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Tarkistus 14
Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan ja
168 artiklan 4 kohdan b alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,
168 artiklan 4 kohdan b alakohdan ja 
349 artiklan,

Or. fr

Perustelu

Koska SEUT-sopimuksen 349 artiklassa määrätään mahdollisuudesta hyväksyä syrjäisimpiä 
alueita koskevia erityistoimenpiteitä, se on syytä mainita tämän asetuksen oikeusperustana.

Tarkistus 15
Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Eurooppa-neuvosto muutti päätöksellä 
2012/419/EU4 Mayotten asemaa Euroopan 
unioniin nähden 1 päivästä tammikuuta 
2014 alkaen. Näin ollen Mayotte lakkaa 
kyseisestä päivästä lähtien olemasta 
merentakainen alue, ja siitä tulee SEUT-
sopimuksen 349 artiklassa ja 355 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu syrjäisimpiin alueisiin 
kuuluva alue. Unionin lainsäädäntöä 
sovelletaan Mayotteen 1 päivästä 
tammikuuta 2014. On aiheellista säätää 
tietyistä toimenpiteistä, jotka ovat 
perusteltuja Mayottella joillakin aloilla 
vallitsevan erityisen tilanteen vuoksi.

(1) Eurooppa-neuvosto muutti päätöksellä 
2012/419/EU4 Mayotten asemaa Euroopan 
unioniin nähden 1 päivästä tammikuuta 
2014 alkaen. Näin ollen Mayotte lakkaa 
kyseisestä päivästä alkaen olemasta 
SEUT-sopimuksen 198 artiklassa 
tarkoitettu merentakainen maa ja alue ja 
siitä tulee SEUT-sopimuksen 
349 artiklassa ja 355 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu syrjäisimpiin alueisiin kuuluva 
alue. Unionin lainsäädäntöä sovelletaan 
Mayotteen 1 päivästä tammikuuta 2014. 
On aiheellista säätää tietyistä 
toimenpiteistä, jotka ovat perusteltuja 
Mayottella joillakin aloilla vallitsevan 
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erityisen tilanteen ja sen uuden 
syrjäisimpiin alueisiin kuuluvan alueen 
aseman vuoksi.

__________________ __________________
4 EUVL L 204, 31.7.2012, s. 131. 4 EUVL L 204, 31.7.2012, s. 131

Or. fr

Perustelu

Tarkoituksena on selventää Mayotten aseman muuttumista merentakaisesta maasta ja 
alueesta syrjäisimpiin alueisiin kuuluvaksi alueeksi sekä korostaa, että syrjäisimpiin alueisiin 
kuuluvan alueen asema mahdollistaa yhteisestä politiikasta poikkeamisen SEUT-sopimuksen 
349 artiklan nojalla.

Tarkistus 16
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Merkittävä osa Ranskan lipun alla 
purjehtivasta ja Ranskan Mayotten 
departementista käsin toimivasta 
laivastosta muodostuu alle 9-metrisistä 
aluksista, jotka ovat hajallaan ympäri 
saarta, joilla ei ole tiettyjä purkupaikkoja ja 
joita ei toistaiseksi ole tunnistemerkitty, 
mitattu eikä varustettu vähimmäistason 
turvallisuusvälineillä, niin että ne voitaisiin 
sisällyttää unionin kalastusalusrekisteriin; 
siitä syystä Ranska pystyy saamaan 
kyseisen rekisterin valmiiksi vasta 31 
päivänä joulukuuta 2016. Ranskan olisi 
kuitenkin laadittava väliaikainen
alusrekisteri, jolla taataan tähän laivaston 
osaan kuuluvien alusten 
vähimmäistunnisteet, niin että vältytään 
epävirallisten kalastusalusten määrän 
räjähdysmäiseltä kasvulta.

(6) Merkittävä osa Ranskan lipun alla 
purjehtivasta ja Ranskan Mayotten 
departementista käsin toimivasta 
laivastosta muodostuu alle 9-metrisistä 
aluksista, jotka ovat hajallaan ympäri 
saarta, joilla ei ole tiettyjä purkupaikkoja ja 
joita ei toistaiseksi ole tunnistemerkitty, 
mitattu eikä varustettu vähimmäistason 
turvallisuusvälineillä, niin että ne voitaisiin 
sisällyttää unionin kalastusalusrekisteriin; 
siitä syystä Ranska pystyy saamaan 
kyseisen rekisterin valmiiksi vasta 
31 päivänä joulukuuta 2015. Ranskan olisi 
kuitenkin laadittava väliaikainen 
alusrekisteri, jolla taataan tähän laivaston 
osaan kuuluvien alusten 
vähimmäistunnisteet, niin että vältytään 
epävirallisten kalastusalusten määrän 
räjähdysmäiseltä kasvulta.

Or. fr
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Tarkistus 17
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 2371/2002
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, Ranska vapautetaan 31 päivään 
joulukuuta 2016 asti velvollisuudesta 
sisällyttää unionin kalastusalusten 
rekisteriinsä sellaiset alukset, joiden 
kokonaispituus on alle 9 metriä ja jotka 
toimivat Mayottelta käsin.

5. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, Ranska vapautetaan 31 päivään 
joulukuuta 2015 asti velvollisuudesta 
sisällyttää unionin kalastusalusten 
rekisteriinsä sellaiset alukset, joiden 
kokonaispituus on alle 9 metriä ja jotka 
toimivat Mayottelta käsin.

Or. fr

Tarkistus 18
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 2371/2002
15 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ranskan on 31 päivään joulukuuta 2016 
asti pidettävä väliaikaista rekisteriä 
kalastusaluksista, joiden kokonaispituus on 
alle 9 metriä ja jotka toimivat Mayottelta 
käsin. Kyseiseen rekisteriin on sisällyttävä 
kunkin aluksen osalta ainakin sen nimi, 
kokonaispituus ja tunnistekoodi.”

6. Ranskan on 31 päivään joulukuuta 2015
asti pidettävä väliaikaista rekisteriä 
kalastusaluksista, joiden kokonaispituus on 
alle 9 metriä ja jotka toimivat Mayottelta 
käsin. Kyseiseen rekisteriin on sisällyttävä 
kunkin aluksen osalta ainakin sen nimi, 
kokonaispituus ja tunnistekoodi.”

Or. fr

Tarkistus 19
Jean-Jacob Bicep
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla 
Asetus (EY) N:o 1224/2009
2 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ranskaan ei 31 päivään joulukuuta 2016
asti sovelleta 5 artiklan 3 kohtaa eikä 6, 8, 
41, 56, 58–62, 66, 68 ja 109 artiklaa 
kokonaispituudeltaan alle 9-metristen ja 
Mayottelta käsin toimivien kalastusalusten 
eikä niiden toiminnan tai saaliiden osalta.

1. Ranskaan ei 31 päivään joulukuuta 2015
asti sovelleta 5 artiklan 3 kohtaa eikä 6, 8, 
41, 56, 58–62, 66, 68 ja 109 artiklaa 
kokonaispituudeltaan alle 9-metristen ja 
Mayottelta käsin toimivien kalastusalusten 
eikä niiden toiminnan tai saaliiden osalta.

Or. fr


