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КРАТКА ОБОСНОВКА

С решение 2012/419/ЕС Европейският съвет измени статута на Майот по отношение на 
Съюза, считано от 1 януари 2014 г. Следователно от тази дата архипелагът ще престане 
да бъде отвъдморска територия и ще стане най-отдалечен регион (НОР) по смисъла на 
член 349 и член 355, параграф 1 от Договора от Лисабон, и принципно правото на 
Съюза ще се прилага изцяло и там.

Като си дава сметка за изискванията във връзка с промяната на статута, присъщи на 
Майот, Европейската комисия предложи на Парламента и на Европейския съвет 
поредица от законодателни разпоредби за допускане на дерогации с цел гарантиране на 
постепенен преход към „достиженията на общностното право“ в течение на времето.    

По този начин на вниманието ни се предлага съвкупност от дерогации, свързани с 
напътстване, финансиране и контрол на рибарството в Майот. Те са изготвени в тясно 
сътрудничество с правителството на съответната държава членка – Франция, с цел да се 
гарантира, че възможно най-бързо се вземат предвид достиженията на общностното 
право, като същевременно се отчитат неподлежащите на свиване срокове в едно 
подобно действие, по-специално по отношение на икономическите и социалните 
пречки, свързани със статута на най-отдалечен регион по смисъла на член 349 и 
член 355, параграф 1 от ДФЕС. 

По този повод докладчикът по становище изразява съжаление във връзка с отсъствието 
на същия този член 349 от ДФЕС сред правните основания, въпреки факта, че текстът и 
обосновките съответстват в пълна степен на неговата крайна цел. Използването на 
система от няколко основания е от съществено значение с цел гарантиране на характера 
на предложените мерки като дерогации. 

Освен това са необходими различни приспособявания с цел по-добре да бъдат взети 
предвид характерните особености на Майот във възможностите за увеличаване на 
риболовното усилие. Таваните, определени в рамките на Комисията по рибата тон в 
Индийския океан (IOTC), в която ЕС е договаряща страна, трябва да останат 
задължително условие в овладяването на риболовния капацитет. 

Накрая, докладчикът предлага да бъдат взети предвид несъответствията, които биха 
могли да съществуват, между предложението на Комисията и изменените регламенти, 
които са в процес на финализиране в рамките на междуинституционалните преговори. 
Въпреки че актуализирането на референтните стойности не може да се извърши на този 
етап от представянето, докладчикът предлага известен брой разпоредби да бъдат 
хармонизирани.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да 
включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 43, параграф 2 и 
член 168, параграф 4, буква б) от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 349, член 43, 
параграф 2 и член 168, параграф 4, 
буква б) от него,

Or. fr

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С решение 2012/419/ЕС4

Европейският съвет измени статута на 
Майот по отношение на Съюза, считано 
от 1 януари 2014 г. Следователно от 
тази дата Майот ще престане да бъде 
отвъдморска територия и ще стане най-
отдалечен регион по смисъла на 
член 349 и член 355, параграф 1 от 
ДФЕС. Правото на Съюза ще се прилага 
към Майот от 1 януари 2014 г. 
Целесъобразно е да се предвидят някои 
специални мерки, оправдани от 
конкретната ситуация на Майот в 
редица области.

(1) С решение 2012/419/ЕС4

Европейският съвет измени статута на 
Майот по отношение на Съюза, считано 
от 1 януари 2014 г. Следователно от 
тази дата Майот ще престане да бъде 
отвъдморска територия и ще стане най-
отдалечен регион по смисъла на 
член 349 и член 355, параграф 1 от 
ДФЕС. Правото на Съюза ще се прилага 
към Майот от 1 януари 2014 г. 
Целесъобразно е да се предвидят някои 
специални мерки, оправдани от 
конкретните икономически и 
социални пречки на най-отдалечения 
регион Майот в редица области.

__________________ __________________
4 OВ L 204, 31.7.2012 г., стр. 131. 4 OВ L 204, 31.7.2012 г., стр. 131.

Or. fr
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Първо, съществена част от флота, 
плаващ под знамето на Франция и 
осъществяват дейността си от френския 
департамент Майот, се състои от 
риболовни кораби до 9 m, които са 
разпръснати около острова, нямат 
специфични кейове за разтоварване и 
все още предстои да бъдат 
идентифицирани, измерени и 
оборудвани с минимума уреди за 
безопасност, за да могат да бъдат 
включени в регистъра на риболовните 
кораби на Съюза; вследствие на това 
Франция няма да успее да приключи с 
този регистър до 31 декември 2016 г. 
Франция обаче следва да състави 
временен регистър на флота, 
гарантиращ минимална идентификация 
на корабите в този участък, за да се 
предотврати прекомерното 
разпространение на нерегистрирани 
риболовни кораби.

