin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Et vältida valeandmete esitamist 
meriforelli ja lõhe kohta, tuleks mõlema 
liigi jaoks kehtestada ühine lossitava 
saagi alammõõt.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Jarosław Leszek Wałęsa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Teaduslike soovituste kohaselt võib 
asustamise menetlustel olla 
märkimisväärne mõju Läänemere 
lõhevarude geneetilisele mitmekesisusele 
ning on oht, et igal aastal Läänemerre 
lastud suur arv kasvatatud lõhesid mõjutab 
looduslike lõhede geneetilist puhtust ning 
see tuleks järk-järgult kõrvaldada. Seega 
tuleks käesolevas mitmeaastases kavas 
seada vettelaskmise tingimus.

(12) Teaduslike soovituste kohaselt võib 
sobimatul asustamise menetlustel olla 
märkimisväärne mõju Läänemere 
lõhevarude geneetilisele mitmekesisusele. 
On ka oht, et igal aastal Läänemerre lastud 
suur arv kasvatatud lõhesid võib mõjutada 
loodusliku lõhe populatsioonide 
geneetilist puhtust Eelnevat arvestades 
tuleks asustamist rangemalt kontrollida. 
Lisaks tuleks käesolevas mitmeaastases 
kavas seada tingimused geneetilise 
materjali kogumise kohta kalakasvatuseks 
ja lõhe asustamise materjali kasvatamise 
kohta, samuti asustamise menetluse 
tingimused, tagamaks, et asustamine ei 
kahjustaks geneetilist mitmekesisust. 

Or. pl

Muudatusettepanek 33
Isabella Lövin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Teaduslike soovituste kohaselt võib 
asustamise menetlustel olla 
märkimisväärne mõju Läänemere 
lõhevarude geneetilisele mitmekesisusele 
ning on oht, et igal aastal Läänemerre 
lastud suur arv kasvatatud lõhesid mõjutab 
looduslike lõhede geneetilist puhtust ning 
see tuleks järk-järgult kõrvaldada. Seega 
tuleks käesolevas mitmeaastases kavas 
seada vettelaskmise tingimus.

(12) Teaduslike soovituste kohaselt võib 
asustamise menetlustel olla 
märkimisväärne mõju Läänemere 
lõhevarude geneetilisele mitmekesisusele 
ning on oht, et igal aastal Läänemerre 
lastud suur arv kasvatatud lõhesid mõjutab 
looduslike lõhede geneetilist puhtust ning 
see tuleks järk-järgult kõrvaldada. Seega 
tuleks käesolevas mitmeaastases kavas 
seada kasvatamise ja vettelaskmise 
tingimus.

Or. en
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Muudatusettepanek 34
Jarosław Leszek Wałęsa

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) Lõhede vettelaskmist, mida ei tehta 
asustamise ega otsese taasasustamise 
eesmärgil, ei tuleks kümne aasta 
möödudes enam lubada, kui looduslike 
noorlõhede tootmise suutlikkus jõuab 
80%-ni võimalikust noorlõhede tootmise 
suutlikkusest konkreetses jões. Kui seda 
eesmärki ei täideta, võib lõhede 
vettelaskmist, mida ei tehta asustamise 
ega otsese taasasustamise eesmärgil, 
jätkata veel kümme aastat, kui asjaomane 
liikmesriik on analüüsinud põhjuseid, 
miks eesmärki ei saavutatud, ning need 
põhjused kõrvaldanud. Lõhe 
vettelaskmine võib praegu olla teatavates 
liikmesriikides kohustuslik ning 
liikmesriikidele tuleks käesoleva määruse 
nõuetega kohanemiseks aega anda.

