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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Tanács a 2012/419/EU határozatával 2014. január 1-jei hatállyal módosította 
Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállását. Ennek következtében az említett időponttól 
a szigetcsoport nem tartozik a tengerentúli területek közé, hanem a Lisszaboni Szerződés 
349. cikke és 355. cikkének (1) bekezdése szerinti legkülső régiónak minősül, amelyre 
főszabály szerint teljes mértékben alkalmazandó az uniós jog.

Az e jogállásváltozásból fakadóan Mayotte-ra nehezedő korlátokra figyelemmel az Európai 
Bizottság egy sor, eltérést biztosító jogszabályi rendelkezésre irányuló javaslatot nyújtott be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, hogy biztosítsa a „közösségi vívmányokra” történő 
hosszabb távú, fokozatos átállást. 

Ennek keretében került elénk a mayotte-i halászat szabályozásával, finanszírozásával és 
ellenőrzésével kapcsolatos eltéréseket tartalmazó javaslatcsomagot. A csomagot az érintett 
tagállam, azaz Franciaország kormányával szoros együttműködésben dolgozták ki, biztosítva 
ezáltal a közösségi vívmányoknak való lehető leghamarabbi megfelelést, egyúttal figyelembe 
véve az ennek során betartandó, meg nem rövidíthető határidőket, különös tekintettel az 
EUMSZ 349. cikkében meghatározott legkülső régiók jogállásából fakadó gazdasági és 
társadalmi korlátokra. 

Ezzel összefüggésben a vélemény előadója sajnálatosnak tartja, hogy az EUMSZ 349. cikke 
annak ellenére nem szerepel a jogalapok között, hogy a jogszabály szövege és indokolása 
maradéktalanul összhangban áll az adott cikk céljával. Ezért az EUMSZ említett cikkének a 
javaslat többes jogalapjába való felvétele a szigorúan szükséges minimumfeltétele annak, 
hogy a javaslatban szereplő különleges intézkedések eltérést biztosító jellege 
érvényesülhessen. 

Mindemellett több kiigazításra is szükség van ahhoz, hogy a halászati erőkifejtés lehetséges 
növelése tekintetében jobban figyelembe vegyék Mayotte sajátosságait. A halászati kapacitás 
szabályozása során továbbra is be kell tartani az Indiai-óceáni Tonhalbizottság (IOTC) –
amelynek az Unió is szerződő fele – által megállapított felső korlátokat. 

Végül az előadó javasolja a bizottsági javaslat és az intézményközi tárgyalások keretében 
jelenleg véglegesítés alatt álló, módosított rendeletek közötti esetleges eltérések 
figyelembevételét. Bár e jogalkotási szakaszban nem állnak rendelkezésre a 
referenciaanyagok aktualizált változatai, az előadó bizonyos rendelkezések összehangolását 
javasolja.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 43. 
cikke (2) bekezdésére és 168. cikke (4) 
bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
349. cikkére, 43. cikkének (2) bekezdésére 
és 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

Or. fr

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Tanács 2012/419/EU 
határozatával4 2014. január 1-jei hatállyal 
módosította Mayotte Európai Unióval 
kapcsolatos jogállását. Ennek 
következtében az említett időponttól 
Mayotte nem tartozik a tengerentúli 
területek közé, és az EUMSZ 349. cikke és 
355. cikke (1) bekezdése értelmében 
legkülső régiónak minősül. Az uniós jogot 
2014. január 1-jétől kell alkalmazni 
Mayotte-on. Tekintettel Mayotte számos 
területen fennálló különleges helyzetére
indokolt bizonyos egyedi intézkedésekről 
rendelkezni.

(1) Az Európai Tanács 2012/419/EU 
határozatával4 2014. január 1-jei hatállyal 
módosította Mayotte Európai Unióval 
kapcsolatos jogállását. Ennek 
következtében az említett időponttól 
Mayotte nem tartozik a tengerentúli 
területek közé, és az EUMSZ 349. cikke és 
355. cikkének (1) bekezdése értelmében 
legkülső régiónak minősül. Az uniós jogot 
2014. január 1-jétől kell alkalmazni 
Mayotte-on. Tekintettel Mayotte mint 
legkülső régió különleges társadalmi és 
gazdasági korlátaira, indokolt bizonyos 
egyedi intézkedésekről rendelkezni.

