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Ændringsforslag 14
Maurice Ponga

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 43, stk. 2, og artikel 168, stk. 4, litra 
b),

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 43, stk. 2, artikel 168, stk. 4, litra b),
og artikel 349,

Or. fr

Begrundelse

Eftersom artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver mulighed 
for at træffe særlige foranstaltninger for regionerne i den yderste periferi, bør den nævnes 
som retsgrundlag i dette direktiv. 

Ændringsforslag 15
Maurice Ponga

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ved afgørelse 2012/419/EU4 ændrede 
Det Europæiske Råd Mayottes status i 
forhold til Den Europæiske Union fra den 
1. januar 2014. Fra dette tidspunkt vil 
Mayotte derfor ophøre med at være et 
oversøisk territorium og blive en region i 
den yderste periferi, jf. artikel 349 og 
artikel 355, stk. 1, i TEUF. EU-retten vil 
finde anvendelse på Mayotte fra den 1. 
januar 2014. Det er hensigtsmæssigt at 
fastsætte visse specifikke foranstaltninger 
på grund af den særlige situation for 
Mayotte på en række områder.

(1) Ved afgørelse 2012/419/EU4 ændrede 
Det Europæiske Råd Mayottes status i 
forhold til Den Europæiske Union fra den 
1. januar 2014. Fra dette tidspunkt vil 
Mayotte derfor ophøre med at være et 
oversøisk land og territorium, jf. artikel 
198 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, og blive en region 
i den yderste periferi, jf. artikel 349 og 
artikel 355, stk. 1, i denne traktat. EU-
retten vil finde anvendelse på Mayotte fra 
den 1. januar 2014. Det er hensigtsmæssigt 
at fastsætte visse specifikke 
foranstaltninger på grund af den særlige 
situation for Mayotte og dennes nye status 
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som region i den yderste periferi på en 
række områder.

__________________ __________________
4 EUT L 204 af 31.7.2012, s. 131. 4 EUT L 204 af 31.7.2012, s. 131.

Or. fr

Begrundelse

Formålet hermed er at præcisere Mayottes ændrede status fra oversøisk land og territorium 
til region i den yderste periferi og ligeledes understrege, at denne nye status gør det muligt at 
afvige fra fælles politikker i medfør af artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde.

Ændringsforslag 16
Jean-Jacob Bicep

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For det første består en vigtig del af den 
flåde, der fører Frankrigs flag og driver 
virksomhed fra det franske departement 
Mayotte, af fartøjer på mindre end 9 meter, 
som er spredt over hele øen, som ikke har 
specifikke landingssteder, og som mangler 
at blive identificeret, målt og forsynet med 
minimalt sikkerhedsudstyr for at blive 
optaget i registret over Unionens 
fiskerfartøjer; som følge heraf vil Frankrig 
ikke kunne færdiggøre dette register før 
den 31. december 2016. Frankrig bør 
imidlertid etablere et midlertidigt 
flåderegister, der sikrer minimal 
identifikation af fartøjerne i denne kategori 
for at undgå vækst i antallet af 
uregistrerede fiskerfartøjer.

(6) For det første består en vigtig del af den 
flåde, der fører Frankrigs flag og driver 
virksomhed fra det franske departement 
Mayotte, af fartøjer på mindre end 9 meter, 
som er spredt over hele øen, som ikke har 
specifikke landingssteder, og som mangler 
at blive identificeret, målt og forsynet med 
minimalt sikkerhedsudstyr for at blive 
optaget i registret over Unionens 
fiskerfartøjer; som følge heraf vil Frankrig 
ikke kunne færdiggøre dette register før 
den 31. december 2015. Frankrig bør 
imidlertid etablere et midlertidigt 
flåderegister, der sikrer minimal 
identifikation af fartøjerne i denne kategori 
for at undgå vækst i antallet af 
uregistrerede fiskerfartøjer.

Or. fr
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Ændringsforslag 17
Jean-Jacob Bicep

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 2371/2002
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. "Uanset stk. 1 fritages Frankrig indtil 
den 31. december 2016 fra forpligtelsen til 
i sit register over EU-fiskerfartøjer at 
inkludere de fartøjer, der har en længde 
overalt på under 9 meter og opererer fra 
Mayotte.

5. "Uanset stk. 1 fritages Frankrig indtil 
den 31. december 2015 fra forpligtelsen til 
i sit register over EU-fiskerfartøjer at 
inkludere de fartøjer, der har en længde 
overalt på under 9 meter og opererer fra 
Mayotte.

Or. fr

Ændringsforslag 18
Jean-Jacob Bicep

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 2371/2002
Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Indtil den 31. december 2016 fører 
Frankrig et foreløbigt register over 
fiskerfartøjer, som har en længde overalt på 
under 9 meter og opererer fra Mayotte.
Dette register skal for hvert fartøj mindst 
indeholde navn, længde og en 
identifikationskode."

6. Indtil den 31. december 2015 fører 
Frankrig et foreløbigt register over 
fiskerfartøjer, som har en længde overalt på 
under 9 meter og opererer fra Mayotte.
Dette register skal for hvert fartøj mindst 
indeholde navn, længde og en 
identifikationskode."

Or. fr

Ændringsforslag 19
Jean-Jacob Bicep

Forslag til forordning
Artikel 6 
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Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 2 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indtil den 31. december 2016 finder 
artikel 5, stk. 3, samt artikel 6, 8, 41, 56, 58 
til 62, 66, 68 og 109 ikke anvendelse på 
Frankrig for fiskerfartøjer, som har en 
længde overalt på under 9 meter og 
opererer fra Mayotte, deres aktiviteter og 
deres fangster.

1. Indtil den 31. december 2015 finder 
artikel 5, stk. 3, samt artikel 6, 8, 41, 56, 58 
til 62, 66, 68 og 109 ikke anvendelse på 
Frankrig for fiskerfartøjer, som har en 
længde overalt på under 9 meter og 
opererer fra Mayotte, deres aktiviteter og 
deres fangster.

Or. fr


