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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Sprendimu 2012/419/ES Europos Vadovų Taryba pakeitė Majoto statusą Europos Sąjungos 
atžvilgiu, kuris bus taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. Todėl nuo tos dienos šis salynas 
nebebus užjūrio teritorija ir taps atokiausiu regionu, kaip apibrėžta SESV 349 straipsnyje ir 
355 straipsnio 1 dalyje, ir iš principo jam bus visiškai taikoma Sąjungos teisė.

Komisija, suvokdama Majotui iškilsiančius sunkumus, susijusius su šiuo statuso pakeitimu, 
pasiūlė Europos Parlamentui ir Europos Vadovų Tarybai kai kurias leidžiančias nukrypti 
nuostatas, priimamas teisėkūros procedūra, siekdama užtikrinti, kad  šis sprendimas į 
Bendrijos teisyną būtų perkeltas palaipsniui per tam tikrą laiko tarpą.  

Pasiūlyme pateiktos visos nukrypti leidžiančios nuostatos, susijusios su žvejybos 
reglamentavimu, finansavimu ir kontrole Majote. Jos buvo parengtos glaudžiai 
bendradarbiaujant su atitinkamos valstybės narės – Prancūzijos – vyriausybe, siekiant kuo 
greičiau pereiti prie Bendrijos teisyno, sykiu atsižvelgiant į tai, kiek reikia laiko tokiems 
pokyčiams įgyvendinti, visų pirma turint mintyje ekonominius ir socialinius sunkumus, 
susijusius su atokiausio regiono, apibrėžto SESV 349 straipsnyje, statusu. 

Šiuo klausimu nuomonės referentas su apmaudu pažymi, kad SESV 349 straipsnis 
nepaminėtas tarp teisinių pagrindų, nors pasiūlymas ir jo pagrindimas visiškai atitinka šio 
straipsnio tikslą. Todėl būtina šį straipsnį įtraukti kaip vieną iš kelių teisinių pagrindų, kad 
siūlomos konkrečios priemonės būtų įtvirtintos kaip leidžiančios nukrypti nuostatos. 

Be to, būtina padaryti tam tikras korekcijas, norint geriau atsižvelgti į Majoto ypatumus, 
susijusius su galimybe padidinti žvejybos pastangas. Indijos vandenyno tunų komisijos(ES 
yra viena iš susitariančiųjų šalių) nustatytos viršutinės ribos turi išlikti pagrindine priemone 
siekiant kontroliuoti žvejybos pajėgumus. 

Nuomonės referentas siūlo atsižvelgti į tai, koks laiko tarpas gali susidaryti tarp Komisijos 
pasiūlymo ir iš dalies pakeistų reglamentų, dėl kurių galutinės redakcijos baigiama susitarti 
per tarpinstitucines derybas. Nors šiuo etapu neįmanoma atnaujinti nuorodų, nuomonės 
referentas siūlo suderinti kai kurias nuostatas.

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos 
pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
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Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 
2 dalį ir 168 straipsnio 4 dalies b punktą,

Sąjungos veikimo, ypač į jos 349 straipsnį,
43 straipsnio 2 dalį ir 168 straipsnio 4 
dalies b punktą,

Or. fr

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sprendimu 2012/419/ES4 Europos 
Vadovų Taryba iš dalies pakeitė Majoto 
statusą Sąjungos atžvilgiu nuo 2014 m. 
sausio 1 d. Todėl nuo tos dienos Majotas 
nebebus užjūrio teritorija ir taps atokiausiu 
regionu, kaip apibrėžta SESV 349 
straipsnyje ir 355 straipsnio 1 dalyje. Nuo 
2014 m. sausio 1 d. Majotui bus taikoma 
Sąjungos teisė. Dėl ypatingos Majoto
padėties daugelyje sričių tikslinga numatyti 
tam tikras konkrečias priemones;

(1) Sprendimu 2012/419/ES4 Europos 
Vadovų Taryba iš dalies pakeitė Majoto 
statusą Sąjungos atžvilgiu nuo 2014 m. 
sausio 1 d. Todėl nuo tos dienos Majotas 
nebebus užjūrio teritorija ir taps atokiausiu 
regionu, kaip apibrėžta SESV 349 
straipsnyje ir 355 straipsnio 1 dalyje. Nuo 
2014 m. sausio 1 d. Majotui bus taikoma 
Sąjungos teisė. Dėl ypatingų Majoto, kaip 
atokiausio regiono, socialinių ir 
ekonominių sunkumų daugelyje sričių 
tikslinga numatyti tam tikras konkrečias 
priemones;

