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_____________________________________________________________ 

 

Ændringsforslag   1 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Det er væsentligt at anvende samme 

regler for bestemmelse af fiskerfartøjers 

karakteristika for at nå frem til ensartede 

betingelserne for udøvelsen af erhvervet i 

Unionen. 

(3) Det er væsentligt at anvende samme 

regler for bestemmelse af fiskerfartøjers 

karakteristika, der skal efterleve 

standarderne i den fælles fiskeripolitik, 
for at nå frem til ensartede betingelser for 

udøvelsen af erhvervet i Unionen. 

 

Ændringsforslag   2 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Derfor bør der tages hensyn til den 

internationale konvention om måling af 

skibe undertegnet i London den 23. juni 

1969 (»1969-konventionen«) og Den 

internationale Torremolinos-konvention 

om sikkerhed i forbindelse med 

fiskerfartøjer undertegnet den 2. april 1977, 

(5) Derfor bør der tages hensyn til den 

internationale konvention om måling af 

skibe undertegnet i London den 23. juni 

1969 (»1969-konventionen«), den 

internationale Torremolinos-konvention 

om sikkerhed i forbindelse med 

fiskerfartøjer undertegnet den 2. april 1977 
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begge udarbejdet under Den 

Internationale Søfartsorganisations 

(IMO) auspicier. 

og FN-konventionen om fiskeri på det 

åbne hav og bevarelse af dets levende 

rigdomskilder undertegnet i Geneve den 

29. april 1958. 

 

Ændringsforslag   3 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) For fiskerfartøjer, der er længere, er 

det hensigtsmæssigt at medtage flere 

karakteristika såsom last- og 

brændstofkapacitet, bearbejdsningsevne 

og output. 

 

Ændringsforslag   4 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) Europa-Parlamentets beslutning af 

22. november 2012 om ikke-industrielt 

fiskeri i lille målestok samt reformen af 

den fælles fiskeripolitik opfordrer til, at 

der udarbejdes en juridisk definition af 

industrielt og ikke-industrielt fiskeri for at 

kunne skelne dem fra hinanden i retlig 

henseende. En sådan definition bør ud 

over fartøjernes størrelse omfatte 

fiskefartøjernes længde, rækkevidden af 

deres aktiviteter på lokalt plan, deres rolle 

i de kystnære samfund, virkninger på 

økologien, fiskerikapacitet og 

virksomhedens økonomi. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3.  Kommissionen har beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 7 vedrørende de ændringer, der er 

nødvendige for at tilpasse de i stk. 2, i 

nærværende artikel, omhandlede 

specifikationer til den tekniske udvikling. 

3.  Kommissionen har beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 7 vedrørende ændringer af stk. 2, i 

nærværende artikel for at tilpasse 

henvisningerne til de relevante ISO-

standarder til den tekniske udvikling. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 5, stk. 3, tillægges 

Kommissionen for en ubegrænset periode 

fra den [...]. 

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 5, stk. 3, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år 

fra [datoen for denne forordnings 

ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder 

en rapport vedrørende delegationen af 

beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen 

af beføjelser forlænges stiltiende for 

perioder af samme varighed, medmindre 

Europa-Parlamentet eller Rådet 

modsætter sig en sådan forlængelse senest 

tre måneder inden udløbet af hver 

periode. 

 


