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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Rozhodnutím 2012/419/EU změnila Evropská rada status souostroví Mayotte vůči Evropské 
unii s účinností ode dne 1. ledna 2014. Od tohoto data tak Mayotte přestane být zámořským 
územím, stane se nejvzdálenějším regionem ve smyslu článku 349 a čl. 355 odst. 1 Smlouvy 
o fungování Evropské unie a začne tam být v zásadě plně použitelné právo Unie.

Evropská komise si je naprosto vědoma omezení, která pro Mayotte z této změny statusu 
vyplývají, a navrhla proto Parlamentu a Radě soubor přechodných legislativních opatření, 
jejichž účelem je zajistit, aby byl přechod k acquis communautaire postupný a rozložený 
v čase.  

Bylo nám tedy předloženo několik výjimek, které se týkají organizace, financování a kontroly 
rybolovu na Mayotte. Tyto výjimky byly vypracovány v těsné spolupráci s vládou Francie, 
tedy dotčeného členského státu, aby se zajistilo co nejrychlejší převzetí acquis 
communautaire a zároveň se zohlednily lhůty, které při takovém postupu nelze zkrátit, 
zejména pokud jde o omezení v hospodářské a sociální oblasti spojená se statusem 
nejvzdálenějšího regionu, jak jej definuje článek 349 Smlouvy o fungování EU. 

V tomto ohledu navrhovatel lituje, že v právním základu není tento článek 349 Smlouvy 
o fungování EU uveden, a to přesto, že text a jeho odůvodnění plně odpovídají účelu, který 
tento článek sleduje.  Je tedy naprosto minimálním požadavkem, aby byl článek 349 zařazen 
do právního základu nařízení, a to s cílem začlenit přechodnou povahu navrhovaných 
zvláštních opatření. 

Dále je třeba provést několik změn, aby byly lépe zohledněny specifické podmínky Mayotte, 
pokud jde o možnosti zvýšení intenzity rybolovu. Při řízení rybolovných kapacit přitom musí 
být závaznou normou stropy přijaté v rámci Komise pro tuňáky Indického oceánu, jíž je EU 
smluvní stranou. 

Navrhovatel konečně doporučuje, aby se zohlednila ta okolnost, že mezi návrhem Komise 
a nařízeními, která se jím mění a sama jsou přitom v rámci interinstitucionálních jednání ve 
fázi dokončování, mohou existovat určité rozdíly. Třebaže v této fázi legislativního procesu 
nelze odkazy aktualizovat, navrhovatel doporučuje některá ustanovení sladit.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby do 
své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Právní východisko 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 
a čl. 168 odst. 4 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 349, 
čl. 43 odst. 2 a čl. 168 odst. 4 písm. b) této 
smlouvy,

Or. fr

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Rozhodnutím 2012/419/EU4 změnila 
Evropská rada status Mayotte vůči 
Evropské unii s účinností od 1. ledna 2014. 
Od tohoto data přestane být Mayotte 
zámořským územím a stane se 
nejvzdálenějším regionem ve smyslu 
článku 349 a čl. 355 odst. 1 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. Od 1. ledna 2014 
se na Mayotte použije právo Unie. Je 
vhodné stanovit některá konkrétní opatření, 
jež jsou odůvodněna zvláštní situací
Mayotte v řadě oblastí.

(1) Rozhodnutím 2012/419/EU4 změnila 
Evropská rada status Mayotte vůči 
Evropské unii s účinností od 1. ledna 2014. 
Od tohoto data přestane být Mayotte 
zámořským územím a stane se
nejvzdálenějším regionem ve smyslu 
článku 349 a čl. 355 odst. 1 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. Od 1. ledna 2014 
se na Mayotte použije právo Unie. Je 
vhodné stanovit některá konkrétní opatření, 
jež jsou odůvodněna sociálními a 
hospodářskými omezeními 
nejvzdálenějšího regionu Mayotte v řadě 
oblastí.

