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Τροπολογία 14
Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το 
άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β),

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 
168 παράγραφος 4 στοιχείο β) και το 
άρθρο 349,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα έγκρισης ειδικών μέτρων για 
τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, θα πρέπει να αναφέρεται ως νομική βάση του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 15
Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Με την απόφαση 2012/419/ΕΕ4, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τροποποίησε το 
καθεστώς της Μαγιότ έναντι της Ένωσης 
με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014.
Συνεπώς, από τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία η Μαγιότ θα παύσει να 
αποτελεί υπερπόντιο έδαφος και θα 
καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή με
την έννοια του άρθρου 349 και του άρθρου 
355 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Το δίκαιο 
της Ένωσης θα εφαρμόζεται στη Μαγιότ 
από την 1η Ιανουαρίου 2014. Είναι 
σκόπιμο να προβλεφθούν ορισμένα ειδικά 
μέτρα που δικαιολογούνται από την 
ιδιαίτερη κατάσταση της Μαγιότ σε 

(1) Με την απόφαση 2012/419/ΕΕ4, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τροποποίησε το 
καθεστώς της Μαγιότ έναντι της Ένωσης 
με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014.
Συνεπώς, από τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία η Μαγιότ θα παύσει να 
αποτελεί υπερπόντια χώρα και έδαφος
κατά την έννοια του άρθρου 198 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα καταστεί 
εξόχως απόκεντρη περιοχή κατά την 
έννοια του άρθρου 349 και του άρθρου 355 
παράγραφος 1 της εν λόγω Συνθήκης. Το 
δίκαιο της Ένωσης θα εφαρμόζεται στη 
Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014. Είναι 
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ορισμένους τομείς. σκόπιμο να προβλεφθούν ορισμένα ειδικά 
μέτρα που δικαιολογούνται από την 
ιδιαίτερη κατάσταση της Μαγιότ καθώς 
και από το νέο καθεστώς της ως εξόχως 
απόκεντρης περιοχής, σε ορισμένους 
τομείς.

__________________ __________________
4 ΕΕ L 204 της 31.07.12, σ. 131. 4 ΕΕ L 204 της 31.07.12, σ. 131.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται η μετάβαση της Μαγιότ από καθεστώς ΥΧΕ σε καθεστώς ΕΑΠ και τονίζεται 
επίσης ότι το καθεστώς της ΕΑΠ επιτρέπει παρέκκλιση από τις κοινές πολιτικές σύμφωνα με το 
άρθρο 349 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 16
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Πρώτον, ένα σημαντικό μέρος του 
στόλου υπό τη σημαία της Γαλλίας που 
λειτουργεί από το γαλλικό διαμέρισμα της 
Μαγιότ αποτελείται από σκάφη κάτω των 
9 μέτρων τα οποία είναι διασκορπισμένα 
σε όλη τη νήσο, δεν έχουν καμία ειδικούς 
τόπους πρόσδεσης και δεν έχουν ακόμη 
ταυτοποιηθεί, μετρηθεί και εξοπλιστεί με 
ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
προκειμένου να συμπεριληφθούν στο 
μητρώο των αλιευτικών σκαφών της 
Ένωσης· κατόπιν τούτου, η Γαλλία δεν θα 
είναι σε θέση να ολοκληρώσει το μητρώο 
αυτό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Η 
Γαλλία θα πρέπει, ωστόσο, να καταρτίσει 
προσωρινό αλιευτικό μητρώο για την 
εξασφάλιση ελάχιστης ταυτοποίησης των 
σκαφών για το τμήμα αυτό του στόλου, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
πολλαπλασιασμός των άτυπων αλιευτικών 

(6) Πρώτον, ένα σημαντικό μέρος του 
στόλου υπό τη σημαία της Γαλλίας που 
λειτουργεί από το γαλλικό διαμέρισμα της 
Μαγιότ αποτελείται από σκάφη κάτω των 
9 μέτρων τα οποία είναι διασκορπισμένα 
σε όλη τη νήσο, δεν έχουν καμία ειδικούς 
τόπους πρόσδεσης και δεν έχουν ακόμη 
ταυτοποιηθεί, μετρηθεί και εξοπλιστεί με 
ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
προκειμένου να συμπεριληφθούν στο 
μητρώο των αλιευτικών σκαφών της 
Ένωσης· κατόπιν τούτου, η Γαλλία δεν θα 
είναι σε θέση να ολοκληρώσει το μητρώο 
αυτό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Η 
Γαλλία θα πρέπει, ωστόσο, να καταρτίσει 
προσωρινό αλιευτικό μητρώο για την 
εξασφάλιση ελάχιστης ταυτοποίησης των 
σκαφών για το τμήμα αυτό του στόλου, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
πολλαπλασιασμός των άτυπων αλιευτικών 
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σκαφών. σκαφών.
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Τροπολογία 17
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002
Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
η Γαλλία απαλλάσσεται έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2016 από την υποχρέωση να 
συμπεριλάβει στο μητρώο των αλιευτικών 
σκαφών της Ένωσης εκείνα τα σκάφη που 
έχουν συνολικό μήκος μικρότερο από 9 
μέτρα και αφετηρία των δραστηριοτήτων 
τους είναι η Μαγιότ.

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
η Γαλλία απαλλάσσεται έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2015 από την υποχρέωση να 
συμπεριλάβει στο μητρώο των αλιευτικών 
σκαφών της Ένωσης εκείνα τα σκάφη που 
έχουν συνολικό μήκος μικρότερο από 9 
μέτρα και αφετηρία των δραστηριοτήτων 
τους είναι η Μαγιότ.

Or. fr

Τροπολογία 18
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002
Άρθρο 15 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Γαλλία 
διατηρεί ένα προσωρινό μητρώο 
αλιευτικών σκαφών που έχουν συνολικό 
μήκος μικρότερο από 9 μέτρα και 
αφετηρία των δραστηριοτήτων τους είναι η 
Μαγιότ. Το μητρώο αυτό περιέχει, για 
κάθε σκάφος, τουλάχιστον την επωνυμία 
του, το συνολικό του μήκος και έναν 
κωδικό αναγνώρισης.

6. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, η Γαλλία 
διατηρεί ένα προσωρινό μητρώο 
αλιευτικών σκαφών που έχουν συνολικό 
μήκος μικρότερο από 9 μέτρα και 
αφετηρία των δραστηριοτήτων τους είναι η 
Μαγιότ. Το μητρώο αυτό περιέχει, για 
κάθε σκάφος, τουλάχιστον την επωνυμία 
του, το συνολικό του μήκος και έναν 
κωδικό αναγνώρισης.
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Τροπολογία 19
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 2 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, το άρθρο 
5 παράγραφος 3 και τα άρθρα 6, 8, 41, 56, 
58 έως 62, 66, 68 και 109 δεν 
εφαρμόζονται στη Γαλλία όσον αφορά τα 
αλιευτικά σκάφη που έχουν συνολικό 
μήκος μικρότερο από 9 μέτρα και η 
αφετηρία για τις δραστηριότητες και τα
αλιεύματά τους είναι η Μαγιότ.

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, το άρθρο 
5 παράγραφος 3 και τα άρθρα 6, 8, 41, 56, 
58 έως 62, 66, 68 και 109 δεν 
εφαρμόζονται στη Γαλλία όσον αφορά τα 
αλιευτικά σκάφη που έχουν συνολικό 
μήκος μικρότερο από 9 μέτρα και η 
αφετηρία για τις δραστηριότητες και τα 
αλιεύματά τους είναι η Μαγιότ.
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