__________________ __________________
4 OL L 204, 2012 7 31, p. 131. 4 OL L 204, 2012 7 31, p. 131.

Or. fr

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) pirma, didelę iš Prancūzijos 
departamento Majoto eksploatuojamo su 
Prancūzijos vėliava plaukiojančių laivų 
laivyno dalį sudaro trumpesni negu 9 m 
laivai, kurie yra plaukiojantys aplink salą, 

(6) pirma, didelę iš Prancūzijos 
departamento Majoto eksploatuojamo su 
Prancūzijos vėliava plaukiojančių laivų 
laivyno dalį sudaro trumpesni negu 10 m 
laivai, kurie yra plaukiojantys aplink salą, 
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neturi konkrečių iškrovimo vietų, nėra 
identifikuoti bei išmatuoti ir juose nėra 
imtasi pagrindinių saugos priemonių, kad 
juos būtų galima įtraukti į Sąjungos 
žvejybos laivų registrą; todėl Prancūzija 
negalės baigti kurti šio registro iki 2016 m. 
gruodžio 31 d. Tačiau Prancūzija turėtų 
sudaryti laikiną laivyno registrą, kuris 
atitiktų būtiniausius šio segmento laivų 
identifikavimo reikalavimus, kad 
nedaugėtų neoficialių žvejybos laivų;

neturi konkrečių iškrovimo vietų, nėra 
identifikuoti bei išmatuoti ir juose nėra 
imtasi pagrindinių saugos priemonių, kad 
juos būtų galima įtraukti į Sąjungos 
žvejybos laivų registrą; todėl Prancūzija 
negalės baigti kurti šio registro iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. Tačiau Prancūzija turėtų 
sudaryti laikiną laivyno registrą, kuris 
atitiktų būtiniausius šio segmento laivų 
identifikavimo reikalavimus, kad 
nedaugėtų neoficialių žvejybos laivų;

Or. fr

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kalbant apie 2009 m. lapkričio 20 d. 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, 
nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, 
kuria užtikrinamas bendrosios 
žuvininkystės politikos taisyklių 
laikymasis, iš dalies keičiantį reglamentus
(EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002,
(EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005,
(EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005,
(EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007,
(EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007,
(EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 
1342/200610 ir panaikinantį reglamentus
(EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir
(EB) Nr. 1966/2006, Prancūzija nesugebės 
laikytis visų Sąjungos kontrolės 
įpareigojimų, kiek tai susiję su Majoto 
laivyno segmentu „Majotas. Pelaginės ir 
priedugnio rūšių žuvys. Ilgis < 9 m“, iki 
dienos, kurią Majotas tampa atokiausiu 
regionu. To segmento laivai, plaukiojantys 
aplink salą, neturi konkrečių iškrovimo 
vietų ir dar nėra identifikuoti. Be to, būtina 
rengti žvejus ir kontrolierius, taip pat 
nustatyti tinkamą administracinę ir fizinę 

(10) kalbant apie 2009 m. lapkričio 20 d. 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, 
nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, 
kuria užtikrinamas bendrosios 
žuvininkystės politikos taisyklių 
laikymasis, iš dalies keičiantį reglamentus
(EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002,
(EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005,
(EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005,
(EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007,
(EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007,
(EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 
1342/200610 ir panaikinantį reglamentus
(EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir
(EB) Nr. 1966/2006, Prancūzija nesugebės 
laikytis visų Sąjungos kontrolės 
įpareigojimų, kiek tai susiję su Majoto 
laivyno segmentu „Majotas. Pelaginės ir 
priedugnio rūšių žuvys. Ilgis < 10 m“, iki 
dienos, kurią Majotas tampa atokiausiu 
regionu. To segmento laivai, plaukiojantys 
aplink salą, neturi konkrečių iškrovimo 
vietų ir dar nėra identifikuoti. Be to, būtina 
rengti žvejus ir kontrolierius, taip pat 
nustatyti tinkamą administracinę ir fizinę 
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infrastruktūrą. Todėl reikia numatyti 
laikiną nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo 
tam tikrų žvejybos laivų, taip pat jų 
požymių, jų veiklos jūroje, jų įrankių, jų 
laimikių visais etapais nuo laivo iki rinkos 
kontrolės taisyklių, kiek tai susiję su šiuo 
laivyno segmentu. Tačiau norėdama 
pasiekti bent jau kai kuriuos iš svarbiausių 
Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 tikslų, 
Prancūzija turėtų nustatyti nacionalinę 
kontrolės sistemą, kuri suteiktų jai 
galimybę kontroliuoti ir stebėti to laivyno 
segmento veiklą ir laikytis Sąjungos 
tarptautinių ataskaitų teikimo įpareigojimų;