__________________ __________________
4 Úř. věst L 204, 31.7.2012, s. 131. 4 Úř. věst L 204, 31.7.2012, s. 131.

Or. fr

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Za prvé, velká část loďstva plujícího (6) Za prvé, velká část loďstva plujícího 
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pod vlajkou Francie a provozovaného ve 
francouzském departementu Mayotte se 
skládá z plavidel kratších než 9 metrů, 
která jsou roztroušená okolo ostrova, 
nemají žádné konkrétní přístaviště, ale 
přesto musí být identifikována, změřena a 
vybavena minimální bezpečnostní výstrojí, 
aby mohla být zařazena do rejstříku 
rybářských plavidel Unie. V důsledku této 
situace Francie tento rejstřík nestihne 
vyhotovit do 31. prosince 2016. Francie by 
nicméně měla uvést do provozu provizorní 
rejstřík, který zaručí minimální identifikaci 
plavidel této části loďstva a zabrání nárůstu 
neoficiálních rybářských plavidel.

pod vlajkou Francie a provozovaného ve 
francouzském departementu Mayotte se 
skládá z plavidel kratších než 10 metrů, 
která jsou roztroušená okolo ostrova, 
nemají žádné konkrétní přístaviště, ale 
přesto musí být identifikována, změřena a 
vybavena minimální bezpečnostní výstrojí, 
aby mohla být zařazena do rejstříku 
rybářských plavidel Unie. V důsledku této 
situace Francie tento rejstřík nestihne 
vyhotovit do 31. prosince 2021. Francie by 
nicméně měla uvést do provozu provizorní 
rejstřík, který zaručí minimální identifikaci 
plavidel této části loďstva a zabrání nárůstu 
neoficiálních rybářských plavidel.

Or. fr

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pokud jde o nařízení Rady (ES) č. 
1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o 
zavedení kontrolního režimu Společenství 
k zajištění dodržování pravidel společné 
rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 
847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 
811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 
2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 
388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 
676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 
1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení 
nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 
a (ES) č. 1966/200610, je zřejmé, že 
Francie nebude s to splnit všechny 
kontrolní povinnosti Unie v části „Mayotte. 
Pelagické druhy a druhy žijící při mořském 
dnu. Délka < 9 m“ loďstva Mayotte do 
data, ke kterému se Mayotte stane 
nejvzdálenějším regionem. Plavidla této 
části loďstva, roztroušená okolo ostrova, 
nemají žádné konkrétní přístaviště, ale 

(10) Pokud jde o nařízení Rady (ES) č. 
1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o 
zavedení kontrolního režimu Společenství 
k zajištění dodržování pravidel společné 
rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 
847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 
811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 
2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 
388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 
676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 
1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení 
nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 
a (ES) č. 1966/200610, je zřejmé, že 
Francie nebude s to splnit všechny 
kontrolní povinnosti Unie v části „Mayotte. 
Pelagické druhy a druhy žijící při mořském 
dnu. Délka < 10 m“ loďstva Mayotte do 
data, ke kterému se Mayotte stane 
nejvzdálenějším regionem. Plavidla této 
části loďstva, roztroušená okolo ostrova, 
nemají žádné konkrétní přístaviště, ale 
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přesto musí být identifikována. Kromě 
toho je nutné vyškolit rybáře a kontrolory a 
vybudovat příslušnou správní a fyzickou 
infrastrukturu. Je proto nezbytné stanovit 
dočasnou odchylku od některých pravidel 
kontroly rybářských plavidel a jejich 
vlastností, jejich činností na moři, jejich 
lovných zařízení a jejich úlovků ve všech 
fázích od plavidla po trh, pokud jde o tuto 
část loďstva. Aby však bylo dosaženo 
alespoň některých nejdůležitějších cílů 
nařízení (ES) č. 1224/2009, měla by 
Francie vybudovat vnitrostátní kontrolní 
systém, který umožní kontrolu a sledování 
činností této části loďstva a zajistí plnění 
mezinárodních oznamovacích povinností 
Unie.

