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BEKNOPTE MOTIVERING

Krachtens Besluit 2012/419/EU heeft de Europese Raad de status van Mayotte ten aanzien 
van de Europese Unie met ingang van 1 januari 2014 gewijzigd. Bijgevolg zal de 
eilandengroep vanaf deze datum niet langer een gebied overzee zijn, maar een ultraperifeer 
gebied in de zin van de artikelen 349 en 355, lid 1, van het Verdrag van Lissabon, en zal het 
recht van de Unie er in beginsel volledig van toepassing zijn.

De Commissie is zich echter wel bewust van de gevolgen van deze statuswijziging voor 
Mayotte en heeft het Parlement en de Europese Raad dan ook voorstellen voor een aantal 
wettelijke derogaties gedaan om te zorgen voor een geleidelijke en gefaseerde overgang naar 
het "acquis communautaire".

Zo wordt onze aandacht gevestigd op een aantal derogaties betreffende de omkadering, de 
financiering en de controle van de visserij in Mayotte. Deze derogaties zijn vastgesteld in 
nauwe samenwerking met de regering van de betrokken lidstaat, Frankrijk, om ervoor te 
zorgen dat het acquis communautaire zo snel mogelijk wordt ingevoerd terwijl eveneens 
rekening wordt gehouden met de hiervoor benodigde minimumtermijnen, met name ten 
aanzien van de economische en sociale verplichtingen die voortvloeien uit de status van 
ultraperifeer gebied, overeenkomstig artikel 349 VWEU. 

In dit verband betreurt uw rapporteur voor advies dat dit artikel (349 VWEU) niet als 
rechtsgrond wordt genoemd, ondanks het feit dat de inhoud en de motivering van het voorstel 
volledig overeenkomen met de doelstellingen van dit artikel. Het is dan ook absoluut 
noodzakelijk dit artikel als rechtsgrond toe te voegen om de voorgestelde derogaties in de 
tekst te kunnen opnemen. 

Bovendien zijn een aantal aanpassingen nodig om beter rekening te kunnen houden met de 
specifieke eigenschappen van Mayotte wat betreft de mogelijkheden om de visserijinspanning 
te verhogen. De in het kader van de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan, 
waarbij de EU partij is, vastgestelde maxima moeten bij het beheer van de visserijcapaciteiten 
worden aangehouden. 

Uw rapporteur stelt ten slotte dat rekening moet worden gehouden met eventuele verschillen 
tussen het voorstel van de Commissie en de gewijzigde verordeningen, waaraan op dit 
moment de laatste hand wordt gelegd in het kader van interinstitutionele onderhandelingen. 
Hoewel het in dit stadium van de procedure niet mogelijk is de verwijzingen te actualiseren, 
stelt uw rapporteur voor een aantal bepalingen met elkaar in overeenstemming te brengen.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
visserij onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name op 
artikel 43, lid 2, en artikel 168, lid 4, 
onder b),

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel
349, artikel 43, lid 2, en artikel 168, lid 4, 
onder b),

Or. fr

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Krachtens Besluit 2012/419/EU4 heeft 
de Europese Raad de status van Mayotte 
ten aanzien van de Europese Unie met 
ingang van 1 januari 2014 gewijzigd. 
Bijgevolg zal Mayotte vanaf deze datum 
niet langer een gebied overzee zijn, maar 
een ultraperifeer gebied in de zin van 
artikelen 349 en 355, lid 1, VWEU. Met 
ingang van 1 januari 2014 zal het recht van 
de Unie van toepassing zijn op Mayotte. 
Het is wenselijk te voorzien in bepaalde 
specifieke maatregelen die gerechtvaardigd 
zijn door de bijzondere situatie van 
Mayotte op een aantal gebieden.

(1) Krachtens Besluit 2012/419/EU heeft 
de Europese Raad de status van Mayotte 
ten aanzien van de Europese Unie met 
ingang van 1 januari 2014 gewijzigd. 
Bijgevolg zal Mayotte vanaf deze datum 
niet langer een gebied overzee zijn, maar 
een ultraperifeer gebied in de zin van 
artikelen 349 en 355, lid 1, VWEU. Met 
ingang van 1 januari 2014 zal het recht van 
de Unie van toepassing zijn op Mayotte. 
Het is wenselijk te voorzien in bepaalde 
specifieke maatregelen die gerechtvaardigd 
zijn door de economische en sociale 
beperkingen van het ultraperifere gebied 
Mayotte op een aantal gebieden.

__________________ __________________
4 PB L 204 van 31.7.2012, blz. 131. 4 PB L 204 van 31.7.2012, blz. 131.

Or. fr
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Ten eerste is een groot deel van de 
vloot dat de Franse vlag voert en vanuit het 
Franse departement Mayotte opereert, 
samengesteld uit vaartuigen met een lengte 
van minder dan 9 meter. Deze vaartuigen 
bevinden zich verspreid rond het eiland, 
hebben geen specifieke aanlandingsplaats 
en moeten nog steeds worden 
geïdentificeerd, gemeten en uitgerust met 
minimale veiligheidsvoorzieningen om te 
kunnen worden opgenomen in het register 
van vissersvaartuigen van de Unie. 
Bijgevolg zal Frankrijk niet in staat zijn om 
het register tegen 31 december 2016 te 
voltooien. Frankrijk moet evenwel een 
voorlopig vlootregister bijhouden en voor 
een minimale identificatie van de 
vaartuigen uit dit segment zorgen om te 
voorkomen dat het aantal informele 
vissersvaartuigen toeneemt.