(6) Първо, съществена част от флота, 
плаващ под знамето на Франция и 
осъществяват дейността си от френския 
департамент Майот, се състои от 
риболовни кораби до 10 m, които са 
разпръснати около острова, нямат 
специфични кейове за разтоварване и 
все още предстои да бъдат 
идентифицирани, измерени и 
оборудвани с минимума уреди за 
безопасност, за да могат да бъдат 
включени в регистъра на риболовните 
кораби на Съюза; вследствие на това 
Франция няма да успее да приключи с 
този регистър до 31 декември 2021 г. 
Франция обаче следва да състави 
временен регистър на флота, 
гарантиращ минимална идентификация 
на корабите в този участък, за да се 
предотврати прекомерното 
разпространение на нерегистрирани 
риболовни кораби.

Or. fr

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) По отношение на Регламент (ЕО) № 
1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 
година за създаване на система за 
контрол на Общността за гарантиране 
на спазването на правилата на общата 
политика в областта на рибарството, за 
изменение на регламенти (ЕО) № 

(10) По отношение на Регламент (ЕО) № 
1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 
година за създаване на система за 
контрол на Общността за гарантиране 
на спазването на правилата на общата 
политика в областта на рибарството, за 
изменение на регламенти (ЕО) № 
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847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 
811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 
2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 
388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 
676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 
1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за 
отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, 
(ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 , 
изглежда Франция няма да бъде в 
състояние да спази всички задължения 
за контрол на Съюза по сегмента 
„Майот. Пелагични и дънни видове. 
Дължина < 9 m“ на флота на Майот до 
датата, на която Майот става най-
отдалечен регион.  Корабите от този 
сегмент, разпръснати около острова, 
нямат специфични кейове за 
разтоварване и все още предстои да 
бъдат идентифицирани. Освен това е 
необходимо да се обучат рибарите и 
контрольорите и да се създаде 
подходяща административна и 
физическа инфраструктура. 
Следователно е необходимо да се 
предвиди временна дерогация от някои 
правила относно контрола на 
риболовните кораби и техните 
характеристики, техните дейности по 
море, техните съоръжения и техния улов 
на всички етапи от кораба до пазара по 
отношение на този сегмент на флота. 
Въпреки това, за да постигне поне някои 
от най-важните цели на Регламент (ЕО) 
№ 1224/2009, Франция трябва да 
създаде национална система за контрол, 
която да ѝ дава възможност да 
контролира и наблюдава дейностите на 
този сегмент на флота и да спазва 
международните задължения за 
докладване на Съюза.

847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 
811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 
2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 
388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 
676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 
1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за 
отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, 
(ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 , 
изглежда Франция няма да бъде в 
състояние да спази всички задължения 
за контрол на Съюза по сегмента 
„Майот. Пелагични и дънни видове. 
Дължина < 10 m“ на флота на Майот до 
датата, на която Майот става най-
отдалечен регион.  Корабите от този 
сегмент, разпръснати около острова, 
нямат специфични кейове за 
разтоварване и все още предстои да 
бъдат идентифицирани. Освен това е 
необходимо да се обучат рибарите и 
контрольорите и да се създаде 
подходяща административна и 
физическа инфраструктура. 
Следователно е необходимо да се 
предвиди временна дерогация от някои 
правила относно контрола на 
риболовните кораби и техните 
характеристики, техните дейности по 
море, техните съоръжения и техния улов 
на всички етапи от кораба до пазара по 
отношение на този сегмент на флота. 
Въпреки това, за да постигне поне някои 
от най-важните цели на Регламент (ЕО) 
№ 1224/2009, Франция трябва да 
създаде национална система за контрол, 
която да ѝ дава възможност да 
контролира и наблюдава дейностите на 
този сегмент на флота и да спазва 
международните задължения за 
докладване на Съюза.

__________________ __________________
10 OВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1. 10 OВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

Or. fr
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Изменение 5

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1
Регламент (ЕО) № 104/2000
Член 4 - параграф 3 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. До 16 декември 2016 г. параграфи 1, 
2 и 3 не се прилагат по отношение на 
продукти, предлагани за продажба на 
дребно на крайния потребител в Майот.

3а. До 31 декември 2021 г. параграфи 1, 
2 и 3 не се прилагат по отношение на 
продукти, предлагани за продажба на 
дребно на крайния потребител в Майот.

Or. fr

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 2371/2002
Член 15 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Чрез дерогация от параграф 1 до 31 
декември 2016 г. Франция се 
освобождава от задължението да 
включи в своя регистър на риболовните 
кораби на Съюза тези плавателни 
съдове, които са с по-малко от 9 m обща 
дължина и осъществяват дейността си 
от Майот.

5. Чрез дерогация от параграф 1 до 31 
декември 2021 г. Франция се 
освобождава от задължението да 
включи в своя регистър на риболовните 
кораби на Съюза тези плавателни 
съдове, които са с по-малко от 10 m 
обща дължина и осъществяват 
дейността си от Майот.

