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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με την απόφαση 2012/419/ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τροποποίησε το καθεστώς της 
Μαγιότ έναντι της Ένωσης με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014. Συνεπώς, από τη 
συγκεκριμένη ημερομηνία το αρχιπέλαγος θα παύσει να αποτελεί υπερπόντιο έδαφος (ΥΧΕ) 
και θα καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή (ΕΑΠ) κατά την έννοια των άρθρων 349 και 355 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και, καταρχήν, στη Μαγιότ θα εφαρμόζεται πλήρως το δίκαιο της 
Ένωσης.

Η Επιτροπή, αντιλαμβανόμενη πλήρως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μαγιότ λόγω της 
αλλαγής καθεστώτος, πρότεινε στο Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μια σειρά 
νομοθετικών διατάξεων παρέκκλισης προκειμένου να διασφαλιστεί η προοδευτική και 
σταδιακή μετάβαση προς το «κοινοτικό κεκτημένο».

Επισημαίνεται, ως εκ τούτου, ένα σύνολο παρεκκλίσεων που συνδέονται με την διαχείριση, 
τη χρηματοδότηση και τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων στη Μαγιότ. Το σύνολο 
αυτό εκπονήθηκε σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση του κράτους μέλους, της Γαλλίας, 
ώστε να διασφαλίζεται η όσο το δυνατόν ταχύτερη συνεκτίμηση του κοινοτικού κεκτημένου, 
λαμβανομένων υπόψη των απαρέγκλιτων προθεσμιών της διαδικασίας αυτής, ιδίως λόγω των 
οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που σχετίζονται με το καθεστώς της εξόχως 
απόκεντρης περιοχής, όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει τη λύπη του για την απουσία του 
ίδιου του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ από τις νομοθετικές βάσεις, παρά το γεγονός ότι το κείμενο 
και οι διευκρινίσεις αντιστοιχούν πλήρως στους σκοπούς που εξυπηρετεί το άρθρο αυτό. Η 
ένταξή του σε ένα σύστημα πολλαπλών βάσεων αποτελεί, συνεπώς, στοιχειώδη ενέργεια 
προκειμένου να ενσωματωθεί ο χαρακτήρας παρέκκλισης των προτεινόμενων ειδικών 
μέτρων. 

Επιπλέον, διάφορες διευθετήσεις παραμένουν αναγκαίες για να ληφθούν καλύτερα υπόψη τα 
ειδικά χαρακτηριστικά της Μαγιότ ως προς τις δυνατότητες αύξησης της αλιευτικής 
προσπάθειας. Τα ανώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της επιτροπής διαχείρισης 
της αλιείας τόνου του Ινδικού Ωκεανού, της οποίας η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος, πρέπει 
να αποτελούν επιτακτική υποχρέωση όσον αφορά τον έλεγχο της αλιευτικής ικανότητας. 

Τέλος, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές που μπορεί 
να υπάρξουν μεταξύ της πρότασης της Επιτροπής και των τροποποιημένων κανονισμών, 
κανονισμοί που βρίσκονται στο στάδιο της οριστικοποίησης στο πλαίσιο των διοργανικών 
διαπραγματεύσεων. Αν και η επικαιροποίηση των παραπομπών δεν μπορεί να γίνει στο 
παρόν στάδιο, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει την εναρμόνιση ορισμένων διατάξεων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το 
άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β),

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 349, το άρθρο 43 
παράγραφος 2 και το άρθρο 168 
παράγραφος 4 στοιχείο β),

Or. fr

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Με την απόφαση 2012/419/ΕΕ4, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τροποποίησε το 
καθεστώς της Μαγιότ έναντι της Ένωσης 
με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014.
Συνεπώς, από τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία η Μαγιότ θα παύσει να 
αποτελεί υπερπόντιο έδαφος και θα 
καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή με
την έννοια του άρθρου 349 και του άρθρου 
355 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Το δίκαιο 
της Ένωσης θα εφαρμόζεται στη Μαγιότ 
από την 1η Ιανουαρίου 2014. Είναι 
σκόπιμο να προβλεφθούν ορισμένα ειδικά 
μέτρα που δικαιολογούνται από την 
ιδιαίτερη κατάσταση της Μαγιότ σε 
ορισμένους τομείς.

