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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropadome ar Lēmumu 2012/419/ES, kas stāsies spēkā 2014. gada 1. janvārī, grozīja statusu, 
kas Majotai noteikts attiecībā uz Savienību. Tādējādi šis arhipelāgs no minētā datuma vairs 
nebūs aizjūras teritorija (AZT), kļūstot par tālāko reģionu Lisabonas līguma 349. panta un 
355. panta 1. punkta nozīmē, un faktiski uz to pilnībā attieksies Savienības tiesību akti.

Atzīstot ierobežojumus Majotā, kuri ir saistīti ar šo statusa maiņu, Eiropas Komisija ierosināja 
Parlamentam un Eiropadomei virkni tiesību aktu noteikumu atbrīvojumu veidā, lai 
nodrošinātu savlaicīgu pakāpenisku un vienmērīgu pāreju uz acquis commmunautaire.  

Mēs zinām, ka ir noteikta virkne  atbrīvojumu saistībā ar zvejas organizāciju, finansējumu un 
kontroli Majotā. Priekšlikums tika izstrādāts ciešā sadarbībā ar attiecīgās dalībvalsts —
Francijas — valdību, lai nodrošinātu, ka pēc iespējas drīzāk tiktu pakāpeniski ieviests acquis 
commmunautaire, vienlaikus ņemot vērā termiņus, kas vajadzīgi šāda pasākuma veikšanai, jo 
īpaši attiecībā uz ekonomiskiem un sociāliem ierobežojumiem, kas saistīti ar tālākā reģiona 
statusu, kā noteikts LESD 349. pantā.  

Šajā sakarībā atzinuma sagatavotājs pauž nožēlu par to, ka minētais LESD 349. pants nav 
ietverts juridiskajā pamatā, neskatoties uz to, ka teksts un tā pamatojums pilnībā atbilst tā 
mērķim. Vairāku juridisko pamatu izmantošana ir īpaši būtiska, lai nodrošinātu atbrīvojuma 
statusu ierosinātajiem pasākumiem. 

Turklāt ir vajadzīgi vairāki pielāgojumi, lai labāk ņemtu vērā Majotas īpašās vajadzības 
attiecībā uz iespējām paaugstināt zvejas intensitāti. Indijas okeāna tunzivju komitejas 
noteiktajiem maksimālajiem ierobežojumiem, kas ir saistoši arī ES, būtu jāpaliek galvenajam 
līdzeklim, lai kontrolētu zvejas jaudu. 

Visbeidzot atzinuma sagatavotājs ierosina ņemt vērā atšķirības, kas var būt starp Komisijas 
priekšlikumu un grozītajām regulām, kas pašlaik ir noslēguma posmā iestāžu sarunās.  Lai 
gan šajā procedūras posmā nav iespējams atjaunināt atsauces, atzinuma sagatavotājs ierosina 
saskaņot virkni noteikumu.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. atsauce
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu 
un 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 349. pantu, 43. panta 
2. punktu un 168. panta 4. punkta 
b) apakšpunktu,

Or. fr

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Eiropadome ar Lēmumu 2012/419/ES4, 
ko piemēro no 2014. gada 1. janvāra, 
grozīja statusu, kas Majotai noteikts 
attiecībā uz Savienību. Tādējādi Majota no 
minētā datuma vairs nebūs aizjūras 
teritorija un kļūs par tālāko reģionu LESD 
349. panta un 355. panta 1. punkta nozīmē. 
Savienības tiesības Majotai tiks piemērotas 
no 2014. gada 1. janvāra. Pamatojoties uz 
Majotas īpašo stāvokli, vairākās jomās ir 
lietderīgi paredzēt īpašus pasākumus.

1) Eiropadome ar Lēmumu 2012/419/ES4, 
ko piemēro no 2014. gada 1. janvāra, 
grozīja statusu, kas Majotai noteikts 
attiecībā uz Savienību. Tādējādi Majota no 
minētā datuma vairs nebūs aizjūras 
teritorija un kļūs par tālāko reģionu LESD 
349. panta un 355. panta 1. punkta nozīmē. 
Savienības tiesības Majotai tiks piemērotas 
no 2014. gada 1. janvāra. Pamatojoties uz 
Majotas kā  tālākā reģiona  konkrētajiem 
sociālajiem un ekonomiskajiem 
ierobežojumiem, vairākās jomās ir 
lietderīgi paredzēt īpašus pasākumus.

