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KORT BEGRUNDELSE

Ved afgørelse 2012/419/EU ændrede Det Europæiske Råd Mayottes status i forhold til Den 
Europæiske Union fra den 1. januar 2014. Fra dette tidspunkt vil Mayotte derfor ophøre med 
at være et oversøisk territorium (OLT) og blive en region i den yderste periferi, jf. artikel 349 
og artikel 355, stk. 1, i Lissabontraktaten, og EU-retten vil derefter fuldt ud finde anvendelse.

I bevidstheden om de problemer, der for Mayotte er forbundet med denne ændring i status, 
har Kommissionen foreslået Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd en række 
undtagelsesbestemmelser for at sikre en smidig og gradvis overgang til den gældende EU-ret.  

Det er således blevet gjort opmærksom på en række undtagelser vedrørende forvaltning, 
finansiering og overvågning af fiskeriet i Mayotte. De er udarbejdet i tæt samarbejde med 
regeringen i den berørte medlemsstat, Frankrig, for at sikre, at der hurtigst muligt tages 
hensyn til EU-retten, idet der samtidig tages hensyn til den minimumsperiode, en sådan 
proces kræver, især på grund af de økonomiske og sociale problemer, der er forbundet med at 
have status som region i den yderste periferi som defineret i artikel 349 i TEUF. 

I denne forbindelse beklager ordføreren, at samme artikel 349 i TEUF ikke er medtaget blandt 
retsgrundlagene, selv om teksten og begrundelserne svarer fuldt ud til dens formål. Det er 
således strengt nødvendigt at indarbejde artiklen i et system med flere retsgrundlag, så det 
fremgår, at de foreslåede specifikke foranstaltninger er undtagelsesbestemmelser. 

Der er derudover stadig behov for flere forbedringer for bedre at tage hensyn til de særlige 
forhold, der gør sig gældende i forbindelse med Mayottes muligheder for at øge 
fiskeriindsatsen. De lofter, der er udarbejdet inden for rammerne af Kommissionen for 
Tunfisk i Det Indiske Ocean (IOTC), som EU er kontraherende part i, skal fortsat være 
bindende i forvaltningen af fiskerikapaciteten. 

Ordføreren foreslår endelig, at der tages hensyn til de forskydninger, der kan være mellem 
Kommissionens forslag og de ændrede regler, som er ved at blive færdiggjort inden for 
rammerne af interinstitutionelle forhandlinger. Selv om henvisningerne ikke kan ajourføres på 
dette stadium, foreslår ordføreren at harmonisere en række bestemmelser.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den under henvisning til traktaten om Den 
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Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 43, stk. 2, og artikel 168, stk. 4, litra 
b),

Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 349, artikel 43, stk. 2, og artikel 
168, stk. 4, litra b),

Or. fr

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Ved afgørelse 2012/419/EU4 ændrede 
Det Europæiske Råd Mayottes status i 
forhold til Den Europæiske Union fra den 
1. januar 2014. Fra dette tidspunkt vil 
Mayotte derfor ophøre med at være et 
oversøisk territorium og blive en region i 
den yderste periferi, jf. artikel 349 og 
artikel 355, stk. 1, i TEUF. EU-retten vil 
finde anvendelse på Mayotte fra den 1. 
januar 2014. Det er hensigtsmæssigt at 
fastsætte visse specifikke foranstaltninger 
på grund af den særlige situation for
Mayotte på en række områder.

1) Ved afgørelse 2012/419/EU4 ændrede 
Det Europæiske Råd Mayottes status i 
forhold til Den Europæiske Union fra den 
1. januar 2014. Fra dette tidspunkt vil 
Mayotte derfor ophøre med at være et 
oversøisk territorium og blive en region i 
den yderste periferi, jf. artikel 349 og 
artikel 355, stk. 1, i TEUF. EU-retten vil 
finde anvendelse på Mayotte fra den 1. 
januar 2014. Det er hensigtsmæssigt at 
fastsætte visse specifikke foranstaltninger 
på grund af de særlige sociale og 
økonomiske problemer i regionen i den
yderste periferi Mayotte på en række 
områder.

