
AM\1004831NL.doc PE519.806v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie regionale ontwikkeling

2013/0191(COD)

30.9.2013

AMENDEMENTEN
14 - 19

Ontwerpadvies
Patrice Tirolien
(PE519.805v01-00)

Wijziging van bepaalde verordeningen op het gebied van visserij en 
diergezondheid uit hoofde van de wijziging in de status van Mayotte ten 
aanzien van de Unie

Voorstel voor een verordening
(COM(2013)0417 – C7-0175/2013 – 2013/0191(COD))



PE519.806v01-00 2/6 AM\1004831NL.doc

NL

AM_Com_LegOpinion



AM\1004831NL.doc 3/6 PE519.806v01-00

NL

Amendement 14
Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name op
artikel 43, lid 2, en artikel 168, lid 4, 
onder b),

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 43, lid 2, artikel 168, lid 4, onder b),
en artikel 349,

Or. fr

Motivering

Artikel 349 VWEU voorziet in de mogelijkheid om specifieke maatregelen te nemen voor de 
ultraperifere regio's en moet daarom een van de rechtsgrondslagen voor deze verordening 
zijn.

Amendement 15
Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Krachtens Besluit 2012/419/EU heeft 
de Europese Raad de status van Mayotte 
ten aanzien van de Europese Unie met 
ingang van 1 januari 2014 gewijzigd.
Bijgevolg zal Mayotte vanaf deze datum 
niet langer een gebied overzee zijn, maar 
een ultraperifeer gebied in de zin van
artikelen 349 en 355, lid 1, VWEU. Met 
ingang van 1 januari 2014 zal het recht van 
de Unie van toepassing zijn op Mayotte.
Het is wenselijk te voorzien in bepaalde 
specifieke maatregelen die gerechtvaardigd 
zijn door de bijzondere situatie van 
Mayotte op een aantal gebieden.

(1) Krachtens Besluit 2012/419/EU heeft 
de Europese Raad de status van Mayotte 
ten aanzien van de Europese Unie met 
ingang van 1 januari 2014 gewijzigd.
Bijgevolg zal Mayotte vanaf deze datum 
niet langer een land en gebied overzee zijn
in de zin van artikel 198 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, maar een ultraperifeer gebied in de 
zin van artikel 349 en 355, lid 1, van dat 
Verdrag Met ingang van 1 januari 2014 zal 
het recht van de Unie van toepassing zijn 
op Mayotte. Het is wenselijk te voorzien in 
bepaalde specifieke maatregelen die 
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gerechtvaardigd zijn door de bijzondere 
situatie van Mayotte op een aantal 
gebieden, alsook door zijn nieuwe status 
van ultraperifere regio.

__________________ __________________
4 PB L 204 van 31.7.2012, blz. 131. 4 PB L 204 van 31.7.2012, blz. 131.

Or. fr

Motivering

Het feit dat de status van Mayotte verandert van LGO in ultraperifeer gebied moet duidelijk 
vermeld worden, en benadrukt moet worden dat de status van ultraperifeer gebied de 
mogelijkheid biedt om af te wijken van gemeenschappelijke beleidsmaatregelen, 
overeenkomstig artikel 349 VWEU.

Amendement 16
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Ten eerste is een groot deel van de 
vloot dat de Franse vlag voert en vanuit het 
Franse departement Mayotte opereert, 
samengesteld uit vaartuigen met een lengte 
van minder dan 9 meter. Deze vaartuigen 
bevinden zich verspreid rond het eiland, 
hebben geen specifieke aanlandingsplaats 
en moeten nog steeds worden 
geïdentificeerd, gemeten en uitgerust met 
minimale veiligheidsvoorzieningen om te 
kunnen worden opgenomen in het register 
van vissersvaartuigen van de Unie. 
Bijgevolg zal Frankrijk niet in staat zijn om 
het register tegen 31 december 2016 te 
voltooien. Frankrijk moet evenwel een 
voorlopig vlootregister bijhouden en voor 
een minimale identificatie van de 
vaartuigen uit dit segment zorgen om te 
voorkomen dat het aantal informele 
vissersvaartuigen toeneemt.

(6) Ten eerste is een groot deel van de 
vloot dat de Franse vlag voert en vanuit het 
Franse departement Mayotte opereert, 
samengesteld uit vaartuigen met een lengte 
van minder dan 9 meter. Deze vaartuigen 
bevinden zich verspreid rond het eiland, 
hebben geen specifieke aanlandingsplaats 
en moeten nog steeds worden 
geïdentificeerd, gemeten en uitgerust met 
minimale veiligheidsvoorzieningen om te 
kunnen worden opgenomen in het register 
van vissersvaartuigen van de Unie. 
Bijgevolg zal Frankrijk niet in staat zijn om 
het register tegen 31 december 2015 te 
voltooien. Frankrijk moet evenwel een 
voorlopig vlootregister bijhouden en voor 
een minimale identificatie van de 
vaartuigen uit dit segment zorgen om te 
voorkomen dat het aantal informele 
vissersvaartuigen toeneemt.

Or. fr
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Amendement 17
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 2371/2002
Artikel 15 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In afwijking van lid 1 is Frankrijk tot en 
met 31 december 2016 vrijgesteld van de 
verplichting om in zijn register van de 
vissersvaartuigen van de Unie vaartuigen 
op te nemen met een lengte over alles van 
minder dan negen meter die vanuit 
Mayotte opereren.

5. In afwijking van lid 1 is Frankrijk tot en 
met 31 december 2015 vrijgesteld van de 
verplichting om in zijn register van de 
vissersvaartuigen van de Unie vaartuigen 
op te nemen met een lengte over alles van 
minder dan negen meter die vanuit 
Mayotte opereren.

Or. fr

Amendement 18
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 2371/2002
Artikel 15 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Tot en met 31 december 2016 houdt 
Frankrijk een voorlopig register bij van de 
vissersvaartuigen met een lengte over alles
van minder dan negen meter die vanuit 
Mayotte opereren. Dit register bevat voor 
elk vaartuig ten minste de naam, de lengte 
over alles en een identificatiecode.

6. Tot en met 31 december 2015 houdt 
Frankrijk een voorlopig register bij van de 
vissersvaartuigen met een lengte over alles 
van minder dan negen meter die vanuit 
Mayotte opereren. Dit register bevat voor 
elk vaartuig ten minste de naam, de lengte 
over alles en een identificatiecode.

Or. fr

Amendement 19
Jean-Jacob Bicep
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 2 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tot en met 31 december 2016 zijn 
artikel 5, lid 3, en de artikelen 6, 8, 41, 56, 
58 tot en met 62, 66, 68 en 109 niet van 
toepassing op Frankrijk wat betreft 
vissersvaartuigen met een lengte over alles 
van minder dan 9 meter die vanuit Mayotte 
opereren, hun activiteiten en hun vangsten.

1. Tot en met 31 december 2015 zijn 
artikel 5, lid 3, en de artikelen 6, 8, 41, 56, 
58 tot en met 62, 66, 68 en 109 niet van 
toepassing op Frankrijk wat betreft 
vissersvaartuigen met een lengte over alles 
van minder dan 9 meter die vanuit Mayotte 
opereren, hun activiteiten en hun vangsten.

Or. fr