__________________ __________________
4 HL L 204., 2012.7.31., 131. o. 4 HL L 204., 2012.7.31., 131. o.

Or. fr

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Egyrészt a francia lobogó alatt hajózó 
és Mayotte francia megyében üzemelő 
flotta egy jelentős része 9 méternél kisebb 
hosszúságú, a sziget körül elszórtan 
tevékenykedő, meghatározott 
kirakodóhellyel nem rendelkező hajókból 
áll, amelyeket még azonosítani kell, 
amelyek méretét meg kell határozni és 
amelyeket fel kell szerelni a minimális 
biztonsági felszerelésekkel ahhoz, hogy 
bekerüljenek az uniós halászhajóflotta-
nyilvántartásba, így Franciaország a 
nyilvántartást 2016. december 31-ig nem 
fogja tudni elkészíteni. Franciaországnak 
ugyanakkor a nyilvántartásban nem 
szereplő halászhajók elterjedésének 
megelőzése érdekében létre kell hoznia az 
e szegmenshez tartozó hajók alapvető 
azonosítását garantáló átmeneti hajóflotta-
nyilvántartást.

(6) Egyrészt a francia lobogó alatt hajózó 
és Mayotte francia megyében üzemelő 
flotta egy jelentős része 10 méternél kisebb 
hosszúságú, a sziget körül elszórtan 
tevékenykedő, meghatározott 
kirakodóhellyel nem rendelkező hajókból 
áll, amelyeket még azonosítani kell, 
amelyek méretét meg kell határozni és 
amelyeket fel kell szerelni a minimális 
biztonsági felszerelésekkel ahhoz, hogy 
bekerüljenek az uniós halászhajóflotta-
nyilvántartásba, így Franciaország a 
nyilvántartást 2021. december 31-ig nem 
fogja tudni elkészíteni. Franciaországnak 
ugyanakkor a nyilvántartásban nem 
szereplő halászhajók elterjedésének 
megelőzése érdekében létre kell hoznia az 
e szegmenshez tartozó hajók alapvető 
azonosítását garantáló átmeneti hajóflotta-
nyilvántartást.

Or. fr

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A közös halászati politika 
szabályainak betartását biztosító közösségi 
ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 
847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 
811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 
2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 
388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 
676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 
1300/2008/EK és az 1342/2008/EK 
rendelet módosításáról, valamint a 
2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 
1966/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 

(10) A közös halászati politika 
szabályainak betartását biztosító közösségi 
ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 
847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 
811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 
2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 
388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 
676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 
1300/2008/EK és az 1342/2008/EK 
rendelet módosításáról, valamint a 
2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 
1966/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 
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1224/2009/EK tanácsi rendeletet10 érintően 
úgy tűnik, hogy Mayotte legkülső régióvá 
válásának napjáig Franciaország nem lesz 
képes eleget tenni az összes uniós 
ellenőrzési kötelezettségnek a flottának a 
„Mayotte. Nyílt tengeri és tengerfenéki 
fajok. Hosszúság < 9 m.” szegmense 
tekintetében. Az ehhez a szegmenshez 
tartozó, a sziget körül elszórtan 
tevékenykedő, meghatározott 
kirakodóhellyel nem rendelkező hajókat 
még azonosítani kell, továbbá ki kell 
képezni a halászokat és az ellenőröket, és 
ki kell építeni a megfelelő igazgatási és 
fizikai infrastruktúrát. Ideiglenes eltérést 
kell tehát biztosítani az említett 
flottaszegmens vonatkozásában a 
halászhajók ellenőrzésére és jellemzőire, a 
tengeren folytatott tevékenységükre, 
felszerelésükre és fogási mennyiségeikre 
vonatkozó bizonyos szabályoktól – a 
kifogott mennyiségeknek a hajótól a piacra 
kerüléséig tartó összes szakasz 
tekintetében. Annak érdekében azonban, 
hogy az 1224/2009/EK rendeletnek 
legalább a legfontosabb célkitűzései 
teljesüljenek, Franciaországnak létre kell 
hoznia egy nemzeti ellenőrző rendszert, 
amely lehetővé teszi a flotta ezen 
szegmense által végzett tevékenységek 
ellenőrzését és nyomon követését, illetve 
az Unió nemzetközi jelentési 
kötelezettségeinek való megfelelést.