(1) Με την απόφαση 2012/419/ΕΕ4, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τροποποίησε το 
καθεστώς της Μαγιότ έναντι της Ένωσης 
με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014.
Συνεπώς, από τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία η Μαγιότ θα παύσει να 
αποτελεί υπερπόντιο έδαφος και θα 
καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή κατά
την έννοια του άρθρου 349 και του άρθρου 
355 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Το δίκαιο 
της Ένωσης θα εφαρμόζεται στη Μαγιότ 
από την 1η Ιανουαρίου 2014. Είναι 
σκόπιμο να προβλεφθούν ορισμένα ειδικά 
μέτρα που δικαιολογούνται από τους 
ιδιαίτερους κοινωνικούς και 
οικονομικούς περιορισμούς που 
αντιμετωπίζει η εξόχως απόκεντρη 
περιοχή της Μαγιότ σε ορισμένους τομείς.

__________________ __________________

ΕΕ L 204 της 31.07.12, σ. 131. ΕΕ L 204 της 31.07.12, σ. 131.

Or. fr
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Πρώτον, ένα σημαντικό μέρος του 
στόλου υπό τη σημαία της Γαλλίας που 
λειτουργεί από το γαλλικό διαμέρισμα της 
Μαγιότ αποτελείται από σκάφη κάτω των
9 μέτρων τα οποία είναι διασκορπισμένα 
σε όλη τη νήσο, δεν έχουν καμία ειδικούς 
τόπους πρόσδεσης και δεν έχουν ακόμη 
ταυτοποιηθεί, μετρηθεί και εξοπλιστεί με 
ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
προκειμένου να συμπεριληφθούν στο 
μητρώο των αλιευτικών σκαφών της 
Ένωσης· κατόπιν τούτου, η Γαλλία δεν θα 
είναι σε θέση να ολοκληρώσει το μητρώο 
αυτό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Η 
Γαλλία θα πρέπει, ωστόσο, να καταρτίσει 
προσωρινό αλιευτικό μητρώο για την 
εξασφάλιση ελάχιστης ταυτοποίησης των 
σκαφών για το τμήμα αυτό του στόλου, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
πολλαπλασιασμός των άτυπων αλιευτικών 
σκαφών.

(6) Πρώτον, ένα σημαντικό μέρος του 
στόλου υπό τη σημαία της Γαλλίας που 
λειτουργεί από το γαλλικό διαμέρισμα της 
Μαγιότ αποτελείται από σκάφη κάτω των
10 μέτρων τα οποία είναι διασκορπισμένα 
σε όλη τη νήσο, δεν έχουν καμία ειδικούς 
τόπους πρόσδεσης και δεν έχουν ακόμη 
ταυτοποιηθεί, μετρηθεί και εξοπλιστεί με 
ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
προκειμένου να συμπεριληφθούν στο 
μητρώο των αλιευτικών σκαφών της 
Ένωσης· κατόπιν τούτου, η Γαλλία δεν θα 
είναι σε θέση να ολοκληρώσει το μητρώο 
αυτό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η 
Γαλλία θα πρέπει, ωστόσο, να καταρτίσει 
προσωρινό αλιευτικό μητρώο για την 
εξασφάλιση ελάχιστης ταυτοποίησης των 
σκαφών για το τμήμα αυτό του στόλου, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
πολλαπλασιασμός των άτυπων αλιευτικών 
σκαφών.

Or. fr

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 
20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως 
κοινοτικού συστήματος ελέγχου της 
τήρησης των κανόνων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των 

