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LÜHISELGITUS

Euroopa Ülemkogu muutis otsusega 2012/419/EL, mis jõustub alates 1. jaanuarist 2014, 
Mayotte’i staatust Euroopa Liidu suhtes. Seetõttu ei ole Mayotte’i saarestik alates nimetatud 
kuupäevast enam ülemereterritoorium, vaid temast saab äärepoolseim piirkond Lissaboni 
lepingu artikli 349 ja artikli 355 lõike 1 tähenduses ja põhimõtteliselt kohaldatakse tema 
suhtes täielikult liidu õigusakte.

Komisjon on teadlik saarestiku seisundist tulenevatest piirangutest ning esitab seetõttu 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule rea õigusakte, millega nähakse ette erandid, et tagada 
pikemaajalisem üleminek liidu õigustikule.

Lisaks tehakse ettepanekud Mayotte’i kalanduse raamistikku, rahastamist ja kontrolli 
puudutavate erandite tegemiseks. Ettepanekud töötati välja tihedas koostöös Prantsusmaa kui 
asjaomase liikmesriigi valitsusega ning nende eesmärk on tagada liidu õigustiku võimalikult 
kiire ülevõtmine, jättes samas selleks minimaalselt vajalikul määral aega, arvestades eelkõige 
ELi toimimise lepingu artiklis 349 nimetatud äärepoolseima piirkonna staatusega kaasnevate 
sotsiaalsete ja majanduslike piirangutega. 

Sellega seoses kahetseb raportöör, et ELi toimimise lepingu artiklit 349 ei ole võetud 
õiguslike aluste hulka, ehkki ettepanek ja selle põhjendused vastavad täielikult nimetatud 
artikli eesmärgile. Sellepärast on kavandatud erandlike erimeetmete arvessevõtmise 
minimaalseks eelduseks nimetatud artikli lisamine ettepaneku mitmele õiguslikule alusele. 

Samas on mitmed muudatused vältimatud selleks, et püügikoormuse suurendamise 
võimaluste juures Mayotte’i iseärasusi paremini arvesse võtta. Püügikoormuse juhtimisel 
tuleb vältimatult arvesse võtta India Ookeani Tuunikomisjoni (mille liige EL on) egiidi all 
välja töötatud ülempiire. 

Lõpetuseks teeb raportöör ettepaneku võtta arvesse võimalikke lahknevusi komisjoni 
ettepaneku ja muutmisel olevate määruste vahel, mida praegu viimistletakse 
institutsioonidevahelistel läbirääkimistel. Ettepaneku praeguses etapis ei saa kõiki viiteid 
arvesse võtta, kuid raportöör teeb ettepaneku teatavate sätete ühtlustamiseks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
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lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2 ja 
artikli 168 lõike 4 punkti b,

lepingut, eriti selle artiklit 349, artikli 43 
lõiget 2 ja artikli 168 lõike 4 punkti b,

Or. fr

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Nõukogu muutis otsusega 
2012/419/EL,4 mis jõustub alates 1. 
jaanuarist 2014, Mayotte’i staatust Euroopa 
Liidu suhtes. Seetõttu ei ole Mayotte alates 
nimetatud kuupäevast enam 
ülemereterritoorium, vaid temast saab 
äärepoolseim piirkond ELi toimimise 
lepingu artikli 349 ja artikli 355 lõike 1 
tähenduses. Liidu õigusakte hakatakse 
Mayotte'i suhtes kohaldama alates 1. 
jaanuarist 2014. On asjakohane kehtestada 
mitmes valdkonnas teatavad erimeetmed, 
mida õigustab Mayotte'ile eriomane 
olukord.

(1) Euroopa Ülemkogu muutis otsusega 
2012/419/EL4, mis jõustub alates 1. 
jaanuarist 2014, Mayotte’i staatust Euroopa 
Liidu suhtes. Seetõttu ei ole Mayotte alates 
nimetatud kuupäevast enam 
ülemereterritoorium, vaid temast saab 
äärepoolseim piirkond ELi toimimise 
lepingu artikli 349 ja artikli 355 lõike 1 
tähenduses. Liidu õigusakte hakatakse 
Mayotte'i suhtes kohaldama alates 1. 
jaanuarist 2014. On asjakohane kehtestada 
mitmes valdkonnas teatavad erimeetmed, 
mida õigustavad Mayotte'ile kui 
äärepoolseimale piirkonnale eriomased 
sotsiaalsed ja majanduslikud piirangud.