1224/2009/EK tanácsi rendeletet10 érintően 
úgy tűnik, hogy Mayotte legkülső régióvá 
válásának napjáig Franciaország nem lesz 
képes eleget tenni az összes uniós 
ellenőrzési kötelezettségnek a flottának a 
„Mayotte. Nyílt tengeri és tengerfenéki 
fajok. Hosszúság < 10 m.” szegmense 
tekintetében. Az ehhez a szegmenshez 
tartozó, a sziget körül elszórtan 
tevékenykedő, meghatározott 
kirakodóhellyel nem rendelkező hajókat 
még azonosítani kell, továbbá ki kell 
képezni a halászokat és az ellenőröket, és 
ki kell építeni a megfelelő igazgatási és 
fizikai infrastruktúrát. Ideiglenes eltérést 
kell tehát biztosítani az említett 
flottaszegmens vonatkozásában a 
halászhajók ellenőrzésére és jellemzőire, a 
tengeren folytatott tevékenységükre, 
felszerelésükre és fogási mennyiségeikre 
vonatkozó bizonyos szabályoktól – a 
kifogott mennyiségeknek a hajótól a piacra 
kerüléséig tartó összes szakasz 
tekintetében. Annak érdekében azonban, 
hogy az 1224/2009/EK rendeletnek 
legalább a legfontosabb célkitűzései 
teljesüljenek, Franciaországnak létre kell 
hoznia egy nemzeti ellenőrző rendszert, 
amely lehetővé teszi a flotta ezen 
szegmense által végzett tevékenységek 
ellenőrzését és nyomon követését, illetve 
az Unió nemzetközi jelentési 
kötelezettségeinek való megfelelést.

__________________ __________________
10 HL L 343., 2009.12.22., 1. o. 10 HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

Or. fr

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés
104/2000/EK rendelet 
4 cikk – 3 a bekezdés



PA\1004830HU.doc 7/10 PE519.805v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A kiskereskedelmi forgalomban a 
végső fogyasztónak Mayotte-on felkínált 
termékekre az (1), (2) és (3) bekezdést 
2016. december 16-ig nem kell alkalmazni.

(3a) A kiskereskedelmi forgalomban a 
végső fogyasztónak Mayotte-on felkínált 
termékekre az (1), (2) és (3) bekezdést 
2021. december 31-ig nem kell alkalmazni.

Or. fr

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2371/2002/EK rendelet 
15 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdéstől eltérve, 
Franciaország 2016. december 31-ig 
mentesül azon kötelezettsége alól, hogy az 
uniós halászhajóflotta-nyilvántartásában 
szerepeltesse a 9 méternél kisebb teljes 
hosszúságú, Mayotte-ról üzemelő hajókat.

(5) Az (1) bekezdéstől eltérve, 
Franciaország 2021. december 31-ig 
mentesül azon kötelezettsége alól, hogy az 
uniós halászhajóflotta-nyilvántartásában 
szerepeltesse a 10 méternél kisebb teljes 
hosszúságú, Mayotte-ról üzemelő hajókat.

Or. fr

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2371/2002/EK rendelet 
15 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) 2016. december 31-ig Franciaország 
átmeneti nyilvántartást vezet a 9 méternél 
kisebb teljes hosszúságú, Mayotte-ról 
üzemelő halászhajókról. Ez a nyilvántartás 
minden hajóra vonatkozóan tartalmazza 
legalább annak nevét, teljes hosszúságát és 
azonosító kódját.

(6) 2021. december 31-ig Franciaország 
átmeneti nyilvántartást vezet a 10 méternél 
kisebb teljes hosszúságú, Mayotte-ról 
üzemelő halászhajókról. Ez a nyilvántartás 
minden hajóra vonatkozóan tartalmazza 
legalább annak nevét, teljes hosszúságát és 
azonosító kódját.
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Or. fr

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk 
639/2004/EK rendelet 
1 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ugyanakkor a 8 és 12 méter közötti teljes 
hosszúságú, fenékhorogsort használó, 
illetve a 9 méternél kisebb teljes 
hosszúságú halászhajók esetében a 
referenciaérték a Franciaország által az 
Indiai-óceáni Tonhalbizottságnak 
2011. január 7-én bemutatott fejlesztési 
tervben szereplő kapacitásnak felel meg.