__________________ __________________
4 EUT L 204 af 31.7.2012, s. 131. 4 EUR L 204 af 31.7.2012, s. 131.

Or. fr

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) For det første består en vigtig del af den 
flåde, der fører Frankrigs flag og driver 
virksomhed fra det franske departement 

6) For det første består en vigtig del af den 
flåde, der fører Frankrigs flag og driver 
virksomhed fra det franske departement 
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Mayotte, af fartøjer på mindre end 9 meter, 
som er spredt over hele øen, som ikke har 
specifikke landingssteder, og som mangler 
at blive identificeret, målt og forsynet med 
minimalt sikkerhedsudstyr for at blive 
optaget i registret over Unionens 
fiskerfartøjer; som følge heraf vil Frankrig 
ikke kunne færdiggøre dette register før 
den 31. december 2016. Frankrig bør 
imidlertid etablere et midlertidigt 
flåderegister, der sikrer minimal 
identifikation af fartøjerne i denne kategori 
for at undgå vækst i antallet af 
uregistrerede fiskerfartøjer.

Mayotte, af fartøjer på mindre end 10
meter, som er spredt over hele øen, som 
ikke har specifikke landingssteder, og som 
mangler at blive identificeret, målt og 
forsynet med minimalt sikkerhedsudstyr 
for at blive optaget i registret over 
Unionens fiskerfartøjer; som følge heraf vil 
Frankrig ikke kunne færdiggøre dette 
register før den 31. december 2021. 
Frankrig bør imidlertid etablere et 
midlertidigt flåderegister, der sikrer 
minimal identifikation af fartøjerne i denne 
kategori for at undgå vækst i antallet af 
uregistrerede fiskerfartøjer.

Or. fr

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) For så vidt angår Rådets forordning 
(EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 
om oprettelse af en EF-kontrolordning med 
henblik på at sikre overholdelse af reglerne 
i den fælles fiskeripolitik, om ændring af 
forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 
2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 
768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) 
nr.2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 
509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 
1098/2007, (EF) nr. 300/2008, (EF) nr. 
1342/2008 og om ophævelse af forordning 
(EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og 
(EF) nr. 1966/2006, fremgår det, at 
Frankrig ikke vil være i stand til at 
overholde alle Unionens 
kontrolforpligtelser for segmentet 
"Mayotte. Pelagiske og demersale arter. 
Længde < 9 m" for flåden på Mayotte 
senest på den dato, hvor Mayotte bliver en 
region i den yderste periferi. Fartøjerne i 
denne kategori er spredt over hele øen, har 

10) For så vidt angår Rådets forordning 
(EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 
om oprettelse af en EF-kontrolordning med 
henblik på at sikre overholdelse af reglerne 
i den fælles fiskeripolitik, om ændring af 
forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 
2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 
768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) 
nr.2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 
509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 
1098/2007, (EF) nr. 300/2008, (EF) nr. 
1342/2008 og om ophævelse af forordning 
(EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og 
(EF) nr. 1966/2006, fremgår det, at 
Frankrig ikke vil være i stand til at 
overholde alle Unionens 
kontrolforpligtelser for segmentet 
"Mayotte. Pelagiske og demersale arter. 
Længde < 10 m" for flåden på Mayotte 
senest på den dato, hvor Mayotte bliver en 
region i den yderste periferi. Fartøjerne i 
denne kategori er spredt over hele øen, har 
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ingen specifikke landingssteder og er 
endnu ikke blevet identificeret. Det er 
desuden nødvendigt at uddanne fiskerne og 
kontrollørerne, og der skal etableres 
passende administrativ og fysisk 
infrastruktur. Det er derfor nødvendigt at 
fastsætte bestemmelser om en midlertidig 
undtagelse fra visse regler vedrørende 
kontrol af fiskefartøjer og deres 
egenskaber, deres aktiviteter på havet, 
deres redskaber og deres fangster på alle 
stadier fra selve fartøjet til salgsmarkedet, 
for så vidt angår denne fartøjskategori. For 
imidlertid at nå i det mindste nogle af de 
vigtigste mål i forordning (EF) nr. 
1224/2009 bør Frankrig oprette et nationalt 
kontrolsystem, som gør det muligt at 
kontrollere og overvåge aktiviteterne i 
denne fartøjskategori og overholde de 
internationale rapporteringsforpligtelser i 
Unionen.