__________________ __________________
4 OV L 204, 31.7.2012., 131. lpp. 4 OV L 204, 31.7.2012., 131. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) Pirmkārt, ievērojamu daļu flotes, kas 
kuģo ar Francijas karogu un kā darbības 

6) Pirmkārt, ievērojamu daļu flotes, kas 
kuģo ar Francijas karogu un kā darbības 
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vieta ir Francijas Majotas departamentā, 
veido kuģi, kuru garums nesasniedz 
9 metrus un kuri darbojas izklaidus ap visu 
salu bez piesaistes konkrētām izkraušanas 
vietām, un kuri vēl ir jāidentificē, jāmēra 
un jāaprīko ar obligātajām drošības 
ierīcēm, lai tos varētu iekļaut Savienības 
zvejas kuģu reģistrā; tāpēc Francija nevarēs 
pabeigt reģistru līdz 2016. gada 
31. decembrim. Tomēr Francijai vajadzētu 
ieviest pagaidu flotes reģistru, kas 
garantētu šā flotes segmenta kuģu obligāto 
identifikāciju, lai izvairītos no neoficiālu 
zvejas kuģu skaita palielināšanās.

vieta ir Francijas Majotas departamentā, 
veido kuģi, kuru garums nesasniedz 
10 metrus un kuri darbojas izklaidus ap 
visu salu bez piesaistes konkrētām 
izkraušanas vietām, un kuri vēl ir 
jāidentificē, jāmēra un jāaprīko ar 
obligātajām drošības ierīcēm, lai tos varētu 
iekļaut Savienības zvejas kuģu reģistrā; 
tāpēc Francija nevarēs pabeigt reģistru līdz 
2021. gada 31. decembrim. Tomēr 
Francijai vajadzētu ieviest pagaidu flotes 
reģistru, kas garantētu šā flotes segmenta 
kuģu obligāto identifikāciju, lai izvairītos 
no neoficiālu zvejas kuģu skaita 
palielināšanās.

Or. fr

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) Attiecībā uz Padomes 2009. gada 
20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, 
ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, 
lai nodrošinātu atbilstību kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumiem, un 
groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) 
Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) 
Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) 
Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) 
Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) 
Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un 
(EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas 
(EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un 
(EK) Nr. 1966/200610, var noprast, ka 
Francija līdz dienai, kad Majota kļūs par 
tālāko reģionu, nevarēs nodrošināt visu 
Savienības kontroles pienākumu izpildi 
attiecībā uz Majotas flotes segmentu 
“Majota. Pelaģiskās un bentiskās sugas. 
Garums <9 m”. Šā segmenta kuģi ir 
darbojas izklaidus ap visu salu bez 

10) En ce qui concerne le règlement (CE)
Attiecībā uz Padomes 2009. gada 
20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, 
ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, 
lai nodrošinātu atbilstību kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumiem, un 
groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) 
Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) 
Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) 
Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) 
Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) 
Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un 
(EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas 
(EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un 
(EK) Nr. 1966/200610, var noprast, ka 
Francija līdz dienai, kad Majota kļūs par 
tālāko reģionu, nevarēs nodrošināt visu 
Savienības kontroles pienākumu izpildi 
attiecībā uz Majotas flotes segmentu 
“Majota. Pelaģiskās un bentiskās sugas. 
Garums <10 m”. Šā segmenta kuģi ir 
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piesaistes konkrētām izkraušanas vietām, 
un tie vēl ir jāidentificē. Turklāt ir 
jāapmāca zvejnieki un kontrolieri un 
jāizveido piemērota administratīvā un 
fiziskā infrastruktūra. Tāpēc attiecībā uz šo 
flotes segmentu visos posmos “no kuģa 
līdz tirgum” ir nepieciešams noteikt 
pagaidu atkāpi no konkrētiem noteikumiem 
par zvejas kuģu kontroli un tehniskajiem 
parametriem, jūrā veicamajām darbībām, 
zvejas rīkiem un nozveju. Tomēr, lai 
sasniegtu vismaz dažus no svarīgākajiem 
Regulas (EK) Nr. 1224/2009 mērķiem, 
Francijai būtu jāizveido valsts kontroles 
sistēma, ar kuras palīdzību tā varētu 
kontrolēt un pārraudzīt šā flotes segmenta 
darbības un izpildīt Savienības 
starptautiskos ziņošanas pienākumus.