__________________ __________________
4 ELT L 204, 31.7.2012, lk 131. 4 ELT L 204, 31.7.2012, lk 131.

Or. fr

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Esiteks koosneb oluline osa 
Prantsusmaa lipu all sõitvast laevastikust, 
mis tegutseb Prantsusmaa Mayotte'i 
departemangust, alla 9meetristest

(6) Esiteks koosneb oluline osa 
Prantsusmaa lipu all sõitvast laevastikust, 
mis tegutseb Prantsusmaa Mayotte'i 
departemangust, alla 10-meetristest
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laevadest, mis asuvad hajutatult saare 
ümber, millel ei ole konkreetset 
lossimiskohta ja mis tuleb veel tuvastada, 
mõõta ja varustada minimaalsel tasemel 
ohutusseadmetega, et need saaks sisestada 
liidu kalalaevastiku registrisse; seetõttu ei 
ole Prantsusmaal võimalik viia 
registreerimist lõpule enne 31. detsembrit 
2016. Prantsusmaa peaks siiski looma 
ajutise laevastikuregistri, et selle laevastiku 
osa laevad oleksid minimaalsel tasemel 
identifitseeritud, et vältida ebaametlike 
kalalaevade tegutsemist.

laevadest, mis asuvad hajutatult saare 
ümber, millel ei ole konkreetset 
lossimiskohta ja mis tuleb veel tuvastada, 
mõõta ja varustada minimaalsel tasemel 
ohutusseadmetega, et need saaks sisestada 
liidu kalalaevastiku registrisse; seetõttu ei 
ole Prantsusmaal võimalik viia 
registreerimist lõpule enne 31. detsembrit 
2021. Prantsusmaa peaks siiski looma 
ajutise laevastikuregistri, et selle laevastiku 
osa laevad oleksid minimaalsel tasemel 
identifitseeritud, et vältida ebaametlike 
kalalaevade tegutsemist.

Or. fr

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Seoses nõukogu 20. novembri 2009. 
aasta määrusega (EÜ) nr 1224/2009, 
millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem 
ühise kalanduspoliitika eeskirjade 
järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi 
(EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) 
nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 
2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 
388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 
676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 
1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning 
tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) 
nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 
1966/2006,10 tundub, et Prantsusmaal ei ole 
võimalik täita kõiki liidu seatud 
kontrollikohustusi Mayotte'i laevastiku 
osas „Mayotte. Pelaagilised ja 
põhjalähedased liigid. Pikkus < 9m” 
selleks kuupäevaks, mil Mayotte'ist saab 
äärepoolseim piirkond. Selle laevastiku osa 
laevadel, mis asuvad hajutatult ümber 
saare, ei ole konkreetset lossimiskohta ja 
need tuleb veel identifitseerida. Lisaks 

(10) Seoses nõukogu 20. novembri 2009. 
aasta määrusega (EÜ) nr 1224/2009, 
millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem 
ühise kalanduspoliitika eeskirjade 
järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi 
(EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) 
nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 
2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 
388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 
676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 
1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning 
tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) 
nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 
1966/2006,10 tundub, et Prantsusmaal ei ole 
võimalik täita kõiki liidu seatud 
kontrollikohustusi Mayotte'i laevastiku 
osas („Mayotte. Pelaagilised ja 
põhjalähedased liigid. Pikkus < 10 m”)
selleks kuupäevaks, mil Mayotte'ist saab 
äärepoolseim piirkond. Selle laevastiku osa 
laevadel, mis asuvad hajutatult ümber 
saare, ei ole konkreetset lossimiskohta ja 
need tuleb veel identifitseerida. Lisaks 
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tuleb koolitada kalureid ja kontrolöre ning 
luua vajalik haldus- ja füüsiline 
infrastruktuur. Seega on vaja laevastiku 
selle osa laevadele ette näha ajutised 
erandid teatavates eeskirjadest, mis on 
seotud kalalaevade kontrollimise ja 
omadustega, merel toimuva tegevusega, 
nende varustuse ja püügiga kõikides 
etappides alates laevast kuni turuni. Selleks 
et saavutada vähemalt kõige olulisemad 
määruse (EÜ) nr 1224/2009 eesmärgid, 
peaks Prantsusmaa kehtestama riikliku 
kontrollisüsteemi, mille abil oleks tal 
võimalik teostada kontrolli ja seiret selle 
laevastiku osa tegevuse üle ja et järgida 
liidus kehtivaid rahvusvahelisi 
aruandluskohustusi.