Or. pl

Muudatusettepanek 35
Marek Józef Gróbarczyk
fraktsiooni ECR nimel

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 

(14) Lõhede vettelaskmist, mida ei tehta 
asustamise ega otsese taasasustamise 
eesmärgil, ei tuleks kümne aasta 
möödudes enam lubada, kui looduslike 
noorlõhede tootmise suutlikkus jõuab 
80%-ni võimalikust noorlõhede tootmise 
suutlikkusest konkreetses jões. Kui seda 
eesmärki ei täideta, võib lõhede 
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jõustumist seitse aastat vältava 
üleminekuperioodi jooksul.

vettelaskmist, mida ei tehta asustamise 
ega otsese taasasustamise eesmärgil, 
jätkata veel kümme aastat, kui asjaomane 
liikmesriik on analüüsinud põhjuseid, 
miks eesmärki ei saavutatud, ning need 
põhjused kõrvaldanud. Lõhe 
vettelaskmine võib praegu olla teatavates 
liikmesriikides kohustuslik ning 
liikmesriikidele tuleks käesoleva määruse 
nõuetega kohanemiseks aega anda.

Or. pl

Muudatusettepanek 36
Jarosław Leszek Wałęsa

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) Määruse (EÜ) 1224/2009 artiklis 14 
sätestatud püügipäeviku pidamise nõue ja 
artiklis 17 osutatud eelteatise nõue tuleb 
kehtestada kõigi üle 8 meetri pikkuste 
laevade suhtes.

Or. pl

Muudatusettepanek 37
Isabella Lövin

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 

(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 
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artiklis 17 sätestatud eelteatise nõuet kõigi 
laevade hõlmamiseks.

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

Or. en

Muudatusettepanek 38
Jarosław Leszek Wałęsa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Tagamaks, et lõhepüügi kohta ei 
esitata valeandmeid, kajastades seda 
meriforellipüügina ja niiviisi nõuetekohast 
kontrolli vältides, tuleb laiendada määruse 
(EÜ) nr 1224/2009 artiklis 17 sätestatud 
eelteatise esitamise kohustust ka kõigile 
pardal meriforelle hoidvatele laevadele.

(17) Tagamaks, et lõhepüügi kohta ei 
esitata valeandmeid, kajastades seda 
meriforellipüügina ja niiviisi nõuetekohast 
kontrolli vältides, tuleb kehtestada 
määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklis 17 
sätestatud eelteatise esitamise kohustus 
kõigile üle 8 meetri pikkustele pardal 
meriforelle hoidvatele laevadele. 

Or. pl

Muudatusettepanek 39
Isabella Lövin

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 

(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 
harrastuspüügitegevuste kontrollimise 
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majandamise erimeetmed. eesmärgil teatavad majandamise 
erimeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Tuleks julgustada ja toetada 
internetipõhiste teatamissüsteemide 
loomist liikmesriikides või liikmesriikide 
vahel, et muuta teatamine veelgi 
lihtsamaks. Informatsioon teatatud 
püügikoguste kohta peaks olema avalik. 
Konkreetset püügikohta ei tuleks siiski 
avalikustada, et mitte õhutada kalureid 
samast kohast püüdma.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Komisjon peaks tagama, et 
liikmesriigid võtavad vajalikke haldus- või 
kriminaalmeetmeid ebaseadusliku, 
teatamata jäetud ja reguleerimata 
kalapüügi vastu võitlemiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 42
Isabella Lövin

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. en

Muudatusettepanek 43
Werner Kuhn

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „Läänemeri” – Rahvusvahelise 
Mereuurimise Nõukogu alarajoonid 22–32;

(a) „Läänemeri” – Rahvusvahelise 
Mereuurimise Nõukogu alarajoonid 23–32;

Or. de

Selgitus

Alarajoon 22 peaks direktiivi kohaldamisalast välja jääma. Selles alarajoonis ei ole 
loodusliku lõhega jõgesid. Nimetatud piirkond jääb väljapoole Läänemere lõhevarude 
tavapäraseid rände- ja toitumisalasid.

