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Módosítás 14
Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 43. 
cikke (2) bekezdésére és 168. cikke (4) 
bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 43. 
cikke (2) bekezdésére, 168. cikke (4) 
bekezdésének b) pontjára és 349. cikkére,

Or. fr

Indokolás

Mivel az EUMSZ 349. cikke tartalmazza egyedi intézkedések elfogadásának lehetőségét a 
legkülső régiók számára, a rendelet jogalapjaként hivatkozni kell rá.

Módosítás 15
Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Tanács 2012/419/EU 
határozatával4 2014. január 1-jei hatállyal 
módosította Mayotte Európai Unióval 
kapcsolatos jogállását. Ennek 
következtében az említett időponttól 
Mayotte nem tartozik a tengerentúli 
területek közé, és az EUMSZ 349. cikke és 
355. cikke (1) bekezdése szerinti legkülső 
régiónak minősül. Az uniós jogot 
2014. január 1-jétől kell alkalmazni 
Mayotte-on. Tekintettel Mayotte számos 
területen fennálló különleges helyzetére 
indokolt bizonyos egyedi intézkedésekről 
rendelkezni.

(1) Az Európai Tanács 2012/419/EU 
határozatával 2014. január 1-jei hatállyal 
módosította Mayotte Európai Unióval 
kapcsolatos jogállását. Ennek 
következtében az említett időponttól az 
Európai Unióról szóló szerződés 198. 
cikkének értelmében Mayotte nem tartozik 
a tengerentúli országok és területek közé, 
és az említett szerződés 349. cikke és 355. 
cikke (1) bekezdése szerinti legkülső 
régiónak minősül. Az uniós jogot 
2014. január 1-jétől kell alkalmazni 
Mayotte-on. Tekintettel Mayotte számos 
területen fennálló különleges helyzetére és 
újonnan elnyert „legkülső régió” 
jogállására indokolt bizonyos egyedi 
intézkedésekről rendelkezni.
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__________________ __________________
4 JO L 204 du 31.7.2012, p. 131. 4 JO L 204 du 31.7.2012, p. 131.

Or. fr

Indokolás

Meg kell említeni, hogy Mayotte jogállása TOT-ról legkülső régióra változik, illetve ki kell 
emelni, hogy az utóbbi jogállásnak köszönhetően – az EUMSZ 349. cikke alapján – eltérés 
engedélyezhető a közös politikák hatálya alól.

Módosítás 16
Jean-Jacob Bicep

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Egyrészt a francia lobogó alatt hajózó 
és Mayotte francia megyében üzemelő 
flotta egy jelentős része 9 méternél kisebb 
hosszúságú, a sziget körül elszórtan 
tevékenykedő, meghatározott 
kirakodóhellyel nem rendelkező hajókból 
áll, amelyeket még azonosítani kell, 
amelyek méretét meg kell határozni és 
amelyeket fel kell szerelni a minimális 
biztonsági felszerelésekkel ahhoz, hogy 
bekerüljenek az uniós halászhajóflotta-
nyilvántartásba, így Franciaország a 
nyilvántartást 2016. december 31-ig nem 
fogja tudni elkészíteni. Franciaországnak 
ugyanakkor a nyilvántartásban nem 
szereplő halászhajók elterjedésének 
megelőzése érdekében létre kell hoznia az 
e szegmenshez tartozó hajók alapvető 
azonosítását garantáló átmeneti hajóflotta-
nyilvántartást.

(6) Egyrészt a francia lobogó alatt hajózó 
és Mayotte francia megyében üzemelő 
flotta egy jelentős része 9 méternél kisebb 
hosszúságú, a sziget körül elszórtan 
tevékenykedő, meghatározott 
kirakodóhellyel nem rendelkező hajókból 
áll, amelyeket még azonosítani kell, 
amelyek méretét meg kell határozni és 
amelyeket fel kell szerelni a minimális 
biztonsági felszerelésekkel ahhoz, hogy 
bekerüljenek az uniós halászhajóflotta-
nyilvántartásba, így Franciaország a 
nyilvántartást 2015. december 31-ig nem 
fogja tudni elkészíteni. Franciaországnak 
ugyanakkor a nyilvántartásban nem 
szereplő halászhajók elterjedésének 
megelőzése érdekében létre kell hoznia az 
e szegmenshez tartozó hajók alapvető 
azonosítását garantáló átmeneti hajóflotta-
nyilvántartást.

Or. fr

Módosítás 17
Jean-Jacob Bicep
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2371/2002/EK rendelet
15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdéstől eltérve, 
Franciaország 2016. december 31-ig 
mentesül azon kötelezettsége alól, hogy az 
uniós halászhajóflotta-nyilvántartásában 
szerepeltesse a 9 méternél kisebb teljes 
hosszúságú, Mayotte-ról üzemelő hajókat.

(5) Az (1) bekezdéstől eltérve, 
Franciaország 2015. december 31-ig 
mentesül azon kötelezettsége alól, hogy az 
uniós halászhajóflotta-nyilvántartásában 
szerepeltesse a 9 méternél kisebb teljes 
hosszúságú, Mayotte-ról üzemelő hajókat.

Or. fr

Módosítás 18
Jean-Jacob Bicep

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2371/2002/EK rendelet
15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) 2016. december 31-ig Franciaország 
átmeneti nyilvántartást vezet a 9 méternél 
kisebb teljes hosszúságú, Mayotte-ról 
üzemelő halászhajókról. Ez a nyilvántartás 
minden hajóra vonatkozóan tartalmazza 
legalább annak nevét, teljes hosszúságát és 
azonosító kódját.

(6) 2015. december 31-ig Franciaország 
átmeneti nyilvántartást vezet a 9 méternél 
kisebb teljes hosszúságú, Mayotte-ról 
üzemelő halászhajókról. Ez a nyilvántartás 
minden hajóra vonatkozóan tartalmazza 
legalább annak nevét, teljes hosszúságát és 
azonosító kódját.”

Or. fr

Módosítás 19
Jean-Jacob Bicep

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk 
1224/2009/EK rendelet
2 a cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2016. december 31-ig az 5. cikk 
(3) bekezdését, a 6., 8., 41., 56., 58–62., 
66., 68. és a 109. cikket Franciaországra 
nem kell alkalmazni a 9 méternél kisebb 
teljes hosszúságú, Mayotte-ról üzemelő 
halászhajók, azok tevékenysége és az 
általuk kifogott mennyiségek tekintetében.

(1) 2015. december 31-ig az 5. cikk 
(3) bekezdését, a 6., 8., 41., 56., 58–62., 
66., 68. és a 109. cikket Franciaországra 
nem kell alkalmazni a 9 méternél kisebb 
teljes hosszúságú, Mayotte-ról üzemelő 
halászhajók, azok tevékenysége és az 
általuk kifogott mennyiségek tekintetében.

Or. fr


