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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Kalastustingimuste ühtlustamiseks 

liidus on oluline, et kalalaevade omaduste 

määratlemisel kasutataks ühesuguseid 

eeskirju. 

(3) Kalastustingimuste ühtlustamiseks 

liidus on oluline, et kalalaevade omaduste 

määratlemisel kasutataks ühesuguseid 

eeskirju, mis on kooskõlas ühise 

kalanduspoliitika normidega. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Seetõttu tuleks arvesse võtta 

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni 

juhtimisel Londonis 23. juunil 1969 

allkirjastatud rahvusvahelist laevade 

mõõtmise konventsiooni (1969. aasta 

konventsioon ) ja Torremolinoses 2. aprillil 

1977 allkirjastatud kalapüügilaevade 

ohutuse rahvusvahelist konventsiooni. 

(5) Seetõttu tuleks arvesse võtta 

Londonis 23. juunil 1969 allkirjastatud 

rahvusvahelist laevade mõõtmise 

konventsiooni (1969. aasta konventsioon), 

Torremolinoses 2. aprillil 1977 

allkirjastatud kalapüügilaevade ohutuse 

rahvusvahelist konventsiooni ja Ühinenud 

Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni 
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avamere kalapüügi ja elusressursside 

kaitse kohta, mis allkirjastati 

29. aprillil 1958 Genfis. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6a) Suuremate kalalaevade puhul, mis 

on sellest pikemad, on soovitav laeva 

omaduste loetelu laiendada, nii et see 

hõlmaks ka lasti ja kütuse mahutavust, 

töötlemisvõimet ja toodangut. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8a) Euroopa Parlamendi 22. novembri 

2012. aasta resolutsioonis 

väikesemahulise rannapüügi, 

rannalähedase kalapüügi ja ühise 

kalanduspoliitika reformi kohta nõutakse 

suuremahulise ja väikesemahulise 

kalapüügi omaduste õiguslikku 

määratlemist, et nende vahel õiguslikult 

vahet teha. See määratlus peaks hõlmama 

lisaks laeva suuruse näitajatele (nt laeva 

pikkus) ka selliseid muutujaid, mis on 

seotud kohaliku tegevusulatusega, 

sotsiaalse rolliga rannakogukondades, 

keskkonnamõjuga, püügivõimsusega ja 

ettevõtte majandusliku küljega. 
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Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 7 vastu delegeeritud õigusakte 

vajalike muudatuste kohta kohandamaks 

käesoleva artikli lõikes 2 osutatud 

nõudeid tehnika arenguga. 

3. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 7 vastu delegeeritud õigusakte 

käesoleva artikli lõike 2 muutmise kohta, 

et kohandada viidet asjakohasele ISO 

rahvusvahelisele standardile tehnika 

arenguga. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artikli 5 lõikes 3 osutatud õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile määramata ajaks alates […]. 

2. Artikli 5 lõikes 3 osutatud õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates 

[käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. 

Komisjon koostab delegeeritud volituste 

kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 

enne viieaastase tähtaja möödumist. 

Volituste delegeerimist pikendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 

vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

 

 

 