přesto musí být identifikována. Kromě 
toho je nutné vyškolit rybáře a kontrolory a 
vybudovat příslušnou správní a fyzickou 
infrastrukturu. Je proto nezbytné stanovit 
dočasnou odchylku od některých pravidel 
kontroly rybářských plavidel a jejich 
vlastností, jejich činností na moři, jejich 
lovných zařízení a jejich úlovků ve všech 
fázích od plavidla po trh, pokud jde o tuto 
část loďstva. Aby však bylo dosaženo 
alespoň některých nejdůležitějších cílů 
nařízení (ES) č. 1224/2009, měla by 
Francie vybudovat vnitrostátní kontrolní 
systém, který umožní kontrolu a sledování 
činností této části loďstva a zajistí plnění 
mezinárodních oznamovacích povinností 
Unie.

__________________ __________________
10 Úř. věst L 343, 22.12.2009, s. 1. 10 Úř. věst L 343, 22.12.2009, s. 1.

Or. fr

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1
Nařízení (ES) č. 104/2000 
Čl. 4 – odst. 3 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Do 16. prosince 2016 se odstavce 1, 2 a 
3 nevztahují na produkty nabízené v 
maloobchodním prodeji koncovému 
spotřebiteli na Mayotte.

3a. Do 31. prosince 2021 se odstavce 1, 2 a 
3 nevztahují na produkty nabízené v 
maloobchodním prodeji koncovému 
spotřebiteli na Mayotte.

Or. fr

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1
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Nařízení (ES) č. 2371/2002 
Čl. 15 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odchylně od odstavce 1 je Francie do 
31. prosince 2016 vyňata z povinnosti 
zapsat do svého rejstříku rybářských 
plavidel Unie ta plavidla, jejichž celková 
délka nepřesahuje 9 metrů a která jsou 
provozována na Mayotte.

5. Odchylně od odstavce 1 je Francie do 
31. prosince 2021 vyňata z povinnosti 
zapsat do svého rejstříku rybářských 
plavidel Unie ta plavidla, jejichž celková 
délka nepřesahuje 10 metrů a která jsou 
provozována na Mayotte.

Or. fr

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 2371/2002 
Čl. 15 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Do 31. prosince 2016 Francie povede 
provizorní rejstřík rybářských plavidel, 
jejichž celková délka nepřesahuje 9 metrů 
a která jsou provozována na Mayotte. 
Uvedený rejstřík musí obsahovat nejméně 
jméno, celkovou délku a identifikační kód 
každého plavidla.

6. Do 31. prosince 2021 Francie povede 
provizorní rejstřík rybářských plavidel, 
jejichž celková délka nepřesahuje 10 metrů 
a která jsou provozována na Mayotte. 
Uvedený rejstřík musí obsahovat nejméně 
jméno, celkovou délku a identifikační kód 
každého plavidla.

Or. fr

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Článek 4 
Nařízení (ES) č. 639/2004 
Čl. 1 a – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro rybářská plavidla, jejichž celková 
délka je mezi 8 a 12 metry a která 

Pro rybářská plavidla, jejichž celková 
délka je mezi 8 a 12 metry a která 
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používají dlouhé lovné šňůry, a pro 
plavidla, jejichž celková délka nepřesahuje 
9 metrů, je referenční úrovní kapacita 
stanovená v rozvojovém plánu, který 
Francie dne 7. ledna 2011 předložila 
Komisi pro tuňáky Indického oceánu.

používají dlouhé lovné šňůry, a pro 
plavidla, jejichž celková délka nepřesahuje 
10 metrů, je referenční úrovní kapacita 
stanovená v rozvojovém plánu, který 
Francie dne 7. ledna 2011 předložila 
Komisi pro tuňáky Indického oceánu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Článek 4 
Nařízení (ES) č. 639/2004 
Čl. 1 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od článku 13 nařízení (ES) č. 
2371/2002 je Francie oprávněna přidat 
novou kapacitu v části loďstev 
definovaných pro rybářská plavidla, 
jejichž celková délka je mezi 8 a 12 metry 
a která používají dlouhé lovné šňůry, a 
pro rybářská plavidla, jejichž celková 
délka nepřesahuje 9 metrů, aniž by 
ekvivalentní kapacitu odstranila.

