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Pozměňovací návrh 14
Maurice Ponga

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 
a čl. 168 odst. 4 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2,
čl. 168 odst. 4 písm. b) a článek 349 této 
smlouvy,

Or. fr

Odůvodnění

Jelikož je v článku 349 Smlouvy o fungování EU stanovena možnost přijmout konkrétní 
opatření vztahující se na nejvzdálenější regiony, je na místě uvést tento článek jako právní 
základ tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 15
Maurice Ponga

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Rozhodnutím 2012/419/EU4 změnila 
Evropská rada status Mayotte vůči 
Evropské unii s účinností od 1. ledna 2014. 
Od tohoto data přestane být Mayotte 
zámořským územím a stane se 
nejvzdálenějším regionem ve smyslu 
článku 349 a čl. 355 odst. 1 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. Od 1. ledna 2014 
se na Mayotte použije právo Unie. Je 
vhodné stanovit některá konkrétní opatření, 
jež jsou odůvodněna zvláštní situací 
Mayotte v řadě oblastí.

(1) Rozhodnutím 2012/419/EU4 změnila 
Evropská rada status Mayotte vůči 
Evropské unii s účinností od 1. ledna 2014. 
Od tohoto data přestane být Mayotte 
zámořskou zemí a územím ve smyslu 
článku 198 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a stane se nejvzdálenějším 
regionem ve smyslu článku 349 a čl. 355 
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Od 1. ledna 2014 se na Mayotte 
použije právo Unie. Je vhodné stanovit v 
řadě oblastí některá konkrétní opatření, jež 
jsou odůvodněna zvláštní situací Mayotte,
jakož i novým statusem Mayotte coby 
nejvzdálenějšího regionu.
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__________________ __________________
4 Úř. věst. L 204, 31.7.2012, s. 131. 4 Úř. věst. L 204, 31.7.2012, s. 131.

Or. fr

Odůvodnění

Jde o to, upřesnit změnu statusu Mayotte ze zámořské země a území na nejvzdálenější region 
a zároveň zdůraznit, že status nejvzdálenějšího regionu umožňuje v souladu s článkem 349 
Smlouvy o fungování EU stanovovat výjimky ze společných politik.

Pozměňovací návrh 16
Jean-Jacob Bicep

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Za prvé, velká část loďstva plujícího 
pod vlajkou Francie a provozovaného ve 
francouzském departementu Mayotte se 
skládá z plavidel kratších než 9 metrů, 
která jsou roztroušená okolo ostrova, 
nemají žádné konkrétní přístaviště, ale 
přesto musí být identifikována, změřena a 
vybavena minimální bezpečnostní výstrojí, 
aby mohla být zařazena do rejstříku 
rybářských plavidel Unie. V důsledku této 
situace Francie tento rejstřík nestihne 
vyhotovit do 31. prosince 2016. Francie by 
nicméně měla uvést do provozu provizorní 
rejstřík, který zaručí minimální identifikaci 
plavidel této části loďstva a zabrání nárůstu 
neoficiálních rybářských plavidel.

(6) Za prvé, velká část loďstva plujícího 
pod vlajkou Francie a provozovaného ve 
francouzském departementu Mayotte se 
skládá z plavidel kratších než 9 metrů, 
která jsou roztroušená okolo ostrova, 
nemají žádné konkrétní přístaviště, ale 
přesto musí být identifikována, změřena a 
vybavena minimální bezpečnostní výstrojí, 
aby mohla být zařazena do rejstříku 
rybářských plavidel Unie. V důsledku této 
situace Francie tento rejstřík nestihne 
vyhotovit do 31. prosince 2015. Francie by 
nicméně měla uvést do provozu provizorní 
rejstřík, který zaručí minimální identifikaci 
plavidel této části loďstva a zabrání nárůstu 
neoficiálních rybářských plavidel.

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Jean-Jacob Bicep

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1
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Nařízení (ES) č. 2371/2002
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odchylně od odstavce 1 je Francie do 
31. prosince 2016 vyňata z povinnosti 
zapsat do svého rejstříku rybářských 
plavidel Unie ta plavidla, jejichž celková 
délka nepřesahuje 9 metrů a která jsou 
provozována na Mayotte. 

5. Odchylně od odstavce 1 je Francie do 
31. prosince 2015 vyňata z povinnosti 
zapsat do svého rejstříku rybářských 
plavidel Unie ta plavidla, jejichž celková 
délka nepřesahuje 9 metrů a která jsou 
provozována na Mayotte. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Jean-Jacob Bicep

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 2371/2002
Čl. 15 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Do 31. prosince 2016 Francie povede 
provizorní rejstřík rybářských plavidel, 
jejichž celková délka nepřesahuje 9 metrů 
a která jsou provozována na Mayotte. 
Uvedený rejstřík musí obsahovat nejméně 
jméno, celkovou délku a identifikační kód 
každého plavidla.

6. Do 31. prosince 2015 Francie povede 
provizorní rejstřík rybářských plavidel, 
jejichž celková délka nepřesahuje 9 metrů 
a která jsou provozována na Mayotte. 
Uvedený rejstřík musí obsahovat nejméně 
jméno, celkovou délku a identifikační kód 
každého plavidla.

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Jean-Jacob Bicep

Návrh nařízení
Článek 6 
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 2 a – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2016 se čl. 5 odst. 3, a 
články 6, 8, 41, 56, 58 až 62, 66, 68 a 109 
nevztahují na Francii s ohledem na 
rybářská plavidla, jejichž celková délka 
nepřesahuje 9 metrů a která jsou 
provozována na Mayotte, jejich činnosti a 
jejich úlovky.

1. Do 31. prosince 2015 se čl. 5 odst. 3, a 
články 6, 8, 41, 56, 58 až 62, 66, 68 a 109 
nevztahují na Francii s ohledem na 
rybářská plavidla, jejichž celková délka 
nepřesahuje 9 metrů a která jsou 
provozována na Mayotte, jejich činnosti a 
jejich úlovky.

Or. fr