(10) Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 
20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως 
κοινοτικού συστήματος ελέγχου της 
τήρησης των κανόνων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των 
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κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 
2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) 
αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005,
(ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 
388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 
676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) 
αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/200610 
και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και
(ΕΚ) αριθ. 1966/2006, είναι εμφανές ότι η 
Γαλλία δεν θα είναι σε θέση να 
συμμορφωθεί με όλες τις υποχρεώσεις 
ελέγχου της Ένωσης για το τμήμα
«Mαγιότ. πελαγικά και βενθοπελαγικά 
είδη. Μήκος 9 m» του στόλου της Μαγιότ 
από την ημερομηνία κατά την οποία η 
Μαγιότ θα καταστεί εξόχως απόκεντρη 
περιοχή. Τα σκάφη του εν λόγω τμήματος 
του στόλου, που είναι διασκορπισμένα σε 
όλο το νησί, δεν έχουν συγκεκριμένο τόπο 
πρόσδεσης και χρειάζεται ακόμη να 
προσδιοριστούν. Επιπλέον, είναι 
απαραίτητο να εκπαιδευτούν οι αλιείς και 
οι ελεγκτές, καθώς και να καταρτιστεί η 
κατάλληλη διοικητική και υλική υποδομή.
Είναι, επομένως, αναγκαίο να προβλεφθεί 
προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένους 
κανόνες σχετικά με τον έλεγχο των 
αλιευτικών σκαφών και των 
χαρακτηριστικών τους, τις δραστηριότητές 
τους στη θάλασσα, των εργαλείων τους και 
των αλιευμάτων τους σε όλα τα στάδια από 
το σκάφος στην αγορά για αυτό το τμήμα 
του στόλου. Ωστόσο, για να επιτευχθούν 
τουλάχιστον ορισμένοι από τους 
σημαντικότερους στόχους του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009, η Γαλλία θα πρέπει 
να θεσπίσει ένα εθνικό σύστημα ελέγχου 
το οποίο να της επιτρέπει να ελέγχει και 
παρακολουθεί τις δραστηριότητες του εν 
λόγω τμήματος του στόλου, καθώς και να 
συμμορφωθεί με τις διεθνείς υποχρεώσεις 
της Ένωσης σχετικά με την υποβολή 
εκθέσεων.

κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 
2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) 
αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005,
(ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 
388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 
676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) 
αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/200610 
και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και
(ΕΚ) αριθ. 1966/2006, είναι εμφανές ότι η 
Γαλλία δεν θα είναι σε θέση να 
συμμορφωθεί με όλες τις υποχρεώσεις 
ελέγχου της Ένωσης για το τμήμα
«Mαγιότ. πελαγικά και βενθοπελαγικά 
είδη. Μήκος 10 m» του στόλου της Μαγιότ 
από την ημερομηνία κατά την οποία η 
Μαγιότ θα καταστεί εξόχως απόκεντρη 
περιοχή. Τα σκάφη του εν λόγω τμήματος 
του στόλου, που είναι διασκορπισμένα σε 
όλο το νησί, δεν έχουν συγκεκριμένο τόπο 
πρόσδεσης και χρειάζεται ακόμη να 
προσδιοριστούν. Επιπλέον, είναι 
απαραίτητο να εκπαιδευτούν οι αλιείς και 
οι ελεγκτές, καθώς και να καταρτιστεί η 
κατάλληλη διοικητική και υλική υποδομή.
Είναι, επομένως, αναγκαίο να προβλεφθεί 
προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένους 
κανόνες σχετικά με τον έλεγχο των 
αλιευτικών σκαφών και των 
χαρακτηριστικών τους, τις δραστηριότητές 
τους στη θάλασσα, των εργαλείων τους και 
των αλιευμάτων τους σε όλα τα στάδια από 
το σκάφος στην αγορά για αυτό το τμήμα 
του στόλου. Ωστόσο, για να επιτευχθούν 
τουλάχιστον ορισμένοι από τους 
σημαντικότερους στόχους του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009, η Γαλλία θα πρέπει 
να θεσπίσει ένα εθνικό σύστημα ελέγχου 
το οποίο να της επιτρέπει να ελέγχει και 
παρακολουθεί τις δραστηριότητες του εν 
λόγω τμήματος του στόλου, καθώς και να 
συμμορφωθεί με τις διεθνείς υποχρεώσεις 
της Ένωσης σχετικά με την υποβολή 
εκθέσεων.

__________________ __________________
ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1. ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 104/2000 
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Έως τις 16 Δεκεμβρίου 2016, οι 
παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται 
για προϊόντα που προσφέρονται για 
λιανική πώληση στον τελικό καταναλωτή 
στη Μαγιότ.