2. Odchylně od článku 13 nařízení (ES) č. 
2371/2002 je Francie do 31. prosince 2025 
oprávněna přidat novou kapacitu, aniž by 
ekvivalentní kapacitu odstranila.

Or. fr

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Článek 5 
Nařízení (ES) č. 1069/2009
Čl. 56 – pododstavec 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 se však pro Mayotte použije s 
účinkem od 1. ledna 2019. Vedlejší 
produkty živočišného původu a výrobky z 
nich vyprodukované na Mayotte před 1. 
lednem 2019 budou neškodně odstraněny 

Článek 4 se však pro Mayotte použije s 
účinkem od 1. ledna 2021. Vedlejší 
produkty živočišného původu a výrobky z 
nich vyprodukované na Mayotte před 1. 
lednem 2021 budou neškodně odstraněny 
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podle čl. 19 odst. 1 písm b). podle čl. 19 odst. 1 písm. b). 

Or. fr

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Článek 6 
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 2 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2016 se čl. 5 odst. 3, a 
články 6, 8, 41, 56, 58 až 62, 66, 68 a 109 
nevztahují na Francii s ohledem na 
rybářská plavidla, jejichž celková délka 
nepřesahuje 9 metrů a která jsou 
provozována na Mayotte, jejich činnosti a 
jejich úlovky.

1. Do 31. prosince 2021 se čl. 5 odst. 3, a 
články 6, 8, 41, 56, 58 až 62, 66, 68 a 109 
nevztahují na Francii s ohledem na 
rybářská plavidla, jejichž celková délka 
nepřesahuje 9 metrů a která jsou 
provozována na Mayotte, jejich činnosti a 
jejich úlovky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Článek 6 
Nařízení (ES) č. 1224/2009 
Čl. 2 a – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do 1. ledna 2014 Francie zřídí 
vnitrostátní kontrolní režim rybářských 
plavidel, jejichž celková délka nepřesahuje 
9 metrů a která jsou provozována na 
Mayotte. Tento režim musí splňovat tyto 
požadavky:

2. Do 1. ledna 2015 Francie zřídí 
vnitrostátní kontrolní režim rybářských 
plavidel, jejichž celková délka nepřesahuje 
9 metrů a která jsou provozována na 
Mayotte. Tento režim musí splňovat tyto 
požadavky:

Or. fr
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Článek 6 
Nařízení (ES) č. 1224/2009 
Čl. 2 a – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Francie do 30. září 2014 předloží Komisi 
akční plán, ve kterém stanoví opatření k 
zajištění plného provedení nařízení (ES) č. 
1224/2009 od 1. ledna 2017, pokud jde o 
rybářská plavidla, jejichž celková délka 
nepřesahuje 9 metrů a která jsou 
provozována ve francouzském 
departementu Mayotte. Akční plán bude 
předmětem rozhovorů mezi Francií a 
Komisí. Francie přijme veškerá nezbytná 
opatření k provedení uvedeného akčního 
plánu.

3. Francie do 30. září 2014 předloží Komisi 
akční plán, ve kterém stanoví opatření k 
zajištění plného provedení nařízení (ES) č. 
1224/2009 od 1. ledna 2017, pokud jde o 
rybářská plavidla, jejichž celková délka 
nepřesahuje 10 metrů a která jsou 
provozována ve francouzském 
departementu Mayotte. Akční plán bude 
předmětem rozhovorů mezi Francií a 
Komisí. Francie přijme veškerá nezbytná 
opatření k provedení uvedeného akčního 
plánu.

Or. fr