Ugyanakkor a 8 és 12 méter közötti teljes 
hosszúságú, fenékhorogsort használó, 
illetve a 10 méternél kisebb teljes 
hosszúságú halászhajók esetében a 
referenciaérték a Franciaország által az 
Indiai-óceáni Tonhalbizottságnak 
2011. január 7-én bemutatott fejlesztési 
tervben szereplő kapacitásnak felel meg.

Or. fr

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk 
639/2004/EK rendelet 
1 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2371/2002/EK rendelet 13. cikkétől 
eltérve, Franciaország engedélyt kap új 
kapacitás bevezetésére a 8 és 12 méter 
közötti teljes hosszúságú, fenékhorogsort 
használó, illetve a 9 méternél kisebb teljes 
hosszúságú halászhajók flottaszegmense 
tekintetében anélkül, hogy az új 
kapacitással egyenértékű 
kapacitáscsökkentést hajtana végre.

(2) A 2371/2002/EK rendelet 13. cikkétől 
eltérve, Franciaország engedélyt kap új 
kapacitás 2025. december 31-ig történő
bevezetésére anélkül, hogy az új 
kapacitással egyenértékű 
kapacitáscsökkentést hajtana végre

Or. fr
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk 
1069/2009/EK rendelet
56 cikk – 3 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikket Mayotte vonatkozásában 
azonban 2019. január 1-jétől kell 
alkalmazni. A Mayotte-on 2019. január 1-
je előtt képződő állati melléktermékeket és 
a belőlük származó termékeket a 19. cikk 
(1) bekezdésének b) pontjával összhangban 
ártalmatlanítják.

A 4. cikket Mayotte vonatkozásában 
azonban 2021. január 1-jétől kell 
alkalmazni. A Mayotte-on 2021. január 1-
je előtt képződő állati melléktermékeket és 
a belőlük származó termékeket a 19. cikk 
(1) bekezdésének b) pontjával összhangban 
ártalmatlanítják.

Or. fr

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk 
1224/2009/EK rendelet
2 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2016. december 31-ig az 5. cikk 
(3) bekezdését, a 6., 8., 41., 56., 58–62., 
66., 68. és a 109. cikket Franciaországra 
nem kell alkalmazni a 9 méternél kisebb 
teljes hosszúságú, Mayotte-ról üzemelő 
halászhajók, azok tevékenysége és az 
általuk kifogott mennyiségek tekintetében.

(1) 2021. december 31-ig az 5. cikk 
(3) bekezdését, a 6., 8., 41., 56., 58–62., 
66., 68. és a 109. cikket Franciaországra 
nem kell alkalmazni a 9 méternél kisebb 
teljes hosszúságú, Mayotte-ról üzemelő 
halászhajók, azok tevékenysége és az 
általuk kifogott mennyiségek tekintetében.

Or. fr

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk 
1224/2009/EK rendelet 
2 a cikk – 2 bekezdés – bevezető mondat
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2014. január 1-jéig Franciaország 
létrehozza a 9 méternél kisebb teljes 
hosszúságú, Mayotte-ról üzemelő 
halászhajókra alkalmazandó nemzeti 
ellenőrző rendszerét. A rendszernek az 
alábbi követelményeknek kell eleget 
tennie:

(2). 2015. január 1-jéig Franciaország 
létrehozza a 9 méternél kisebb teljes 
hosszúságú, Mayotte-ról üzemelő 
halászhajókra alkalmazandó nemzeti 
ellenőrző rendszerét. A rendszernek az 
alábbi követelményeknek kell eleget 
tennie:

Or. fr

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk 
1224/2009/EK rendelet 
2 a cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2014. szeptember 30-ig Franciaország 
cselekvési tervet nyújt be a Bizottsághoz, 
amelyben meghatározza azon 
intézkedéseket, amelyek meghozatala 
szükséges ahhoz, hogy 2017. január 1-jétől 
a 9 méternél kisebb teljes hosszúságú, 
Franciaország Mayotte megyéjéből 
üzemelő halászhajók tekintetében 
megfeleljen az 1224/2009/EK rendeletnek. 
A cselekvési terv Franciaország és a 
Bizottság közötti egyeztetés tárgya. A 
cselekvési terv végrehajtása érdekében 
Franciaország minden szükséges 
intézkedést megtesz.
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