Muudatusettepanek 44
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

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 

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

käesoleva määruse jõustumisest kümne 
aasta möödudes võimalik noorlõhede 
tootmise suutlikkus iga jõe kohta 75 %-ni.

Or. pl

Muudatusettepanek 45
Isabella Lövin

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 46
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

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 kümne 
aasta möödudes võimalik noorlõhede 
tootmise suutlikkus iga jõe kohta 50 %ni, 
kui see on võimalik, ja 15 aasta 
möödumisel 75 %ni.

Or. pl
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Muudatusettepanek 47
Isabella Lövin

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 48
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

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

Or. pl

Muudatusettepanek 49
Isabella Lövin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3
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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 
tasemel vähemalt 80 % võimalikust 
noorlõhede tootmise suutlikkusest igas 
looduslike lõhedega jões.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Isabella Lövin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Asjaomased liikmesriigid võivad 
määrata igale looduslike lõhedega jõele 
rangemad sihid.

4. Asjaomased liikmesriigid võivad 
määrata igale looduslike lõhedega jõele 
rangemad sihid, näiteks tagasipöörduva 
kudekala arv.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomased liikmesriigid esitavad ja 
avaldavad andmed oma jõgedesse tagasi 
pöörduvate emaste lõhede kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 52
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

4. Iga liikmesriik esitab komisjonile 
aruande algselt iga kolme aasta järel, 
kusjuures esimene aruanne tuleb esitada 
30. juuniks 2015. Aruannete esitamise 
sagedus väheneb kuni korrani iga kuue 
aasta järel pärast esimest kolme iga kolme 
aasta järel esitatud aruannet.

Or. pl

Muudatusettepanek 53
Jarosław Leszek Wałęsa

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. pl

Muudatusettepanek 54
Isabella Lövin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui on selgelt näha, et varude 
tingimused on muutunud ja/või olemasolev 
suremus ei ole artiklis 4 sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks kohane, siis 

2. Kui on selgelt näha, et varude 
tingimused on muutunud ja/või olemasolev 
suremus ei ole artiklis 4 sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks kohane, siis 
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võib komisjon muuta lõikes 1 osutatud 
suremuse määra meres kooskõlas 
artikliga 26 vastu võetud delegeeritud 
õigusaktide alusel.

võib komisjon muuta lõikes 1 osutatud 
suremuse määra meres kooskõlas 
artikliga 26 vastu võetud delegeeritud 
õigusaktide alusel. Järk-järgult kaotatakse 
lõhepüük, mis toimub merel lähtejoonest 
väljaspool. Püüki vähendatakse 50 % 
võrra [kuupäevaks]* ja see keelatakse 
[kuupäevaks]**.
_________________

*ELT – palun sisestada kuupäev: kuus 
aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.
**ELT – palun sisestada kuupäev: 
kaheksa aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Isabella Lövin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

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

Muudatusettepanek 56
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõhe ja meriforelli püüki neli 
meremiili lähtejoontest väljapool 
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vähendatakse 50 % võrra [kuupäevaks]* 
ja see kaotatakse [kuupäevaks]**.
______________
*ELT – palun sisestada kuupäev: kolm 
aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.
**ELT – palun sisestada kuupäev: kuus 
aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab läbi riigiabi suunised, et 
lihtsustada liikmesriikide võimalusi 
kompenseerida hüljeste ja kormoranide 
tekitatud kahju. 

Or. en

Muudatusettepanek 58
Isabella Lövin

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõhe ja meriforelli lossitav alammõõt
Nii lõhe kui ka meriforelli lossitav 
alammõõt on 65 cm.