infrastruktūrą. Todėl reikia numatyti 
laikiną nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo 
tam tikrų žvejybos laivų, taip pat jų 
požymių, jų veiklos jūroje, jų įrankių, jų 
laimikių visais etapais nuo laivo iki rinkos 
kontrolės taisyklių, kiek tai susiję su šiuo 
laivyno segmentu. Tačiau norėdama 
pasiekti bent jau kai kuriuos iš svarbiausių 
Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 tikslų, 
Prancūzija turėtų nustatyti nacionalinę 
kontrolės sistemą, kuri suteiktų jai 
galimybę kontroliuoti ir stebėti to laivyno 
segmento veiklą ir laikytis Sąjungos 
tarptautinių ataskaitų teikimo įpareigojimų;

__________________ __________________
10 OL L 343, 2009 12 22., p. 1. 10 OL L 343, 2009 12 22., p. 1.

Or. fr

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 104/2000
4 straipsnio 3 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Iki 2016 m. gruodžio 16 d. 1, 2 ir 3 
dalys netaikomos mažmeninei prekybai 
pateikiamiems ir galutiniams vartotojams 
Majote skirtiems produktams.

3a. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. 1, 2 ir 3 
dalys netaikomos mažmeninei prekybai 
pateikiamiems ir galutiniams vartotojams 
Majote skirtiems produktams.

Or. fr

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2371/2002
15 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nukrypstant nuo 1 dalies, Prancūzijai iki
2016 m. gruodžio 31 d. netaikomas 
įpareigojimas į savo Sąjungos žvejybos 
laivų registrą įtraukti laivus, kurių bendras 
ilgis yra mažesnis negu 9 m ir kurie 
eksploatuojami iš Majoto.

5. Nukrypstant nuo 1 dalies, Prancūzijai iki
2021 m. gruodžio 31 d. netaikomas 
įpareigojimas į savo Sąjungos žvejybos 
laivų registrą įtraukti laivus, kurių bendras 
ilgis yra mažesnis negu 10 m ir kurie 
eksploatuojami iš Majoto.

Or. fr

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2371/2002
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. Prancūzija 
tvarko laikiną žvejybos laivų, kurių 
bendras ilgis yra mažesnis negu 9 m ir 
kurie eksploatuojami iš Majoto, registrą.
Tame registre pateikiamas bent jau 
kiekvieno laivo pavadinimas, bendras ilgis 
ir identifikavimo kodas.

6. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. Prancūzija 
tvarko laikiną žvejybos laivų, kurių 
bendras ilgis yra mažesnis negu 10 m ir 
kurie eksploatuojami iš Majoto, registrą.
Tame registre pateikiamas bent jau 
kiekvieno laivo pavadinimas, bendras ilgis 
ir identifikavimo kodas.

Or. fr

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 639/2004
1 a straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau žvejybos laivams, kurių bendras 
ilgis yra nuo 8 iki 12 m ir kuriuose 
naudojamos ūdos, taip pat žvejybos 
laivams, kurių bendras ilgis yra mažesnis 

Tačiau žvejybos laivams, kurių bendras 
ilgis yra nuo 8 iki 12 m ir kuriuose 
naudojamos ūdos, taip pat žvejybos 
laivams, kurių bendras ilgis yra mažesnis 
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negu 9 m, taikomas atskaitos lygis yra 
pajėgumai, numatyti plėtros plane, kurį 
Prancūzija 2011 m. sausio 7 d. pateikė 
Indijos vandenyno tunų komisijai.

negu 10 m, taikomas atskaitos lygis yra 
pajėgumai, numatyti plėtros plane, kurį 
Prancūzija 2011 m. sausio 7 d. pateikė 
Indijos vandenyno tunų komisijai.

