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Poprawka 14
Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 43 ust. 2 oraz art. 168 ust. 4 lit. b),

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 43 ust. 2, art. 168 ust. 4 lit b) i art. 349,

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ art. 349 przewiduje możliwość przyjęcia środków szczególnych w odniesieniu do 
regionów najbardziej oddalonych, należy go umieścić jako podstawę prawną tego 
rozporządzenia.

Poprawka 15
Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Decyzją 2012/419/UE4 Rada 
Europejska zmieniła status Majotty 
względem Unii Europejskiej ze skutkiem 
od dnia 1 stycznia 2014 r. Od tego dnia 
Majotta przestaje być zatem terytorium 
zamorskim i otrzymuje status regionu 
najbardziej oddalonego w rozumieniu art. 
349 i art. 355 ust. 1 TFUE. Prawo Unii 
będzie miało zastosowanie do Majotty od 
dnia 1 stycznia 2014 r. W wielu obszarach 
należy wprowadzić pewne środki 
szczególne uzasadnione szczególną 
sytuacją Majotty.

(1) Decyzją 2012/419/UE4 Rada 
Europejska zmieniła status Majotty 
względem Unii Europejskiej ze skutkiem 
od dnia 1 stycznia 2014 r. Od tego dnia 
Majotta przestaje być zatem krajem i 
terytorium zamorskim w rozumieniu art. 
198 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej i otrzymuje status regionu 
najbardziej oddalonego w rozumieniu art. 
349 i art. 355 ust. 1 tego traktatu. Prawo 
Unii będzie miało zastosowanie do Majotty 
od dnia 1 stycznia 2014 r. W wielu 
obszarach należy wprowadzić pewne 
środki szczególne uzasadnione szczególną 
sytuacją Majotty oraz jej nowym statusem 
regionu najbardziej oddalonego.
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__________________ __________________
4 Dz.U. L 204 z 31.7.2012, s. 131. 4 Dz.U. L 204 z 31.7.2012, s. 131.

Or. fr

Uzasadnienie

Chodzi o doprecyzowanie zmiany statusu Majotty z kraju i terytorium zamorskiego na region 
najbardziej oddalony, a także o podkreślenie, że status regionu najbardziej oddalonego 
umożliwia odstępstwo od wspólnych strategii politycznych na mocy art. 349 TFUE.

Poprawka 16
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Po pierwsze, istotna część floty 
pływającej pod banderą Francji i 
wypływającej z francuskiego departamentu 
Majotty składa się ze statków o długości 
nieprzekraczającej 9 metrów, 
rozmieszczonych wokół wyspy i 
nieposiadających określonych miejsc 
wyładunku, które nadal wymagają 
identyfikacji, pomiarów i wyposażenia w 
narzędzia zapewniające minimalny poziom 
bezpieczeństwa, aby mogły być włączone 
do rejestru statków rybackich UE; w 
związku z tym Francja nie będzie mogła 
uzupełnić wspomnianego rejestru do dnia 
31 grudnia 2016 r. Francja powinna jednak 
wprowadzić tymczasowy rejestr floty 
rybackiej gwarantujący minimalną 
identyfikację statków z tego segmentu, tak 
aby uniknąć szybkiego wzrostu liczby 
niezarejestrowanych statków rybackich.

(6) Po pierwsze, istotna część floty 
pływającej pod banderą Francji i 
wypływającej z francuskiego departamentu 
Majotty składa się ze statków o długości 
nieprzekraczającej 9 metrów, 
rozmieszczonych wokół wyspy i 
nieposiadających określonych miejsc 
wyładunku, które nadal wymagają 
identyfikacji, pomiarów i wyposażenia w 
narzędzia zapewniające minimalny poziom 
bezpieczeństwa, aby mogły być włączone 
do rejestru statków rybackich UE; w 
związku z tym Francja nie będzie mogła 
uzupełnić wspomnianego rejestru do dnia 
31 grudnia 2015 r. Francja powinna jednak 
wprowadzić tymczasowy rejestr floty 
rybackiej gwarantujący minimalną 
identyfikację statków z tego segmentu, tak 
aby uniknąć szybkiego wzrostu liczby 
niezarejestrowanych statków rybackich.

Or. fr

Poprawka 17
Jean-Jacob Bicep
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 2371/2002
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 Francja 
jest zwolniona do dnia 31 grudnia 2016 r. z 
obowiązku włączenia do swojego rejestru 
unijnych statków rybackich tych statków, 
których długość całkowita nie przekracza 9 
metrów i które wypływają z Majotty.

5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 Francja 
jest zwolniona do dnia 31 grudnia 2015 r. z 
obowiązku włączenia do swojego rejestru 
unijnych statków rybackich tych statków, 
których długość całkowita nie przekracza 9 
metrów i które wypływają z Majotty.

Or. fr

Poprawka 18
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 2371/2002
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Do dnia 31 grudnia 2016 r. Francja 
prowadzi tymczasowy rejestr statków 
rybackich, których długość całkowita nie 
przekracza 9 metrów i które wypływają z 
Majotty. Rejestr ten zawiera co najmniej 
nazwę, długość całkowitą i kod 
identyfikacyjny każdego statku.

6. Do dnia 31 grudnia 2015 r. Francja 
prowadzi tymczasowy rejestr statków 
rybackich, których długość całkowita nie 
przekracza 9 metrów i które wypływają z 
Majotty. Rejestr ten zawiera co najmniej 
nazwę, długość całkowitą i kod 
identyfikacyjny każdego statku.

Or. fr

Poprawka 19
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 2 a – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2016 r. art. 5 ust. 3 
oraz art. 6, 8, 41, 56, 58 to 62, 66, 68 i 109 
nie mają zastosowania do Francji w 
odniesieniu do statków rybackich, których 
długość całkowita nie przekracza 9 metrów 
i które wypływają z Majotty, prowadzonej 
przez nie działalności oraz osiąganych 
przez nie połowów.

1. Do dnia 31 grudnia 2015 r. art. 5 ust. 3 
oraz art. 6, 8, 41, 56, 58 to 62, 66, 68 i 109 
nie mają zastosowania do Francji w 
odniesieniu do statków rybackich, których 
długość całkowita nie przekracza 9 metrów 
i które wypływają z Majotty, prowadzonej 
przez nie działalności oraz osiąganych 
przez nie połowów.

Or. fr