Or. en
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Muudatusettepanek 59
Isabella Lövin

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 ainult looduslike 
lõhedega jõgedesse, kui see on vajalik, et 
vältida kohalike varude hävitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Isabella Lövin

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 ja varieeruvust, 
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 61
Isabella Lövin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib kehtestada käesoleva 3. Komisjon kehtestab kolme aasta 



AM\905016ET.doc 19/30 PE491.237v01-00

ET

artikli rakendamise üksikasjalikud 
eeskirjad artikli 27 lõikes 2 osutatud 
uurimismenetlusega kooskõlas vastu 
võetud rakendusõigusaktide abil.

jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest käesoleva artikli rakendamise 
üksikasjalikud eeskirjad artikli 27 lõikes 2 
osutatud uurimismenetlusega kooskõlas 
vastu võetud rakendusõigusaktide abil.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. asustatav noorlõhe märgistatakse 
rasvauimede äralõikamisega.

Or. pl

Muudatusettepanek 63
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) asustatav noorlõhe märgistatakse 
rasvauimede äralõikamisega.

Or. pl

Muudatusettepanek 64
Isabella Lövin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) noorlõhed on pärit lähimast 
looduslike lõhedega jõest.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Ole Christensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) 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.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Isabella Lövin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsest taasasustamist kooskõlas lõikega 1 
peetakse kaitsemeetmeks määruse (EÜ) 
nr 1198/2006 (Euroopa Kalandusfondi 
kohta) artikli 38 lõike 2 tähenduses.

Veeteede taastamisel peab 
juhtpõhimõtteks olema saastaja-maksab-
põhimõte. Ka otsest taasasustamist 
kooskõlas lõikega 1 peetakse 
kaitsemeetmeks määruse (EÜ) 
nr 1198/2006 (Euroopa Kalandusfondi 
kohta) artikli 38 lõike 2 tähenduses.

Or. en
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Muudatusettepanek 67
Marek Józef Gróbarczyk
fraktsiooni ECR nimel

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. Lõhede vettelaskmine, mida ei 
reguleerita artiklitega 12 ja 13, 
lõpetatakse kümne aasta möödudes, kui 
looduslike noorlõhede tootmise suutlikkus 
jõuab 80%-ni võimalikust noorlõhede 
tootmise suutlikkusest konkreetses jões. 
Kui seda eesmärki ei täideta, võib lõhede 
vettelaskmist, mida ei tehta kooskõlas 
artiklitega 12 ja 13, jätkata veel kümme 
aastat, kui asjaomane liikmesriik on 
analüüsinud põhjuseid, miks eesmärki ei 
saavutatud, ning need põhjused 
kõrvaldanud.

Or. pl

Muudatusettepanek 68
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

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, ning on hoolikalt hinnatud. 
Järkjärgulisel kaotamisel käsitletakse iga 
jõge eraldi. Seda korraldavad 
liikmesriikide kohalikud, piirkondlikud 
ja/või riigi tasandi ametid, kaasates 
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kohalikke sidusrühmi ning kasutades 
nende kompetentsust elupaikade 
taastamise ning muude meetmete osas. 
Õiguslikult siduvad riiklikud otsused 
taasasustamiseks kasutatavate 
majanduslike vahendite kohta suunatakse 
ümber, et toetada kalureid, kes võivad 
lõhede vettelaskmise kaotamise tõttu 
kahju kannatada.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Jarosław Leszek Wałęsa

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 üle 8 m pikkuste Euroopa 
Liidu kalalaevade kaptenid, kellel on 
lõhepüügi luba.

Or. pl

Muudatusettepanek 70
Isabella Lövin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

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 

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 
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lõhepüügi luba. lõhepüügi luba, ja ka 
harrastuspüügilaevade kaptenid.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Jarosław Leszek Wałęsa

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 üle 8 m pikkuste Euroopa Liidu 
kalalaevade kaptenid, kes hoiavad pardal 
lõhet ja/või meriforelli, selle liikmesriigi, 
mille lipu all laev sõidab, pädevatele 
ametiasutustele vähemalt tund enne 
sadamasse sisenemist määruse 
nr 1224/2009 artikli 17 lõikes 1 esitatud 
teabe.