tuleb koolitada kalureid ja kontrolöre ning 
luua vajalik haldus- ja füüsiline 
infrastruktuur. Seega on vaja laevastiku 
selle osa laevadele ette näha ajutised 
erandid teatavates eeskirjadest, mis on 
seotud kalalaevade kontrollimise ja 
omadustega, merel toimuva tegevusega, 
nende varustuse ja püügiga kõikides 
etappides alates laevast kuni turuni. Selleks 
et saavutada vähemalt kõige olulisemad 
määruse (EÜ) nr 1224/2009 eesmärgid, 
peaks Prantsusmaa kehtestama riikliku 
kontrollisüsteemi, mille abil oleks tal 
võimalik teostada kontrolli ja seiret selle 
laevastiku osa tegevuse üle ja et järgida 
liidus kehtivaid rahvusvahelisi 
aruandluskohustusi.

__________________ __________________
10 ELT L 343, 22.12.2009, lk 1. 10 ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

Or. fr

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1
Määrus (EÜ) nr 104/2000 
Artikkel 4 – lõige 3a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Lõikeid 1, 2 ja 3 ei kohaldata kuni 16. 
detsembrini 2016 toodete suhtes, mida 
müüakse jaekaubanduses Mayotte'i 
lõpptarbijale.

3a. Lõikeid 1, 2 ja 3 ei kohaldata kuni 31. 
detsembrini 2021 toodete suhtes, mida 
müüakse jaekaubanduses Mayotte'i 
lõpptarbijale.

Or. fr

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1
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Määrus (EÜ) nr 2371/2002 
Artikkel 15 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Erandina lõikest 1 on Prantsusmaa kuni 
31. detsembrini 2016 vabastatud 
kohustusest lisada oma lipu all sõitvate 
ühenduse kalalaevade registrisse need 
laevad, mille kogupikkus on alla 9 meetri 
ja mis tegutsevad Mayotte'ist.

5. Erandina lõikest 1 on Prantsusmaa kuni 
31. detsembrini 2021 vabastatud 
kohustusest lisada oma lipu all sõitvate 
ühenduse kalalaevade registrisse need 
laevad, mille kogupikkus on alla 10 meetri 
ja mis tegutsevad Mayotte'ist.

Or. fr

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 2371/2002 
Artikkel 15 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kuni 31. detsembrini 2016 peab 
Prantsusmaa ajutist registrit kalalaevadest, 
mille kogupikkus on alla 9 meetri ja mis 
tegutsevad Mayotte'ist. Sellesse registrisse 
tuleb kanda teave iga laeva kohta, vähemalt 
selle nimi, kogupikkus ja tunnuskood.

6. Kuni 31. detsembrini 2021 peab 
Prantsusmaa ajutist registrit kalalaevadest, 
mille kogupikkus on alla 10 meetri ja mis 
tegutsevad Mayotte'ist. Sellesse registrisse 
tuleb kanda iga laeva kohta vähemalt selle 
nimi, kogupikkus ja tunnuskood.

Or. fr

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 
Määrus (EÜ) nr 639/2004 
Artikkel 1 a – lõige 1 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste kalalaevade sihttasemeks, mille 
kogupikkus on 8–12 meetrit ja mis 
kasutavad õngejada, ning selliste 

Selliste kalalaevade sihttasemeks, mille 
kogupikkus on 8–12 meetrit ja mis 
kasutavad õngejada, ning selliste 
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kalalaevade sihttase, mille kogupikkus on 
alla 9 meetri, on siiski püügivõimsus, mis 
on märgitud Prantsusmaa poolt India 
Ookeani Tuunikomiteele 7. jaanuaril 2011 
esitatud arengukavas.

kalalaevade sihttase, mille kogupikkus on 
alla 10 meetri, on siiski püügivõimsus, mis 
on märgitud Prantsusmaa poolt India 
Ookeani Tuunikomiteele 7. jaanuaril 2011 
esitatud arengukavas.