darbojas izklaidus ap visu salu bez 
piesaistes konkrētām izkraušanas vietām, 
un tie vēl ir jāidentificē. Turklāt ir 
jāapmāca zvejnieki un kontrolieri un 
jāizveido piemērota administratīvā un 
fiziskā infrastruktūra. Tāpēc attiecībā uz šo 
flotes segmentu visos posmos “no kuģa 
līdz tirgum” ir nepieciešams noteikt 
pagaidu atkāpi no konkrētiem noteikumiem 
par zvejas kuģu kontroli un tehniskajiem 
parametriem, jūrā veicamajām darbībām, 
zvejas rīkiem un nozveju. Tomēr, lai 
sasniegtu vismaz dažus no svarīgākajiem 
Regulas (EK) Nr. 1224/2009 mērķiem, 
Francijai būtu jāizveido valsts kontroles 
sistēma, ar kuras palīdzību tā varētu 
kontrolēt un pārraudzīt šā flotes segmenta 
darbības un izpildīt Savienības 
starptautiskos ziņošanas pienākumus.

__________________ __________________
10 OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp. 10 OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 104/2000
4. pants – 3.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Līdz 2016. gada 16. decembrim 1., 2. 
un 3. punkts neattiecas uz produktiem, ko 
piedāvā pārdošanai mazumtirdzniecībā 
galapatērētājam Majotā.”

Līdz 2021. gada 31. decembrim 1., 2. un 
3. punkts neattiecas uz produktiem, ko 
piedāvā pārdošanai mazumtirdzniecībā 
galapatērētājam Majotā.”

Or. fr
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 104/2000
15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atkāpjoties no 1. punkta, Francija līdz 
2016. gada 31. decembrim ir atbrīvota no 
pienākuma iekļaut tās Savienības zvejas 
kuģu reģistrā kuģus, kuru lielākais garums 
nesasniedz 9 metrus un kuru darbības vieta 
ir Majotā.

5. Atkāpjoties no 1. punkta, Francija līdz 
2021. gada 31. decembrim ir atbrīvota no 
pienākuma iekļaut tās Savienības zvejas 
kuģu reģistrā kuģus, kuru lielākais garums 
nesasniedz 10 metrus un kuru darbības 
vieta ir Majotā.

Or. fr

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 104/2000
15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Francija līdz 2016. gada 31. decembrim 
uztur pagaidu reģistru, kur iekļauj zvejas 
kuģus, kuru lielākais garums nesasniedz 
9 metrus un kuru darbības vieta ir Majotā. 
Šajā reģistrā par katru kuģi norāda vismaz 
tā nosaukumu, lielāko garumu un 
identifikācijas numuru.”;

6. Francija līdz 2021. gada 31. decembrim 
uztur pagaidu reģistru, kur iekļauj zvejas 
kuģus, kuru lielākais garums nesasniedz 
10 metrus un kuru darbības vieta ir Majotā. 
Šajā reģistrā par katru kuģi norāda vismaz 
tā nosaukumu, lielāko garumu un 
identifikācijas numuru.”;

Or. fr

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
4. pants
Regula (EK) Nr. 639/2004
1.a pants – 1. punkts – otrā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr zvejas kuģiem, kuru lielākais 
garums ir 8–12 metri un kuri izmanto āķu 
jedas, un zvejas kuģiem, kuru lielākais 
garums nesasniedz 9 metrus, robežlīmenis 
ir jauda, kas paredzēta attīstības plānā, 
kuru Francija 2011. gada 7. janvārī 
iesniedza Indijas okeāna tunzivju 
komisijai.

Tomēr zvejas kuģiem, kuru lielākais
garums ir 8–12 metri un kuri izmanto āķu 
jedas, un zvejas kuģiem, kuru lielākais 
garums nesasniedz 10 metrus, robežlīmenis 
ir jauda, kas paredzēta attīstības plānā, 
kuru Francija 2011. gada 7. janvārī 
iesniedza Indijas okeāna tunzivju 
komisijai.