Or. pl

Muudatusettepanek 72
Isabella Lövin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

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 
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 
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esitatud teabe.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

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, 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.

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
et vabastada väikesed kalalaevad sellest 
kohustusest teatavaks ajaks, mida saab 
pikendada või kehtestada uue 
teatamistähtaja, võttes muu hulgas 
arvesse kalandustoodete liiki ning 
kaugust püügipiirkondade, 
lossimiskohtade ja sadamate vahel, mille 
registrisse laevad on kantud. Sellised 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 28 
lõikes 2 viidatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõhe ja meriforelli lossitav alammõõt 
on 60 cm ning see jõustub samal päeval 
kui käesolev määrus.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Isabella Lövin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püügideklaratsioon Harrastuspüügi püügideklaratsioonid

Or. en

Muudatusettepanek 76
Isabella Lövin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

1. Kõik harrastuspüügilaevad koostavad 
püügideklaratsiooni ning esitavad 
deklaratsiooni iga kuu viimaseks päevaks 
selle liikmesriigi pädevale ametiasutusele, 
mille lipu all laev sõidab.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Carl Haglund
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

1. Harrastuspüügilaeva kapten või muu 
vastutav kasutaja koostab kooskõlas 
III lisaga püügideklaratsiooni ning esitab 
deklaratsiooni iga kuu viimaseks päevaks 
selle liikmesriigi pädevale ametiasutusele, 
mille lipu all nimetatud harrastuspüügilaev 
sõidab.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Asjaomased liikmesriigid kontrollivad 
püügideklaratsioonidesse kantud teabe 
täpsust lossimise inspektsioonidega. 
Kõnealused lossimise inspektsioonid 
hõlmavad lossimise koguarvust 
minimaalselt 20 % kontrollimist.

Or. pl

Muudatusettepanek 79
Isabella Lövin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomased liikmesriigid kontrollivad 
püügideklaratsioonidesse kantud teabe 
täpsust lossimise inspektsioonidega. 
Kõnealused lossimise inspektsioonid 

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

hõlmavad lossimise koguarvust 
minimaalselt 20 % kontrollimist.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Asjaomased liikmesriigid kontrollivad 
püügideklaratsioonidesse kantud teabe 
täpsust lossimise inspektsioonidega. 
Kõnealused lossimise inspektsioonid 
hõlmavad lossimise koguarvust 
minimaalselt 10 % kontrollimist. Euroopa 
Kalanduskontrolli Amet viib läbi tõhusaid 
kontrolle ja julgustab liikmesriike 
korraldama sihipärasemaid 
inspekteerimisi piirkondades, kus 
kahtlustatakse ebaseaduslikku, teatamata 
jäetud ja reguleerimata kalapüügi 
toimumist või on teateid selle toimumise 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Isabella Lövin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) harrastuspüügilaevade kvoodikasutuse, 
tegevusloa ja püügiaruande vastavust 
eeskirjadele;

(b) harrastuspüügilaevade ja muude 
harrastuspüüdjate kvoodikasutuse, 
tegevusloa ja püügiaruande vastavust 
eeskirjadele;

Or. en
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Muudatusettepanek 82
Isabella Lövin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
millega kehtestatakse püügile elektrilise 
uimastamise abil üksikasjalikud 
tingimused, mis põhinevad uusimatel 
teaduslikel andmetel. Sellised 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 28 
lõikes 2 viidatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Isabella Lövin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab hiljemalt …* Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
teadusuuringute tulemused, mis 
käsitlevad lõhe vette tagasi heitmist ja 
kaaspüüki kõikides Läänemere 
asjaomastes püügipiirkondades.
___________________
*ELT: palun sisestada kuupäev: kolm 
aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en
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Muudatusettepanek 84
Jarosław Leszek Wałęsa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab käesoleva määruse 
artiklis 23 osutatud liikmesriikide 
aruannete ja teaduslike soovituste alusel 
majandamismeetmete mõju Läänemere 
lõhevarudele ning kõnealuseid varusid 
kasutavatele kalandustele liikmesriikide 
aruannete laekumisele järgneval aastal.

