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Muudatusettepanek 14
Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2 ja
artikli 168 lõike 4 punkti b,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2,
artikli 168 lõike 4 punkti b ja artiklit 349,

Or. fr

Selgitus

Kuna Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 349 on ette nähtud võimalus võtta 
äärepoolseimate piirkondade suhtes vastu erimeetmeid, tuleks nimetatud artiklit mainida 
kõnealuse määruse õigusliku alusena.

Muudatusettepanek 15
Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Nõukogu muutis otsusega 
2012/419/EL4, mis jõustub alates 
1. jaanuarist 2014, Mayotte’i staatust 
Euroopa Liidu suhtes. Seetõttu ei ole 
Mayotte alates nimetatud kuupäevast enam
ülemereterritoorium, vaid temast saab 
äärepoolseim piirkond ELi toimimise
lepingu artikli 349 ja artikli 355 lõike 1 
tähenduses. Liidu õigusakte hakatakse 
Mayotte'i suhtes kohaldama alates 1. 
jaanuarist 2014. On asjakohane kehtestada 
mitmes valdkonnas teatavad erimeetmed, 
mida õigustab Mayotte'ile eriomane 
olukord.

(1) Euroopa Nõukogu muutis otsusega 
2012/419/EL4, mis jõustub alates 
1. jaanuarist 2014, Mayotte’i staatust 
Euroopa Liidu suhtes. Seetõttu ei ole 
Mayotte alates nimetatud kuupäevast enam
ülemeremaa ja -territoorium Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 198 
tähenduses, vaid temast saab äärepoolseim 
piirkond nimetatud lepingu artikli 349 ja 
artikli 355 lõike 1 tähenduses. Liidu 
õigusakte hakatakse Mayotte'i suhtes 
kohaldama alates 1. jaanuarist 2014. On 
asjakohane kehtestada mitmes valdkonnas 
teatavad erimeetmed, mida õigustab 
Mayotte'ile eriomane olukord ja tema uus 
äärepoolseima piirkonna staatus.
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__________________ __________________
4 ELT L 204, 31.7.2012, lk 131. 4 ELT L 204, 31.7.2012, lk 131.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada, et Mayotte’i staatuseks ei ole enam ülemeremaa 
ja -territoorium, vaid äärepoolseim piirkond, ning rõhutada ka, et äärepoolseima piirkonna 
staatus võimaldab ELi toimimise lepingu artikli 349 kohaselt teha erandeid ühisest poliitikast.

Muudatusettepanek 16
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Esiteks koosneb oluline osa 
Prantsusmaa lipu all sõitvast laevastikust, 
mis tegutseb Prantsusmaa Mayotte'i 
departemangust, alla 9meetristest 
laevadest, mis asuvad hajutatult saare 
ümber, millel ei ole konkreetset 
lossimiskohta ja mis tuleb veel tuvastada, 
mõõta ja varustada minimaalsel tasemel 
ohutusseadmetega, et need saaks sisestada 
liidu kalalaevastiku registrisse; seetõttu ei 
ole Prantsusmaal võimalik viia 
registreerimist lõpule enne 31. detsembrit
2016. Prantsusmaa peaks siiski looma 
ajutise laevastikuregistri, et selle laevastiku 
osa laevad oleksid minimaalsel tasemel 
identifitseeritud, et vältida ebaametlike 
kalalaevade tegutsemist.

(6) Esiteks koosneb oluline osa 
Prantsusmaa lipu all sõitvast laevastikust, 
mis tegutseb Prantsusmaa Mayotte'i 
departemangust, alla 9meetristest 
laevadest, mis asuvad hajutatult saare 
ümber, millel ei ole konkreetset 
lossimiskohta ja mis tuleb veel tuvastada, 
mõõta ja varustada minimaalsel tasemel 
ohutusseadmetega, et need saaks sisestada 
liidu kalalaevastiku registrisse; seetõttu ei 
ole Prantsusmaal võimalik viia 
registreerimist lõpule enne 31. detsembrit
2015. Prantsusmaa peaks siiski looma 
ajutise laevastikuregistri, et selle laevastiku 
osa laevad oleksid minimaalsel tasemel 
identifitseeritud, et vältida ebaametlike 
kalalaevade tegutsemist.

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1
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Määrus (EÜ) nr 2371/2002
Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Erandina lõikest 1 on Prantsusmaa kuni 
31. detsembrini 2016 vabastatud 
kohustusest lisada oma lipu all sõitvate 
ühenduse kalalaevade registrisse need 
laevad, mille kogupikkus on alla 9 meetri 
ja mis tegutsevad Mayotte'ist.

5. Erandina lõikest 1 on Prantsusmaa kuni 
31. detsembrini 2015 vabastatud 
kohustusest lisada oma lipu all sõitvate 
ühenduse kalalaevade registrisse need 
laevad, mille kogupikkus on alla 9 meetri 
ja mis tegutsevad Mayotte'ist.

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 2371/2002
Artikkel 15 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kuni 31. detsembrini 2016 peab 
Prantsusmaa ajutist registrit kalalaevadest, 
mille kogupikkus on alla 9 meetri ja mis 
tegutsevad Mayotte'ist. Sellesse registrisse 
tuleb kanda teave iga laeva kohta, vähemalt 
selle nimi, kogupikkus ja tunnuskood.”

6. Kuni 31. detsembrini 2015 peab 
Prantsusmaa ajutist registrit kalalaevadest, 
mille kogupikkus on alla 9 meetri ja mis 
tegutsevad Mayotte'ist. Sellesse registrisse 
tuleb kanda teave iga laeva kohta, vähemalt 
selle nimi, kogupikkus ja tunnuskood.”

Or. fr

Muudatusettepanek 19
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 2a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Prantsusmaa suhtes ei kohaldata kuni 1. Prantsusmaa suhtes ei kohaldata kuni 
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31. detsembrini 2016 artikli 5 lõiget 3 ja 
artikleid 6, 8, 41, 56, 58−62, 66, 68 ja 109 
kalalaevade puhul, mille kogupikkus on 
alla 9 meetri ja mis tegutsevad Mayotte'ist, 
ning nende tegevuse ja püügi suhtes.

31. detsembrini 2015 artikli 5 lõiget 3 ja 
artikleid 6, 8, 41, 56, 58−62, 66, 68 ja 109 
kalalaevade puhul, mille kogupikkus on 
alla 9 meetri ja mis tegutsevad Mayotte'ist, 
ning nende tegevuse ja püügi suhtes.

Or. fr


