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Predlog spremembe 14
Maurice Ponga

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti členov 43(2) in
168(4)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti členov 43(2),
168(4)(b) in člena 349 Pogodbe,

Or. fr

Obrazložitev

Glede na to, da člen 349 PDEU določa možnost, da se za najbolj oddaljene regije sprejmejo 
posebni ukrepi, je prav, da tudi ta člen navedemo kot pravno podlago te uredbe.

Predlog spremembe 15
Maurice Ponga

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Evropski Svet je s Sklepom 
2012/419/EU4 spremenil status otočja 
Mayotte v razmerju do Unije z učinkom od 
1. januarja 2014. Zato od tega dne otočje 
Mayotte ne bo več čezmorsko ozemlje in 
bo postalo najbolj oddaljena regija v smislu 
členov 349 in 355(1) PDEU. Pravo Unije 
se za otočje Mayotte uporablja od 
1. januarja 2014. Zaradi posebnih razmer 
na otočju Mayotte je primerno določiti 
nekatere posebne ukrepe na več področjih.

(1) Evropski Svet je s Sklepom 
2012/419/EU4 spremenil status otočja 
Mayotte v razmerju do Unije z učinkom od 
1. januarja 2014. Zato od navedenega dne 
otočje Mayotte ne bo več čezmorska
država in ozemlje v smislu člena 198 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
ampak bo postalo najbolj oddaljena regija 
v smislu členov 349 in 355(1) Pogodbe. 
Pravo Unije se za otočje Mayotte uporablja 
od 1. januarja 2014. Zaradi posebnih 
razmer na otočju Mayotte in zaradi 
njegovega novega statusa najbolj 
oddaljene regije je primerno določiti 
nekatere posebne ukrepe na več področjih.

__________________ __________________
4 UL L 204, 31.7.2012, str. 131. 4 UL L 204, 31.7.2012, str. 131.
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Or. fr

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo v besedilo vnesti spremembo statusa otočja Mayotte, prej 
čezmorsko ozemlje, zdaj najbolj oddaljena regija, pa tudi opozoriti, da status najbolj 
oddaljene regije v skladu s členom 349 PDEU dopušča odstopanje od skupnih politik.

Predlog spremembe 16
Jean-Jacob Bicep

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Prvič, velik del flote, ki pluje pod 
francosko zastavo in opravlja dejavnost iz 
francoskega departmaja Mayotte, 
sestavljajo plovila, ki so krajša od 9 
metrov, so razpršena okrog otočja, nimajo 
določenega posebnega mesta iztovarjanja 
in jih je še treba identificirati, izmeriti in 
opremiti z minimalnimi varnostnimi orodji, 
da bi se lahko vključila v register ribiških 
plovil Unije; posledično Francija ne bo 
mogla dokončati tega registra do 
31. decembra 2016. Francija bi kljub temu 
morala vzpostaviti začasni register flote, ki 
bi zagotavljal minimalno identifikacijo 
plovil tega segmenta, da bi se preprečilo 
širjenje neprijavljenih ribiških plovil.

(6) Prvič, velik del flote, ki pluje pod 
francosko zastavo in opravlja dejavnost iz 
francoskega departmaja Mayotte, 
sestavljajo plovila, ki so krajša od 9 
metrov, so razpršena okrog otočja, nimajo 
določenega posebnega mesta iztovarjanja 
in jih je še treba identificirati, izmeriti in 
opremiti z minimalnimi varnostnimi orodji, 
da bi se lahko vključila v register ribiških 
plovil Unije; posledično Francija ne bo 
mogla dokončati tega registra do 
31. decembra 2015. Francija bi kljub temu 
morala vzpostaviti začasni register flote, ki 
bi zagotavljal minimalno identifikacijo 
plovil tega segmenta, da bi se preprečilo 
širjenje neprijavljenih ribiških plovil.

Or. fr

Predlog spremembe 17
Jean-Jacob Bicep

Predlog uredbe
Člen 3 a – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 2371/2002
Člen 15 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Z odstopanjem od odstavka 1 je Francija 
do 31. decembra 2016 izvzeta iz 
obveznosti, da v svoj register ribiških 
plovil Unije vključi tista plovila, ki so 
krajša od 9 metrov celotne dolžine in 
opravljajo dejavnost z otočja Mayotte.

5. Z odstopanjem od odstavka 1 je Francija 
do 31. decembra 2015 izvzeta iz 
obveznosti, da v svoj register ribiških 
plovil Unije vključi tista plovila, ki so 
krajša od 9 metrov celotne dolžine in 
opravljajo dejavnost z otočja Mayotte.

Or. fr

Predlog spremembe 18
Jean-Jacob Bicep

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 2371/2002
Člen 15 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Francija do 31. decembra 2016 vodi 
začasni register ribiških plovil, ki so krajša 
od 9 metrov celotne dolžine in opravljajo 
dejavnost z otočja Mayotte. V tem registru 
je za vsako plovilo navedeno vsaj njegovo 
ime, celotna dolžina in identifikacijska 
koda.

6. Francija do 31. decembra 2015 vodi 
začasni register ribiških plovil, ki so krajša 
od 9 metrov celotne dolžine in opravljajo 
dejavnost z otočja Mayotte. V tem registru 
je za vsako plovilo navedeno vsaj njegovo 
ime, celotna dolžina in identifikacijska 
koda.

Or. fr

Predlog spremembe 19
Jean-Jacob Bicep

Predlog uredbe
Člen 6 
Uredba (ES) št. 1224/2009
Člen 2 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Do 31. decembra 2016 se členi 5(3), 6, 
8, 41, 56, 58 do 62, 66, 68 in 109 ne 

1. Do 31. decembra 2015 se členi 5(3), 6, 
8, 41, 56, 58 do 62, 66, 68 in 109 ne 
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uporabljajo za Francijo v zvezi z ribiškimi 
plovili, ki so krajša od 9 metrov celotne 
dolžine in opravljajo ribolovne dejavnosti z 
otočja Mayotte.

uporabljajo za Francijo v zvezi z ribiškimi 
plovili, ki so krajša od 9 metrov celotne 
dolžine in opravljajo ribolovne dejavnosti z 
otočja Mayotte.

Or. fr