Komisjon hindab käesoleva määruse 
artiklis 23 osutatud liikmesriikide 
aruannete ja teaduslike soovituste alusel 
majandamismeetmete mõju Läänemere 
lõhevarudele ning kõnealuseid varusid 
kasutavatele kalandustele liikmesriikide 
aruannete laekumisele järgneval aastal. 
Komisjon võtab arvesse triivvõrguga 
püüdmise keelu hindamist.

Or. pl

Muudatusettepanek 85
Marek Józef Gróbarczyk
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui asjaomased liikmesriigid ei ole 
kindlaksmääratud tähtajaks kehtestanud 
ega avaldanud artikliga 6 või 11 ettenähtud 
meetmed või kui selliseid meetmeid 
peetakse artikli 6 lõike 4 või artikli 11 
lõike 1 kohase hindamise põhjal 
ebapiisavaks ja/või ebatõhusaks, tühistab 
komisjon asjaomase liikmesriigi artikli 6 
või 11 kohased volitused. Tühistamise 
otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses 
kindlaksmääratud delegeeritud volitused. 
See jõustub järgmisel päeval pärast otsuse 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses sätestatud hilisemal kuupäeval.

Kui asjaomane liikmesriik ei ole 
kindlaksmääratud tähtajaks kehtestanud 
ega avaldanud artikliga 6 või 11 ettenähtud 
meetmed või kui selliseid meetmeid 
peetakse artikli 6 lõike 4 või artikli 11 
lõike 1 kohase hindamise põhjal 
ebapiisavaks ja/või ebatõhusaks, tühistab 
komisjon rakendusaktiga asjaomase 
liikmesriigi artikli 6 või 11 kohased 
volitused. Komisjon saab volitused 
tühistada ainult pärast seda, kui ta on 
palunud liikmesriigil võtta mitte kiiremini 
kui kuue kuu jooksul vastu uued riiklikud 
meetmed, et kõrvaldada lõikes 1 osutatud 
puudujäägid. Volitused saab tühistada 
ainult juhul, kui liikmesriik seda ei tee või 
kui komisjon otsustab pärast uute 
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meetmete hindamist, et need ei vasta liidu 
eesmärkide tasemele. Tühistamise 
otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses 
kindlaksmääratud delegeeritud volitused. 
See jõustub järgmisel päeval pärast otsuse 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses sätestatud hilisemal kuupäeval.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Isabella Lövin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui asjaomased liikmesriigid ei ole 
kindlaksmääratud tähtajaks kehtestanud 
ega avaldanud artikliga 6 või 11 ettenähtud 
meetmed või kui selliseid meetmeid 
peetakse artikli 6 lõike 4 või artikli 11 
lõike 1 kohase hindamise põhjal 
ebapiisavaks ja/või ebatõhusaks, tühistab 
komisjon asjaomase liikmesriigi artikli 6 
või 11 kohased volitused. Tühistamise 
otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses 
kindlaksmääratud delegeeritud volitused. 
See jõustub järgmisel päeval pärast otsuse 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses sätestatud hilisemal kuupäeval.

Kui asjaomased liikmesriigid ei ole 
kindlaksmääratud tähtajaks kehtestanud 
ega avaldanud artikliga 6 või 11 ettenähtud 
meetmed või kui selliseid meetmeid 
peetakse artikli 6 lõike 4 või artikli 11 
lõike 1 kohase hindamise põhjal 
ebapiisavaks ja/või ebatõhusaks, tühistab 
komisjon asjaomase liikmesriigi artikli 6 
või 11 kohased volitused. Tühistamise 
otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses 
kindlaksmääratud delegeeritud volitused. 
See jõustub järgmisel päeval pärast otsuse 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en


