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Изменение 14
Морис Понга

Предложение за регламент
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 43, параграф 2 и
член 168, параграф 4, буква б) от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 43, параграф 2,
член 168, параграф 4, буква б) и член 
349 от него,

Or. fr

Обосновка

Предвид това, че член 349 от ДФЕС предвижда възможността за приемане на 
специфични мерки за най-отдалечените региони, следва той да бъде споменат като 
правно основание на настоящия регламент.

Изменение 15
Морис Понга

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С решение 2012/419/ЕС4

Европейският съвет измени статута на 
Майот по отношение на Съюза, считано 
от 1 януари 2014 г. Следователно от 
тази дата Майот ще престане да бъде 
отвъдморска територия и ще стане най-
отдалечен регион по смисъла на 
член 349 и член 355, параграф 1 от 
ДФЕС. Правото на Съюза ще се прилага 
към Майот от 1 януари 2014 г. 
Целесъобразно е да се предвидят някои 
специални мерки, оправдани от 
конкретната ситуация на Майот в 
редица области.

(1) С решение 2012/419/ЕС4

Европейският съвет измени статута на 
Майот по отношение на Съюза, считано 
от 1 януари 2014 г. Следователно от 
тази дата Майот ще престане да бъде 
отвъдморска страна и територия по 
смисъла на член 198 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз и ще стане най-отдалечен регион 
по смисъла на член 349 и член 355, 
параграф 1 от споменатия договор.
Правото на Съюза ще се прилага към 
Майот от 1 януари 2014 г. 
Целесъобразно е да се предвидят някои 
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специални мерки, оправдани от 
конкретната ситуация на Майот, както 
и новия му статут на най-отдалечен 
регион, в редица области.

__________________ __________________
4 OВ L 204, 31.7.2012 г., стр. 131. 4 OВ L 204, 31.7.2012 г., стр. 131.

Or. fr

Обосновка

Тук става въпрос да се уточни промяната на статута на Майот от отвъдморска 
страна и територия на най-отдалечен регион и също така да се подчертае, че 
статутът на най-отдалечен регион позволява дерогиране от общите политики по 
силата на член 349 от ДФЕС.  

Изменение 16
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Първо, съществена част от флота, 
плаващ под знамето на Франция и 
осъществяват дейността си от френския 
департамент Майот, се състои от 
риболовни кораби до 9 m, които са 
разпръснати около острова, нямат 
специфични кейове за разтоварване и 
все още предстои да бъдат 
идентифицирани, измерени и 
оборудвани с минимума уреди за 
безопасност, за да могат да бъдат 
включени в регистъра на риболовните 
кораби на Съюза; вследствие на това 
Франция няма да успее да приключи с 
този регистър до 31 декември 2016 г. 
Франция обаче следва да състави 
временен регистър на флота, 
гарантиращ минимална идентификация 
на корабите в този участък, за да се 
предотврати прекомерното 
разпространение на нерегистрирани 

(6) Първо, съществена част от флота, 
плаващ под знамето на Франция и 
осъществяват дейността си от френския 
департамент Майот, се състои от 
риболовни кораби до 9 m, които са 
разпръснати около острова, нямат 
специфични кейове за разтоварване и 
все още предстои да бъдат 
идентифицирани, измерени и 
оборудвани с минимума уреди за 
безопасност, за да могат да бъдат 
включени в регистъра на риболовните 
кораби на Съюза; вследствие на това 
Франция няма да успее да приключи с 
този регистър до 31 декември 2015 г. 
Франция обаче следва да състави 
временен регистър на флота, 
гарантиращ минимална идентификация 
на корабите в този участък, за да се 
предотврати прекомерното 
разпространение на нерегистрирани 
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риболовни кораби. риболовни кораби.

Or. fr

Изменение 17
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 2371/2002
Член 15 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Чрез дерогация от параграф 1 до 31 
декември 2016 г. Франция се 
освобождава от задължението да 
включи в своя регистър на риболовните 
кораби на Съюза тези плавателни 
съдове, които са с по-малко от 9 m обща 
дължина и осъществяват дейността си 
от Майот.

5. Чрез дерогация от параграф 1 до 31 
декември 2015 г. Франция се 
освобождава от задължението да 
включи в своя регистър на риболовните 
кораби на Съюза тези плавателни 
съдове, които са с по-малко от 9 m обща 
дължина и осъществяват дейността си 
от Майот.

Or. fr

Изменение 18
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 2371/2002
Член 15 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. До 31 декември 2016 г. Франция 
поддържа временен регистър на 
риболовните кораби, които са с по-
малко от 9 m обща дължина и 
осъществяват дейността си от Майот. 
Този регистър съдържа поне следната 
информация за всеки съд: име, дължина 
и идентификационен код.

6. До 31 декември 2015 г. Франция 
поддържа временен регистър на 
риболовните кораби, които са с по-
малко от 9 m обща дължина и 
осъществяват дейността си от Майот. 
Този регистър съдържа поне следната 
информация за всеки съд: име, дължина 
и идентификационен код.
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Or. fr

Изменение 19
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за регламент
Член 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 2 а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 декември 2016 г. член 5, 
параграф 3 и членове 6, 8, 41, 56, 58 до 
62, 66, 68 и 109 не се прилагат към 
Франция по отношение на риболовните 
кораби с обща дължина по-малко от 
9 m, осъществяващи дейността си от 
Майот, на техните дейности и техния 
улов.

1. До 31 декември 2015 г. член 5, 
параграф 3 и членове 6, 8, 41, 56, 58 до 
62, 66, 68 и 109 не се прилагат към 
Франция по отношение на риболовните 
кораби с обща дължина по-малко от 
9 m, осъществяващи дейността си от 
Майот, на техните дейности и техния 
улов.

Or. fr