Or. fr

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 639/2004
1 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 
2371/2002 13 straipsnio, Prancūzijai 
leidžiama nustatyti naujus pajėgumus,
skirtus žvejybos laivų, kurių bendras ilgis 
yra 8 iki 12 m ir kuriuose naudojamos 
ūdos, taip pat žvejybos laivų, kurių 
bendras ilgis yra mažesnis negu 9 m, 
laivyno segmentams, nepanaikinant 
lygiaverčių pajėgumų.

2. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 
2371/2002 13 straipsnio, Prancūzijai 
leidžiama iki 2025 m. gruodžio 31 d.
nustatyti naujus pajėgumus, nepanaikinant 
lygiaverčių pajėgumų.

Or. fr

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009
56 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau 4 straipsnis Majotui taikomas nuo
2019 m. sausio 1 d. Šalutiniai gyvūniniai 
produktai ir jų gaminiai, pagaminti Majote 
iki 2019 m. sausio 1 d., yra pašalinami 
pagal 19 straipsnio 1 dalies b punktą.

Tačiau 4 straipsnis Majotui taikomas nuo
2021 m. sausio 1 d. Šalutiniai gyvūniniai 
produktai ir jų gaminiai, pagaminti Majote 
iki 2021 m. sausio 1 d., yra pašalinami 
pagal 19 straipsnio 1 dalies b punktą.

Or. fr
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
2 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. 5 straipsnio 3 
dalis ir 6, 8, 41, 56, 58–62, 66, 68 ir 109 
straipsniai netaikomi Prancūzijai, kiek tai 
susiję su laivais, kurių bendras ilgis yra 
mažesnis negu 9 m ir kurie eksploatuojami 
iš Majoto, taip pat jų veiklai ir jų laimikiui.

1. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. 5 straipsnio 3 
dalis ir 6, 8, 41, 56, 58–62, 66, 68 ir 109 
straipsniai netaikomi Prancūzijai, kiek tai 
susiję su laivais, kurių bendras ilgis yra 
mažesnis negu 9 m ir kurie eksploatuojami 
iš Majoto, taip pat jų veiklai ir jų laimikiui.

Or. fr

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
2 a straipsnio 2 dalies įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki 2014 m. sausio 1 d. Prancūzija 
nustato laivams, kurių bendras ilgis yra
mažesnis negu 9 m ir kurie eksploatuojami
iš Majoto, taikomą nacionalinę kontrolės 
sistemą. Ta schema atitinka šiuos 
reikalavimus:

2. Iki 2015 m. sausio 1 d. Prancūzija 
nustato laivams, kurių bendras ilgis yra
mažesnis negu 9 m ir kurie eksploatuojami
iš Majoto, taikomą nacionalinę kontrolės 
sistemą. Ta schema atitinka šiuos 
reikalavimus:

Or. fr

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
2 a straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki 2014 m. rugsėjo 30 d. Prancūzija 
pateikia Komisijai veiksmų planą, kuriame 
bus išdėstomos priemonės, kurių reikia 
imtis siekiant užtikrinti visapusišką 
Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 
įgyvendinimą nuo 2017 m. sausio 1 d., 
kiek tai susiję su žvejybos laivais, kurių 
bendras ilgis yra mažesnis negu 9 m ir 
kurie eksploatuojami iš Prancūzijos 
departamento Majoto. Prancūzija ir 
Komisija aptaria veiksmų planą. Prancūzija 
imasi visų būtinų to veiksmų plano 
įgyvendinimo priemonių.

3. Iki 2014 m. rugsėjo 30 d. Prancūzija 
pateikia Komisijai veiksmų planą, kuriame 
bus išdėstomos priemonės, kurių reikia 
imtis siekiant užtikrinti visapusišką 
Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 
įgyvendinimą nuo 2017 m. sausio 1 d., 
kiek tai susiję su žvejybos laivais, kurių 
bendras ilgis yra mažesnis negu 10 m ir 
kurie eksploatuojami iš Prancūzijos 
departamento Majoto. Prancūzija ir 
Komisija aptaria veiksmų planą. Prancūzija 
imasi visų būtinų to veiksmų plano 
įgyvendinimo priemonių.

Or. fr