ingen specifikke landingssteder og er 
endnu ikke blevet identificeret. Det er 
desuden nødvendigt at uddanne fiskerne og 
kontrollørerne, og der skal etableres 
passende administrativ og fysisk 
infrastruktur. Det er derfor nødvendigt at 
fastsætte bestemmelser om en midlertidig 
undtagelse fra visse regler vedrørende 
kontrol af fiskefartøjer og deres 
egenskaber, deres aktiviteter på havet, 
deres redskaber og deres fangster på alle 
stadier fra selve fartøjet til salgsmarkedet, 
for så vidt angår denne fartøjskategori. For 
imidlertid at nå i det mindste nogle af de 
vigtigste mål i forordning (EF) nr. 
1224/2009 bør Frankrig oprette et nationalt 
kontrolsystem, som gør det muligt at 
kontrollere og overvåge aktiviteterne i 
denne fartøjskategori og overholde de 
internationale rapporteringsforpligtelser i 
Unionen.

__________________ __________________

EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1. EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

Or. fr

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1
Forordning (EF) nr. 104/2000 
Artikel 4 – stk. 3 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indtil den 16. december 2016 finder stk. 1, 
2 og 3 ikke anvendelse på produkter, som 
udbydes til detailsalg til den endelige 
forbruger på Mayotte.

3a. Indtil den 31. december 2021 finder 
stk. 1, 2 og 3 ikke anvendelse på produkter, 
som udbydes til detailsalg til den endelige 
forbruger på Mayotte.

Or. fr
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 2371/2002 
Artikel 15 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Uanset stk. 1 fritages Frankrig indtil den 
31. december 2016 fra forpligtelsen til i sit 
register over EU-fiskerfartøjer at inkludere 
de fartøjer, der har en længde overalt på 
under 9 meter og opererer fra Mayotte.

5. Uanset stk. 1 fritages Frankrig indtil den 
31. december 2021 fra forpligtelsen til i sit 
register over EU-fiskerfartøjer at inkludere 
de fartøjer, der har en længde overalt på 
under 10 meter og opererer fra Mayotte.

Or. fr

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 2371/2002 
Artikel 15 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Indtil den 31. december 2016 fører 
Frankrig et foreløbigt register over 
fiskerfartøjer, som har en længde overalt på 
under 9 meter og opererer fra Mayotte. 
Dette register skal for hvert fartøj mindst 
indeholde navn, længde og en 
identifikationskode.

6. Indtil den 31. december 2021 fører 
Frankrig et foreløbigt register over 
fiskerfartøjer, som har en længde overalt på 
under 10 meter og opererer fra Mayotte. 
Dette register skal for hvert fartøj mindst 
indeholde navn, længde og en 
identifikationskode.

Or. fr

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 4 
Forordning (EF) nr. 639/2004 
Artikel 1 a – stk. 1 – afsnit 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

For fiskerfartøjer, der har en længde 
overalt på mellem 8 og 12 meter og 
anvender langliner, og fiskerfartøjer, der 
har en længde overalt på under 9 meter, er 
referenceniveauet kapaciteten i den 
udviklingsplan, som Frankrig forelagde 
Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske 
Ocean den 7. januar 2011.

For fiskerfartøjer, der har en længde 
overalt på mellem 8 og 12 meter og 
anvender langliner, og fiskerfartøjer, der 
har en længde overalt på under 10 meter, er 
referenceniveauet kapaciteten i den 
udviklingsplan, som Frankrig forelagde 
Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske 
Ocean den 7. januar 2011.