3 α. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, οι 
παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται 
για προϊόντα που προσφέρονται για 
λιανική πώληση στον τελικό καταναλωτή 
στη Μαγιότ.

Or. fr

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
η Γαλλία απαλλάσσεται έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2016 από την υποχρέωση να 
συμπεριλάβει στο μητρώο των αλιευτικών 
σκαφών της Ένωσης εκείνα τα σκάφη που 
έχουν συνολικό μήκος μικρότερο από 9 
μέτρα και αφετηρία των δραστηριοτήτων 
τους είναι η Μαγιότ.

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
η Γαλλία απαλλάσσεται έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2021 από την υποχρέωση να 
συμπεριλάβει στο μητρώο των αλιευτικών 
σκαφών της Ένωσης εκείνα τα σκάφη που 
έχουν συνολικό μήκος μικρότερο από 10
μέτρα και αφετηρία των δραστηριοτήτων 
τους είναι η Μαγιότ.

Or. fr

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1



PE519.805v01-00 8/11 PA\1004830EL.doc

EL

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 
Άρθρο 15 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Γαλλία 
διατηρεί ένα προσωρινό μητρώο 
αλιευτικών σκαφών που έχουν συνολικό 
μήκος μικρότερο από 9 μέτρα και 
αφετηρία των δραστηριοτήτων τους είναι η 
Μαγιότ. Το μητρώο αυτό περιέχει, για 
κάθε σκάφος, τουλάχιστον την επωνυμία 
του, το συνολικό του μήκος και έναν 
κωδικό αναγνώρισης.

6. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Γαλλία 
διατηρεί ένα προσωρινό μητρώο 
αλιευτικών σκαφών που έχουν συνολικό 
μήκος μικρότερο από 10 μέτρα και 
αφετηρία των δραστηριοτήτων τους είναι η 
Μαγιότ. Το μητρώο αυτό περιέχει, για 
κάθε σκάφος, τουλάχιστον την επωνυμία 
του, το συνολικό του μήκος και έναν 
κωδικό αναγνώρισης.

Or. fr

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 639/2004 
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, για τα αλιευτικά σκάφη που 
έχουν συνολικό μήκος μεταξύ 8 και 12 
μέτρα και χρησιμοποιούν παραγάδια και 
για τα αλιευτικά σκάφη που έχουν 
συνολικό μήκος μικρότερο από 9 μέτρα, το 
επίπεδο αναφοράς είναι η ικανότητα που 
προβλέπεται στο αναπτυξιακό σχέδιο που 
υπέβαλε η Γαλλία στην Επιτροπή 
διαχείρισης της αλιείας τόνου του Ινδικού 
Ωκεανού στις 7 Ιανουαρίου 2011.

Ωστόσο, για τα αλιευτικά σκάφη που 
έχουν συνολικό μήκος μεταξύ 8 και 12 
μέτρα και χρησιμοποιούν παραγάδια και 
για τα αλιευτικά σκάφη που έχουν 
συνολικό μήκος μικρότερο από 10 μέτρα, 
το επίπεδο αναφοράς είναι η ικανότητα 
που προβλέπεται στο αναπτυξιακό σχέδιο 
που υπέβαλε η Γαλλία στην Επιτροπή 
διαχείρισης της αλιείας τόνου του Ινδικού 
Ωκεανού στις 7 Ιανουαρίου 2011.

Or. fr

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 639/2004 
Άρθρο 1 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, η 
Γαλλία δύναται να εισάγει νέα αλιευτική 
ικανότητα σε τμήματα του στόλου, η 
οποία ορίζεται για τα αλιευτικά σκάφη 
που έχουν συνολικό μήκος μεταξύ 8 και 
12 μέτρων και χρησιμοποιούν παραγάδια 
και για τα αλιευτικά σκάφη που έχουν 
συνολικό μήκος μικρότερο από 9 μέτρα
χωρίς να ανακληθεί η ισοδύναμη αλιευτική 
ικανότητα.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, η 
Γαλλία δύναται να εισαγάγει, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2025, νέα αλιευτική ικανότητα 
χωρίς να ανακληθεί η ισοδύναμη αλιευτική 
ικανότητα.

