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_____________________________________________________________ 

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Det är nödvändigt att använda 

samma regler för att bestämma olika 

fiskefartygs egenskaper för att villkoren för 

att utöva verksamheten ska bli enhetliga 

inom unionen. 

(3) Det är nödvändigt att använda 

samma regler för att bestämma olika 

fiskefartygs egenskaper, vilka ska vara i 

linje med standarderna i den 

gemensamma fiskeripolitiken, för att 

villkoren för att utöva verksamheten ska bli 

enhetliga inom unionen. 

 

Ändringsförslag   2 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Därför bör hänsyn tas till den 

internationella 

skeppsmätningskonventionen, 

undertecknad i London den 23 juni 1969 

(1969 års konvention ) och den 

internationella konventionen om säkerhet 

(5) Därför bör hänsyn tas till den 

internationella 

skeppsmätningskonventionen, 

undertecknad i London den 23 juni 1969 

(1969 års konvention), den internationella 

konventionen om säkerhet på fiskefartyg, 
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på fiskefartyg, undertecknad i 

Torremolinos den 2 april 1977, båda 

upprättade under den internationella 

sjöfartsorganisationens (IMO) ledning. 

undertecknad i Torremolinos den 2 april 

1977, och Förenta nationernas 

konvention om fisket på öppna havet och 

bevarandet av havets levande resurser, 

undertecknad i Genève den 29 april 1958. 

 

Ändringsförslag   3 

Förslag till förordning 

Skäl 6a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6a) För större fiskefartyg som överstiger 

denna längd är det önskvärt med en 

utvidgning av fartygsbeskrivningen så att 

den inkluderar frakt- och 

bränslekapacitet, bearbetningskapacitet 

och produktionsmängd. 

 

Ändringsförslag   4 

Förslag till förordning 

Skäl 8a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (8a) I Europaparlamentets resolution av 

den 22 november 2012 om småskaligt och 

icke-industriellt fiske samt i reformen av 

den gemensamma fiskeripolitiken 

efterlyses en rättslig definition av 

egenskaperna för storskaligt och 

småskaligt fiske för att rättsligt kunna 

skilja dem från varandra. Denna 

definition skulle utöver fartygens storlek 

även innehålla information om 

exempelvis fartygens längd, variabler som 

rör deras lokala driftområde, sociala roll i 

kustsamhällen, miljöeffekter, 

fiskekapacitet och företagets ekonomi. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 3 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Kommissionen ges befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 7 med avseende på de ändringar 

som är nödvändiga för att anpassa de i 

punkt 2 i denna artikel angivna kraven till 

den tekniska utvecklingen. 

3. Kommissionen ges befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 7 med avseende på ändringen av 

punkt 2 i denna artikel, för att anpassa 

hänvisningen till den relevanta 

internationella ISO-standarden till den 

tekniska utvecklingen. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den befogenhet att anta delegerade 

akter som avses i artikel 5.3 ska ges till 

kommissionen tills vidare från och med 

den […]. 

2. Den befogenhet att anta delegerade 

akter som avses i artikel 5.3 ska ges till 

kommissionen för en period av fem år från 

och med den [den dag då denna 

förordning träder i kraft]. Kommissionen 

ska utarbeta en rapport om delegeringen 

av befogenhet senast nio månader före 

utgången av perioden av fem år. 

Delegeringen av befogenhet ska genom 

tyst medgivande förlängas med perioder 

av samma längd, såvida inte 

Europaparlamentet eller rådet motsätter 

sig en sådan förlängning senast tre 

månader före utgången av perioden i 

fråga. 

 

 

 


