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Amendamentul 14
Maurice Ponga

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 43 alineatul (2) și articolul 168 
alineatul (4) litera (b),

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 43 alineatul (2), articolul 168 
alineatul (4) litera (b) și articolul 349,

Or. fr

Justificare

Având în vedere faptul că articolul 349 din TFUE prevede posibilitatea adoptării unor 
măsuri specifice pentru regiunile ultraperiferice, acesta ar trebui inclus ca temei juridic al 
prezentei directive.

Amendamentul 15
Maurice Ponga

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin Decizia 2012/419/UE4, Consiliul 
European a modificat statutul Mayotte în 
raport cu Uniunea, cu efect de la 1 ianuarie 
2014. Prin urmare, începând de la această 
dată, Mayotte va înceta să mai fie un 
teritoriu de peste mări pentru a deveni o 
regiune ultraperiferică în sensul articolului 
349 și articolului 355 alineatul (1) din
TFUE. Dreptul Uniunii se aplică în 
Mayotte de la 1 ianuarie 2014. Este necesar 
să se prevadă anumite măsuri specifice 
justificate de situația specială prezentată de 
Mayotte în mai multe domenii.

(1) Prin Decizia 2012/419/UE4, Consiliul 
European a modificat statutul Mayotte în 
raport cu Uniunea, cu efect de la 1 ianuarie 
2014. Prin urmare, începând de la această 
dată, Mayotte va înceta să mai fie o țară și
un teritoriu de peste mări în sensul 
articolului 198 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene pentru a 
deveni o regiune ultraperiferică în sensul 
articolului 349 și al articolului 355 
alineatul (1) din acest tratat. Dreptul 
Uniunii se aplică în Mayotte de la 1 
ianuarie 2014. Este necesar să se prevadă 
anumite măsuri specifice, justificate de 
situația specială prezentată de Mayotte, 
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precum și de noul său statut de regiune 
ultraperiferică, în mai multe domenii.

__________________ __________________
4 JO L 204 din 31.7.2012, p. 131. 4 JO L 204 din 31.7.2012, p. 131.

Or. fr

Justificare

Se precizează schimbarea de statut a Mayotte, de la TTPM la RUP, precum și faptul că 
statutul de RUP face posibilă derogarea de la politicile comune în temeiul articolului 349 din 
TFUE.

Amendamentul 16
Jean-Jacob Bicep

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În primul rând, o parte importantă a 
flotei aflate sub pavilion francez și care 
operează în departamentul francez din 
Mayotte este compusă din nave de mai 
puțin de 9 metri, care sunt răspândite în 
jurul insulei, nu au zone specifice de 
debarcare și trebuie încă să fie identificate, 
măsurate și echipate cu echipamente 
minime de securitate pentru a fi incluse în 
registrul navelor de pescuit ale Uniunii; în 
consecință, Franța nu își va putea completa 
acest registru până la 31 decembrie 2016.
Franța ar trebui, cu toate acestea, să 
instaureze un registru naval provizoriu care 
să garanteze identificarea minimă a navelor 
din acest segment pentru a evita 
proliferarea navelor de pescuit clandestine.

(6) În primul rând, o parte importantă a 
flotei aflate sub pavilion francez și care 
operează în departamentul francez din 
Mayotte este compusă din nave de mai 
puțin de 9 metri, care sunt răspândite în 
jurul insulei, nu au zone specifice de 
debarcare și trebuie încă să fie identificate, 
măsurate și echipate cu echipamente 
minime de securitate pentru a fi incluse în 
registrul navelor de pescuit ale Uniunii; în 
consecință, Franța nu își va putea completa 
acest registru până la 31 decembrie 2015.
Franța ar trebui, cu toate acestea, să 
instaureze un registru naval provizoriu care 
să garanteze identificarea minimă a navelor 
din acest segment pentru a evita 
proliferarea navelor de pescuit clandestine.

Or. fr

Amendamentul 17
Jean-Jacob Bicep
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Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 2371/2002
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prin derogare de la alineatul (1), Franța 
este scutită până la 31 decembrie 2016 de 
obligația de a include în registrul său de 
nave de pescuit ale Uniunii navele care au 
mai puțin de 9 metri lungime totală și își 
desfășoară activitatea în regiunea Mayotte.

(5) Prin derogare de la alineatul (1), Franța 
este scutită până la 31 decembrie 2015 de 
obligația de a include în registrul său de 
nave de pescuit ale Uniunii navele care au 
mai puțin de 9 metri lungime totală și își 
desfășoară activitatea în regiunea Mayotte.

Or. fr

Amendamentul 18
Jean-Jacob Bicep

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 2371/2002
Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Până la 31 decembrie 2016, Franța 
trebuie să țină un registru provizoriu al 
navelor de pescuit care au mai puțin de 9 
metri lungime totală și își desfășoară 
activitatea în regiunea Mayotte. Registrul 
trebuie să conțină, pentru fiecare navă, cel 
puțin denumirea sa, lungimea sa totală și 
un cod de identificare.”

(6) Până la 31 decembrie 2015, Franța 
trebuie să țină un registru provizoriu al 
navelor de pescuit care au mai puțin de 9 
metri lungime totală și își desfășoară 
activitatea în regiunea Mayotte. Registrul 
trebuie să conțină, pentru fiecare navă, cel 
puțin denumirea sa, lungimea sa totală și 
un cod de identificare.”

Or. fr

Amendamentul 19
Jean-Jacob Bicep

Propunere de regulament
Articolul 6 
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Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 2 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 decembrie 2016, articolul 5 
alineatul (3) și articolele 6, 8, 41, 56, 58 
până la 62, 66, 68 și 109 nu se aplică 
Franței în ceea ce privește navele de 
pescuit care au mai puțin de 9 metri 
lungime totală și își desfășoară activitatea 
în regiunea Mayotte, activitățile lor și 
capturile lor.

(1) Până la 31 decembrie 2015, articolul 5 
alineatul (3) și articolele 6, 8, 41, 56, 58 
până la 62, 66, 68 și 109 nu se aplică 
Franței în ceea ce privește navele de 
pescuit care au mai puțin de 9 metri 
lungime totală și își desfășoară activitatea 
în regiunea Mayotte, activitățile lor și 
capturile lor.

Or. fr