Or. fr

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 4 
Forordning (EF) nr. 639/2004 
Artikel 1 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset artikel 13 i forordning (EF) nr. 
2371/2002 bemyndiges Frankrig til at 
indføre ny kapacitet i de fartøjskategorier, 
der er defineret for fiskerfartøjer, der har 
en længde overalt på mellem 8 og 12 
meter og anvender langliner, og fartøjer, 
der har en længde overalt på under 9 
meter, uden inddragelse af en tilsvarende 
kapacitet.

2. Uanset artikel 13 i forordning (EF) nr. 
2371/2002 bemyndiges Frankrig til at 
indføre ny kapacitet uden inddragelse af en 
tilsvarende kapacitet indtil den 31. 
december 2025.

Or. fr

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 5 
Forordning (EF) nr. 1069/2009
Artikel 56 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 anvendes dog for Mayotte fra den 
1. januar 2019. Animalske biprodukter og 
afledte produkter, der produceres i Mayotte 
inden den 1. januar 2019, bortskaffes i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, 
litra b).

Artikel 4 anvendes dog for Mayotte fra den 
1. januar 2021. Animalske biprodukter og 
afledte produkter, der produceres i Mayotte 
inden den 1. januar 2021, bortskaffes i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, 
litra b).

Or. fr

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 6 
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 2 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indtil den 31. december 2016 finder 
artikel 5, stk. 3, samt artikel 6, 8, 41, 56, 58 
til 62, 66, 68 og 109 ikke anvendelse på 
Frankrig for fiskerfartøjer, som har en 
længde overalt på under 9 meter og 
opererer fra Mayotte, deres aktiviteter og 
deres fangster.

1. Indtil den 31. december 2021 finder 
artikel 5, stk. 3, samt artikel 6, 8, 41, 56, 58 
til 62, 66, 68 og 109 ikke anvendelse på 
Frankrig for fiskerfartøjer, som har en 
længde overalt på under 9 meter og 
opererer fra Mayotte, deres aktiviteter og 
deres fangster.

Or. fr

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 6 
Forordning (EF) nr. 1224/2009 
Artikel 2 a – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 1. januar 2014 opretter 
Frankrig en national kontrolordning, der 
gælder for fiskerfartøjer, som har en 
længde overalt på under 9 meter og 

2. Senest den 1. januar 2015 opretter 
Frankrig en national kontrolordning, der 
gælder for fiskerfartøjer, som har en 
længde overalt på under 9 meter og 
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opererer fra Mayotte. Denne ordning skal 
opfylde følgende krav:

opererer fra Mayotte. Denne ordning skal 
opfylde følgende krav:

Or. fr

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 6 
Forordning (EF) nr. 1224/2009 
Artikel 2 a – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest den 30. september 2014 
forelægger Frankrig Kommissionen en 
handlingsplan med de foranstaltninger, der 
skal træffes for at sikre fuld gennemførelse 
af forordning (EF) nr. 1224/2009 fra den 1. 
januar 2017 for fiskerfartøjer, som har en 
længde overalt på under 9 meter og 
opererer fra det franske departement 
Mayotte. Handlingsplanen skal være 
genstand for en dialog mellem Frankrig og 
Kommissionen. Frankrig træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at 
gennemføre en sådan handlingsplan.

3. Senest den 30. september 2014 
forelægger Frankrig Kommissionen en 
handlingsplan med de foranstaltninger, der 
skal træffes for at sikre fuld gennemførelse 
af forordning (EF) nr. 1224/2009 fra den 1. 
januar 2017 for fiskerfartøjer, som har en 
længde overalt på under 10 meter og 
opererer fra det franske departement 
Mayotte. Handlingsplanen skal være 
genstand for en dialog mellem Frankrig og 
Kommissionen. Frankrig træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at 
gennemføre en sådan handlingsplan.

Or. fr


