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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre regionálny rozvoj

2013/0191(COD)

30.9.2013

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
14 – 19

Návrh stanoviska
Patrice Tirolien
(PE519.805v01-00)

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia určité 
nariadenia v oblasti rybolovu a zdravia zvierat z dôvodu zmeny štatútu 
Mayotte vo vzťahu k Únii

Návrh nariadenia
(COM(2013)0417 – C7-0175/2013 – 2013/0191(COD))



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

SK

AM_Com_LegOpinion



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

SK

Pozmeňujúci návrh 14
Maurice Ponga

Návrh nariadenia
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 43 
ods. 2 a článok 168 ods. 4 písm. b),

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 43 
ods. 2, článok 168 ods. 4 písm. b) a článok 
349,

Or. fr

Odôvodnenie

Keďže sa v článku 349 ZFEÚ počíta s možnosťou prijatia osobitných opatrení pre 
najvzdialenejšie regióny, je vhodné uviesť ho ako právny základ tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 15
Maurice Ponga

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Európska rada rozhodnutím 
2012/419/EÚ4 zmenila štatút Mayotte vo 
vzťahu k Únii s účinnosťou od 1. januára 
2014. Mayotte teda od tohto dátumu 
prestáva byť zámorským územím a stáva sa 
najvzdialenejším regiónom v zmysle 
článku 349 a článku 355 ods. 1 ZFEÚ. 
Právne predpisy Únie sa na Mayotte budú 
uplatňovať od 1. januára 2014. Treba prijať 
určité osobitné opatrenia odôvodnené 
špecifickou situáciou Mayotte vo viacerých 
oblastiach. 

(1) Európska rada rozhodnutím 
2012/419/EÚ4 zmenila štatút Mayotte vo 
vzťahu k Únii s účinnosťou od 1. januára 
2014. Mayotte teda od tohto dátumu 
prestáva byť zámorskou krajinou 
a územím v zmysle článku 198 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie a stáva sa 
najvzdialenejším regiónom v zmysle 
článku 349 a článku 355 ods. 1 uvedenej 
zmluvy. Právne predpisy Únie sa na 
Mayotte budú uplatňovať od 1. januára 
2014. Treba prijať určité osobitné opatrenia 
odôvodnené špecifickou situáciou Mayotte, 
ako aj jeho novým štatútom 
najvzdialenejšieho regiónu, vo viacerých 
oblastiach. 
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__________________ __________________
4 Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131. 4 Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131.

Or. fr

Odôvodnenie

Ide o spresnenie zmeny štatútu Mayotte zo zámorskej krajiny a územia na najvzdialenejší 
región a tiež o zdôraznenie toho, že štatút najvzdialenejšieho regiónu umožňuje odchýliť sa od 
spoločných politík na základe článku 349 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 16
Jean-Jacob Bicep

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Po prvé, značnú časť flotily plaviacej sa 
pod vlajkou Francúzska a pôsobiacej z 
francúzskeho departmánu Mayotte tvoria 
plavidlá menšie ako 9 metrov, ktoré sú 
rozptýlené okolo ostrova, nemajú 
špecifické miesta vykládky a ešte sa musia 
identifikovať, zmerať a vybaviť 
minimálnym bezpečnostným 
príslušenstvom, aby mohli byť začlenené 
do registra rybárskych plavidiel Únie; 
Francúzsko teda nebude schopné dokončiť 
tento register do 31. decembra 2016. 
Francúzsko by však malo zriadiť 
provizórny register flotily, čím sa zaručí 
minimálna identifikácia plavidiel tohto 
segmentu, a zabráni sa tak rozšíreniu 
neoficiálnych rybárskych plavidiel.

(6) Po prvé, značnú časť flotily plaviacej sa 
pod vlajkou Francúzska a pôsobiacej 
z francúzskeho departementu Mayotte 
tvoria plavidlá menšie ako 9 metrov, ktoré 
sú rozptýlené okolo ostrova, nemajú 
špecifické miesta vykládky a ešte sa musia 
identifikovať, zmerať a vybaviť 
minimálnym bezpečnostným 
príslušenstvom, aby mohli byť začlenené 
do registra rybárskych plavidiel Únie; 
Francúzsko teda nebude schopné dokončiť 
tento register do 31. decembra 2015. 
Francúzsko by však malo zriadiť 
provizórny register flotily, čím sa zaručí 
minimálna identifikácia plavidiel tohto 
segmentu, a zabráni sa tak rozšíreniu 
neoficiálnych rybárskych plavidiel.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 17
Jean-Jacob Bicep

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1
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Nariadenie (ES) č. 2371/2002
Článok 15 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Francúzsko je odchylne od odseku 1 do 
31. decembra 2016 oslobodené od 
povinnosti začleniť do svojho registra 
rybárskych plavidiel Únie plavidlá s 
celkovou dĺžkou menšou ako 9 metrov, 
ktoré vykonávajú svoju činnosť z Mayotte.

5. Francúzsko je odchylne od odseku 1 do 
31. decembra 2015 oslobodené od 
povinnosti začleniť do svojho registra 
rybárskych plavidiel Únie plavidlá 
s celkovou dĺžkou menšou ako 9 metrov, 
ktoré vykonávajú svoju činnosť z Mayotte.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 18
Jean-Jacob Bicep

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 2371/2002
Článok 15 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Francúzsko do 31. decembra 2016 vedie 
provizórny register rybárskych plavidiel s 
celkovou dĺžkou menšou ako 9 metrov, 
ktoré vykonávajú svoju činnosť z Mayotte. 
V registri sa pre každé plavidlo uvádza 
aspoň jeho názov, jeho celková dĺžka a 
identifikačný kód.

6. Francúzsko do 31. decembra 2015 vedie 
provizórny register rybárskych plavidiel 
s celkovou dĺžkou menšou ako 9 metrov, 
ktoré vykonávajú svoju činnosť z Mayotte. 
V registri sa pre každé plavidlo uvádza 
aspoň jeho názov, jeho celková dĺžka 
a identifikačný kód.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 19
Jean-Jacob Bicep

Návrh nariadenia
Článok 6 
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 2a – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Článok 5 ods. 3 a články 6, 8, 41, 56, 58 
až 62, 66, 68 a 109 sa do 31. decembra
2016 neuplatňujú na Francúzsko, pokiaľ 
ide o rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou 
menšou ako 9 metrov vykonávajúce svoju 
činnosť z Mayotte, ich činnosti a úlovky.

1. Článok 5 ods. 3 a články 6, 8, 41, 56, 58 
až 62, 66, 68 a 109 sa do 31. decembra
2015 neuplatňujú na Francúzsko, pokiaľ 
ide o rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou 
menšou ako 9 metrov vykonávajúce svoju 
činnosť z Mayotte, ich činnosti a úlovky.

Or. fr