Or. fr

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 
Määrus (EÜ) nr 639/2004 
Artikkel 1 a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina määruse (EÜ) nr 2371/2002 
artiklist 13 on Prantsusmaal lubatud 
kehtestada uus püügivõimsus laevastiku 
selle osa kohta, mis on määratud 
kalalaevade jaoks, mille kogupikkus on 8–
12 meetrit ja mis kasutavad õngejada, ja 
kalalaevade jaoks, mille kogupikkus on 
alla 9 meetri, ilma samaväärse 
püügivõimsuse kõrvaldamiseta.

2. Erandina määruse (EÜ) nr 2371/2002 
artiklist 13 on Prantsusmaal lubatud kuni 
31. detsembrini 2025 kehtestada uus 
püügivõimsus ilma samaväärse 
püügivõimsuse kõrvaldamiseta.

Or. fr

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 
Määrus (EÜ) nr 1069/2009
Artikkel 56 – lõik 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 4 kohaldatakse siiski Mayotte
suhtes alates 1. jaanuarist 2019. Mayotte'is 
enne 1. jaanuari 2019 saadud loomsed 
kõrvalsaadused ja nendest saadud tooted 
kõrvaldatakse kooskõlas artikli 19 lõike 1 
punktiga b. (Määruse eestikeelses 

Artiklit 4 kohaldatakse siiski Mayotte’i
suhtes alates 1. jaanuarist 2021. Mayotte'is 
enne 1. jaanuari 2021 saadud loomsed 
kõrvalsaadused ja nendest saadud tooted 
kõrvaldatakse kooskõlas artikli 19 lõike 1 
punktiga b. 
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versioonis selline lõik puudub - tlk.)

Or. fr

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 4 a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Prantsusmaa suhtes ei kohaldata kuni 31. 
detsembrini 2016 artikli 5 lõiget 3 ja 
artikleid 6, 8, 41, 56, 58−62, 66, 68 ja 109 
kalalaevade puhul, mille kogupikkus on 
alla 9 meetri ja mis tegutsevad Mayotte'ist, 
ning nende tegevuse ja püügi suhtes.

1. Prantsusmaa suhtes ei kohaldata kuni 31. 
detsembrini 2021 artikli 5 lõiget 3 ja 
artikleid 6, 8, 41, 56, 58−62, 66, 68 ja 109 
kalalaevade puhul, mille kogupikkus on 
alla 9 meetri ja mis tegutsevad Mayotte'ist, 
ning nende tegevuse ja püügi suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 
Määrus (EÜ) nr 1224/2009 
Artikkel 2 a – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 1. jaanuariks 2014 kehtestab 
Prantsusmaa riikliku kontrollikava, mida 
kohaldatakse kalalaevade suhtes, mille 
kogupikkus on alla 9 meetri ja mis 
tegutsevad Mayotte'ist. Nimetatud 
kontrollikava peab vastama järgmistele 
tingimustele:

2. Prantsusmaa kehtestab 1. jaanuariks 
2015 riikliku kontrollikava, mida 
kohaldatakse kalalaevade suhtes, mille 
kogupikkus on alla 9 meetri ja mis 
tegutsevad Mayotte'ist. Nimetatud 
kontrollikava peab vastama järgmistele 
tingimustele:

Or. fr
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 
Määrus (EÜ) nr 1224/2009 
Artikkel 2 a – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Prantsusmaa esitab 30. septembriks 2014 
komisjonile tegevuskava, milles 
kehtestatakse meetmed, mida võetakse, et 
tagada määruse (EÜ) nr 1224/2009 täielik 
rakendamine alates 1. jaanuarist 2017 
seoses kalalaevadega, mille kogupikkus on 
alla 9 meetri ja mis tegutsevad Prantsuse 
Mayotte'i departemangust. Prantsusmaa ja 
komisjon peavad strateegilise kava üle 
dialoogi. Prantsusmaa peab võtma kõik 
vajalikud meetmed kõnealuse tegevuskava 
rakendamiseks.

3. Prantsusmaa esitab 30. septembriks 2014 
komisjonile tegevuskava, milles 
kehtestatakse meetmed, mida võetakse, et 
tagada määruse (EÜ) nr 1224/2009 täielik 
rakendamine alates 1. jaanuarist 2017 
seoses kalalaevadega, mille kogupikkus on 
alla 10 meetri ja mis tegutsevad Prantsuse 
Mayotte'i departemangust. Prantsusmaa ja 
komisjon peavad strateegilise kava üle 
dialoogi. Prantsusmaa peab võtma kõik 
vajalikud meetmed kõnealuse tegevuskava 
rakendamiseks.

Or. fr