Or. fr

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009
Άρθρο 56 – τρίτο εδάφιο 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, το άρθρο 4 εφαρμόζεται στη 
Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2019. Τα 
ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα 
προϊόντα που έχουν παραχθεί πριν από την 
1η Ιανουαρίου 2019, θα πρέπει να 
διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 1 στοιχείο β).

Ωστόσο, το άρθρο 4 εφαρμόζεται στη 
Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2021. Τα 
ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα 
προϊόντα που έχουν παραχθεί πριν από την 
1η Ιανουαρίου 2021, θα πρέπει να 
διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 1 στοιχείο β).

Or. fr

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 2 α – παράγραφος 1



PE519.805v01-00 10/11 PA\1004830EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, το άρθρο 
5 παράγραφος 3 και τα άρθρα 6, 8, 41, 56, 
58 έως 62, 66, 68 και 109 δεν 
εφαρμόζονται στη Γαλλία όσον αφορά τα 
αλιευτικά σκάφη που έχουν συνολικό 
μήκος μικρότερο από 9 μέτρα και η 
αφετηρία για τις δραστηριότητες και τα 
αλιεύματά τους είναι η Μαγιότ.

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, το άρθρο 
5 παράγραφος 3 και τα άρθρα 6, 8, 41, 56, 
58 έως 62, 66, 68 και 109 δεν 
εφαρμόζονται στη Γαλλία όσον αφορά τα 
αλιευτικά σκάφη που έχουν συνολικό 
μήκος μικρότερο από 9 μέτρα και η 
αφετηρία για τις δραστηριότητες και τα 
αλιεύματά τους είναι η Μαγιότ.

Or. fr

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 
Άρθρο 2 α – παράγραφος 2 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, η Γαλλία 
θα πρέπει να θεσπίσει εθνικό σύστημα 
ελέγχου που ισχύει για αλιευτικά σκάφη 
που έχουν συνολικό μήκος μικρότερο από 
9 μέτρα και η αφετηρία για τις 
δραστηριότητές τους είναι η Μαγιότ. Το εν 
λόγω σύστημα πρέπει να συμμορφώνεται 
με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

2. Έως την 1η Ιανουαρίου 2015, η Γαλλία 
θα πρέπει να θεσπίσει εθνικό σύστημα 
ελέγχου που ισχύει για αλιευτικά σκάφη 
που έχουν συνολικό μήκος μικρότερο από 
9 μέτρα και η αφετηρία για τις 
δραστηριότητές τους είναι η Μαγιότ. Το εν 
λόγω σύστημα πρέπει να συμμορφώνεται 
με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Or. fr

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 
Κανονισμός (CE) αριθ. 1224/2009 
Άρθρο 2 α – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 η Γαλλία 3. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 η Γαλλία 
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υποβάλλει στην Επιτροπή ένα σχέδιο 
δράσης που θα καθορίζει τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για να εξασφαλιστεί η 
πλήρης εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, από την 
1η Ιανουαρίου 2017, σχετικά με αλιευτικά 
σκάφη που έχουν συνολικό μήκος 
μικρότερο από 9 μέτρα και η αφετηρία των 
δραστηριοτήτων τους είναι το γαλλικό 
διαμέρισμα της Μαγιότ. Το σχέδιο δράσης 
αποτελεί αντικείμενο διαλόγου μεταξύ της 
Γαλλίας και της Επιτροπής. Η Γαλλία 
λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου δράσης.

υποβάλλει στην Επιτροπή ένα σχέδιο 
δράσης που θα καθορίζει τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για να εξασφαλιστεί η 
πλήρης εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, από την 
1η Ιανουαρίου 2017, σχετικά με αλιευτικά 
σκάφη που έχουν συνολικό μήκος 
μικρότερο από 10 μέτρα και η αφετηρία 
των δραστηριοτήτων τους είναι το γαλλικό 
διαμέρισμα της Μαγιότ. Το σχέδιο δράσης 
αποτελεί αντικείμενο διαλόγου μεταξύ της 
Γαλλίας και της Επιτροπής. Η Γαλλία 
λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου δράσης.

Or. fr


