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Ändringsförslag 14
Maurice Ponga

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
43.2 och 168.4 b,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
43.2, 168.4 b och artikel 349,

Or. fr

Motivering

Eftersom artikel 349 i EUF-fördraget föreskriver möjligheten att anta specifika åtgärder för 
de yttersta randområdena är det lämpligt att nämna artikeln som rättslig grund för denna 
förordning.

Ändringsförslag 15
Maurice Ponga

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Genom beslut 2012/419/EU3 ändrade 
Europeiska rådet Mayottes ställning i 
förhållande till Europeiska unionen från 
och med den 1 januari 2014. Från och med 
den dagen upphör Mayotte att vara ett 
utomeuropeiskt territorium och får 
ställning som yttersta randområde i 
enlighet med artiklarna 349 och 355.1 i 
EUF-fördraget. Unionslagstiftningen 
kommer att vara tillämplig på Mayotte från 
och med den 1 januari 2014. På grund av 
Mayottes särskilda situation på olika 
områden bör man föreskriva om vissa 
särskilda åtgärder.

(1) Genom beslut 2012/419/EU3 ändrade 
Europeiska rådet Mayottes ställning i 
förhållande till Europeiska unionen från 
och med den 1 januari 2014. Från och med 
den dagen upphör Mayotte att vara ett 
utomeuropeiskt land och territorium i 
enlighet med artikel 198 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och 
får ställning som yttersta randområde i 
enlighet med artiklarna 349 och 355.1 i 
detta fördrag. Unionslagstiftningen 
kommer att vara tillämplig på Mayotte från 
och med den 1 januari 2014. På grund av 
Mayottes särskilda situation på olika 
områden samt dess nya ställning som 
yttersta randområde bör man föreskriva 
om vissa särskilda åtgärder.
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__________________ __________________
3 EUT L 204, 31.7.2012, s. 131. 3 EUT L 204, 31.7.2012, s. 131.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att precisera att Mayotte ändrat ställning från ett ULT (utomeuropeiskt land 
och territorium) till ett yttersta randområde. Det är också viktigt att understryka att 
ställningen som ett yttersta randområde gör det möjligt att avvika från den gemensamma 
politiken i enlighet med artikel 349 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 16
Jean-Jacob Bicep

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För det första består en stor del av 
flottan som för fransk flagg och som är 
baserad på Mayotte av fartyg under 9 
meters längd. Dessa är spridda runt ön, de 
har inga särskilda landningsplatser och det 
återstår att identifiera dem, mäta dem och 
utrusta dem med grundläggande 
säkerhetsutrustning innan de kan föras in i 
registret över unionens fiskefartyg. 
Frankrike kommer därför inte att kunna 
färdigställa detta register före den 
31 december 2016. Frankrike bör dock 
upprätta ett tillfälligt fartygsregister för att 
säkerställa en grundläggande identifiering 
av denna typ av fartyg, för att undvika att 
antalet inofficiella/oregistrerade fiskefartyg 
ökar.

(6) För det första består en stor del av 
flottan som för fransk flagg och som är 
baserad på Mayotte av fartyg under 9 
meters längd. Dessa är spridda runt ön, de 
har inga särskilda landningsplatser och det 
återstår att identifiera dem, mäta dem och 
utrusta dem med grundläggande 
säkerhetsutrustning innan de kan föras in i 
registret över unionens fiskefartyg. 
Frankrike kommer därför inte att kunna 
färdigställa detta register före 31 december 
2015. Frankrike bör dock upprätta ett 
tillfälligt fartygsregister för att säkerställa 
en grundläggande identifiering av denna 
typ av fartyg, för att undvika att antalet 
inofficiella/oregistrerade fiskefartyg ökar.

Or. fr

Ändringsförslag 17
Jean-Jacob Bicep



AM\1004831SV.doc 5/6 PE519.806v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1
Förordning (EG) nr 2371/2002
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Genom undantag från punkt 1 ska 
Frankrike fram till den 31 december 2016
undantas från kravet att i sitt register över 
unionens fiskefartyg föra in fartyg med en 
totallängd under 9 meter som bedriver 
fiske från Mayotte.

5. Genom undantag från punkt 1 ska 
Frankrike fram till 31 december 2015
undantas från kravet att i sitt register över 
unionens fiskefartyg föra in fartyg med en 
totallängd under 9 meter som bedriver 
fiske från Mayotte.

Or. fr

Ändringsförslag 18
Jean-Jacob Bicep

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1
Förordning (EG) nr 2371/2002
Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Till den 31 december 2016 ska 
Frankrike föra ett tillfälligt register över 
fiskefartyg med en totallängd under 
9 meter som bedriver fiske från Mayotte. 
Det registret ska för varje företag innehålla 
åtminstone namn, totallängd och en 
identifikationskod.”

6. Till 31 december 2015 ska Frankrike 
föra ett tillfälligt register över fiskefartyg 
med en totallängd under 9 meter som 
bedriver fiske från Mayotte. Det registret 
ska för varje företag innehålla åtminstone 
namn, totallängd och en 
identifikationskod.”

Or. fr

Ändringsförslag 19
Jean-Jacob Bicep

Förslag till förordning
Artikel 6 
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 2a – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fram till den 31 december 2016 ska 
artiklarna 5.3, 6, 8, 41, 56, 58–62, 66, 68 
och 109 inte tillämpas på Frankrike när det 
gäller fiskefartyg med en totallängd under 
9 meter som bedriver fiske från Mayotte, 
deras verksamhet och fångst.

1. Fram till 31 december 2015 ska 
artiklarna 5.3, 6, 8, 41, 56, 58–62, 66, 68 
och 109 inte tillämpas på Frankrike när det 
gäller fiskefartyg med en totallängd under 
9 meter som bedriver fiske från Mayotte, 
deras verksamhet och fångst.

Or. fr