Or. fr

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
4. pants
Regula (EK) Nr. 639/2004
1.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no Regulas (EK) 
Nr. 2371/2002 13. panta, Francija drīkst 
papildināt ar jaunu jaudu flotes 
segmentus, kas noteikti zvejas kuģiem, 
kuru lielākais garums ir 8–12 metri un 
kuri izmanto āķu jedas, un zvejas kuģiem, 
kuru lielākais garums nesasniedz 
9 metrus, neizslēdzot no flotes līdzvērtīgu 
jaudu.”

2. Atkāpjoties no Regulas (EK) 
Nr. 2371/2002 13. panta, Francija līdz 
2025. gada 31. decembrim drīkst ieviest
jaunu jaudu, neizslēdzot no flotes 
līdzvērtīgu jaudu.”

Or. fr

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
5. pants
Regula (EK) Nr. 1069/2009
56. pants – trešā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr Majotai šīs regulas 4. pantu piemēro 
no 2019. gada 1. janvāra. Dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktus un atvasinātos 
produktus, kas Majotā radīti līdz 
2019. gada 1. janvārim, likvidē saskaņā ar 
19. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Tomēr Majotai šīs regulas 4. pantu piemēro 
no 2021. gada 1. janvāra. Dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktus un atvasinātos 
produktus, kas Majotā radīti līdz 
2021. gada 1. janvārim, likvidē saskaņā ar 
19. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Or. fr

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
6. pants
Regula (EK) Nr. 1224/2009
2.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas 5. panta 3. punktu, 6.pantu, 
8. pantu, 41. pantu, 56. pantu, 58. līdz 
62. pantu, 66. pantu, 68. pantu un 
109. pantu līdz 2016. gada 31. decembrim 
nepiemēro Francijai attiecībā uz zvejas 
kuģiem, kuru lielākais garums nesasniedz 
9 metrus un kuru darbības vieta ir Majotā, 
un uz to darbībām un nozveju.

1. Šīs regulas 5. panta 3. punktu, 6.pantu, 
8. pantu, 41. pantu, 56. pantu, 58. līdz 
62. pantu, 66. pantu, 68. pantu un 
109. pantu līdz 2021. gada 31. decembrim 
nepiemēro Francijai attiecībā uz zvejas 
kuģiem, kuru lielākais garums nesasniedz 
9 metrus un kuru darbības vieta ir Majotā, 
un uz to darbībām un nozveju.

Or. fr

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
6. pants
Regula (EK) Nr. 1224/2009
2.a pants – 2. punkts – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Francija līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts kontroles sistēmu, kas 
piemērojama zvejas kuģiem, kuru garums 

2. Francija līdz 2015. gada 1. janvārim 
izveido valsts kontroles sistēmu, kas 
piemērojama zvejas kuģiem, kuru garums 
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nesasniedz 9 metrus un kuru darbības vieta 
ir Majotā. Šī sistēma atbilst šādām 
prasībām:

nesasniedz 9 metrus un kuru darbības vieta 
ir Majotā. Šī sistēma atbilst šādām 
prasībām:

Or. fr

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
6. pants
Regula (EK) Nr. 1224/2009
2.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Francija līdz 2014. gada 30. septembrim 
iesniedz Komisijai rīcības plānu, kurā 
izklāstīti pasākumi, kas veicami, lai līdz 
2017. gada 1. janvārim nodrošinātu
Regulas (EK) Nr. 1224/2009 pilnīgu 
īstenošanu attiecībā uz zvejas kuģiem, kuru 
lielākais garums nesasniedz 9 metrus un 
kuru darbības vieta ir Francijas Majotas 
departamentā. Francija šo rīcības plānu 
apspriež ar Komisiju. Francija veic visus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu 
minēto rīcības plānu.”

3. Francija līdz 2014. gada 30. septembrim 
iesniedz Komisijai rīcības plānu, kurā 
izklāstīti pasākumi, kas veicami, lai līdz 
2017. gada 1. janvārim nodrošinātu 
Regulas (EK) Nr. 1224/2009 pilnīgu 
īstenošanu attiecībā uz zvejas kuģiem, kuru 
lielākais garums nesasniedz 10 metrus un 
kuru darbības vieta ir Francijas Majotas 
departamentā. Francija šo rīcības plānu 
apspriež ar Komisiju. Francija veic visus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu 
minēto rīcības plānu.”

Or. fr