Or. fr

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 2371/2002
Член 15 - параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. До 31 декември 2016 г. Франция 
поддържа временен регистър на 
риболовните кораби, които са с по-
малко от 9 m обща дължина и 
осъществяват дейността си от Майот. 
Този регистър съдържа поне следната 
информация за всеки съд: име, дължина 
и идентификационен код.

6. До 31 декември 2021 г. Франция 
поддържа временен регистър на 
риболовните кораби, които са с по-
малко от 10 m обща дължина и 
осъществяват дейността си от Майот. 
Този регистър съдържа поне следната 
информация за всеки съд: име, дължина 
и идентификационен код.

Or. fr

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 4
Регламент (ЕО) № 639/2004
Член 1 a – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това, за риболовни кораби с 
обща дължина между 8 и 12 m, 
използващи парагади, както и 
риболовни кораби с обща дължина по-
малко от 9 m референтното ниво е 
капацитетът, предвиден в плана за 
развитие, представен от Франция на 
Комисията по рибата тон в Индийския 
океан на 7 януари 2011 г.

Въпреки това, за риболовни кораби с 
обща дължина между 8 и 12 m, 
използващи парагади, както и 
риболовни кораби с обща дължина по-
малко от 10 m референтното ниво е 
капацитетът, предвиден в плана за 
развитие, представен от Франция на 
Комисията по рибата тон в Индийския 
океан на 7 януари 2011 г.

Or. fr

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 4
Регламент (ЕО) № 639/2004
Член 1 а – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от член 13 от 
Регламент (ЕО) № 2371/2002 на 
Франция се разрешава да въведе нов 
капацитет в онези сегменти на 
флота, определени за риболовни 
кораби с обща дължина между 8 и 
12 m, използващи парагади, както и 
риболовни кораби с обща дължина по-
малко от 9 m, без да оттегля 
еквивалентен капацитет.

2. Чрез дерогация от член 13 от 
Регламент (ЕО) № 2371/2002 на 
Франция се разрешава да въведе, до 31 
декември 2025 г., нов капацитет, без 
да оттегля еквивалентен капацитет.

Or. fr

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 5
Регламент (ЕО) № 1069/2009
Член 56 – трета алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 обаче се прилага за Майот от 1 
януари 2019 г. Страничните животински 
продукти и производните продукти, 
произведени на Майот преди 1 януари 
2019 г., се унищожават в съответствие с 
член 19, параграф 1, буква б).

Член 4 обаче се прилага за Майот от 1 
януари 2021 г. Страничните животински 
продукти и производните продукти, 
произведени на Майот преди 1 януари 
2021 г., се унищожават в съответствие с 
член 19, параграф 1, буква б).

Or. fr

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 2 а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 декември 2016 г. член 5, 1. До 31 декември 2021 г. член 5, 
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параграф 3 и членове 6, 8, 41, 56, 58 до 
62, 66, 68 и 109 не се прилагат към 
Франция по отношение на риболовните 
кораби с обща дължина по-малко от 
9 m, осъществяващи дейността си от 
Майот, на техните дейности и техния 
улов.

параграф 3 и членове 6, 8, 41, 56, 58 до 
62, 66, 68 и 109 не се прилагат към 
Франция по отношение на риболовните 
кораби с обща дължина по-малко от 
9 m, осъществяващи дейността си от 
Майот, на техните дейности и техния 
улов.

Or. fr

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 2 а – параграф 2 – встъпително изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 1 януари 2014 г. Франция 
установява национална схема за 
контрол, която се прилага спрямо 
риболовните кораби с обща дължина по-
малко от 9 m, осъществяващи дейността 
си от Майот. Тази схема съответства на 
следните изисквания:

2. До 1 януари 2015 г. Франция 
установява национална схема за 
контрол, която се прилага спрямо 
риболовните кораби с обща дължина по-
малко от 9 m, осъществяващи дейността 
си от Майот. Тази схема съответства на 
следните изисквания:

Or. fr

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 2 а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До 30 септември 2014 г. Франция 
представя на Комисията план за 
действие, посочващ мерките, които да 
бъдат взети, за да се осигури пълното 
прилагане на Регламент (ЕО) 
№ 1224/2009 от 1 януари 2017 г. по 

3. До 30 септември 2014 г. Франция 
представя на Комисията план за 
действие, посочващ мерките, които да 
бъдат взети, за да се осигури пълното 
прилагане на Регламент (ЕО) 
№ 1224/2009 от 1 януари 2017 г. по 
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отношение на риболовните кораби с 
обща дължина по-малко от 9 m, 
осъществяващи дейността си от 
френския департамент Майот. Планът за 
действие е предмет на диалог между 
Франция и Комисията. Франция взема 
всички необходими мерки за 
изпълнение на този план за действие.

отношение на риболовните кораби с 
обща дължина по-малко от 10 m, 
осъществяващи дейността си от 
френския департамент Майот. Планът за 
действие е предмет на диалог между 
Франция и Комисията. Франция взема 
всички необходими мерки за 
изпълнение на този план за действие.

Or. fr