(6) Ten eerste is een groot deel van de 
vloot dat de Franse vlag voert en vanuit het 
Franse departement Mayotte opereert, 
samengesteld uit vaartuigen met een lengte 
van minder dan 10 meter. Deze vaartuigen 
bevinden zich verspreid rond het eiland, 
hebben geen specifieke aanlandingsplaats 
en moeten nog steeds worden 
geïdentificeerd, gemeten en uitgerust met 
minimale veiligheidsvoorzieningen om te 
kunnen worden opgenomen in het register 
van vissersvaartuigen van de Unie. 
Bijgevolg zal Frankrijk niet in staat zijn om 
het register tegen 31 december 2021 te 
voltooien. Frankrijk moet evenwel een 
voorlopig vlootregister bijhouden en voor 
een minimale identificatie van de 
vaartuigen uit dit segment zorgen om te 
voorkomen dat het aantal informele 
vissersvaartuigen toeneemt.

Or. fr

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Wat betreft Verordening (EG) nr. 
1224/2009 van de Raad van 20 november 
2009 tot vaststelling van een 
communautaire controleregeling die de 
naleving van de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid moet 
garanderen, tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 
2371/2002, (EG) nr. 811/2004, 

(10) Wat betreft Verordening (EG) nr. 
1224/2009 van de Raad van 20 november 
2009 tot vaststelling van een 
communautaire controleregeling die de 
naleving van de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid moet 
garanderen, tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 
2371/2002, (EG) nr. 811/2004, 
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(EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, 
(EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, 
(EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, 
(EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, 
(EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van 
Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) 
nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/20069: het 
blijkt dat Frankrijk niet in staat zal zijn om 
tegen de datum waarop Mayotte een 
ultraperifeer gebied wordt, te voldoen aan 
alle controleverplichtingen van de Unie 
voor het segment van de vloot van Mayotte 
"Mayotte. Pelagische en demersale soorten. 
Lengte < 9 m". De vaartuigen van dit 
segment, die zich verspreid rond het eiland 
bevinden, hebben geen specifieke 
aanlandingsplaatsen en moeten nog steeds 
worden geïdentificeerd. Bovendien moeten 
vissers en controleurs worden opgeleid en 
moet de geschikte administratieve en 
materiële infrastructuur worden 
opgebouwd. Het is daarom noodzakelijk 
om, ten aanzien van dit segment van de 
vloot, te voorzien in een tijdelijke 
afwijking van bepaalde regels inzake de 
controle van vissersvaartuigen, alsmede 
van hun kenmerken, hun activiteiten op 
zee, hun vistuig en hun vangsten, in elk 
stadium van het vaartuig tot de markt. Om 
ten minste enkele van de belangrijkste 
doelstellingen van 
Verordening (EG) nr. 1224/2009 te 
bereiken, moet Frankrijk evenwel een 
nationale controleregeling vaststellen zodat 
het de activiteiten van dit segment van de 
vloot kan controleren en monitoren, en het 
kan voldoen aan de internationale 
rapportageverplichtingen van de Unie.

(EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, 
(EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, 
(EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, 
(EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, 
(EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van 
Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) 
nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/20069: het 
blijkt dat Frankrijk niet in staat zal zijn om 
tegen de datum waarop Mayotte een 
ultraperifeer gebied wordt, te voldoen aan 
alle controleverplichtingen van de Unie 
voor het segment van de vloot van Mayotte 
"Mayotte. Pelagische en demersale soorten. 
Lengte < 10 m". De vaartuigen van dit 
segment, die zich verspreid rond het eiland 
bevinden, hebben geen specifieke 
aanlandingsplaatsen en moeten nog steeds 
worden geïdentificeerd. Bovendien moeten 
vissers en controleurs worden opgeleid en 
moet de geschikte administratieve en 
materiële infrastructuur worden 
opgebouwd. Het is daarom noodzakelijk 
om, ten aanzien van dit segment van de 
vloot, te voorzien in een tijdelijke 
afwijking van bepaalde regels inzake de 
controle van vissersvaartuigen, alsmede 
van hun kenmerken, hun activiteiten op 
zee, hun vistuig en hun vangsten, in elk 
stadium van het vaartuig tot de markt. Om 
ten minste enkele van de belangrijkste 
doelstellingen van 
Verordening (EG) nr. 1224/2009 te 
bereiken, moet Frankrijk evenwel een 
nationale controleregeling vaststellen zodat 
het de activiteiten van dit segment van de 
vloot kan controleren en monitoren, en het 
kan voldoen aan de internationale 
rapportageverplichtingen van de Unie.

__________________ __________________
10 PB L 343 van 22.12.09, blz. 1. 10 PB L 343 van 22.12.09, blz. 1.

Or. fr
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1
Verordening (EG) nr. 104/2000 
Artikel 4 – lid 3 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Tot 16 december 2016 gelden de 
leden 1, 2 en 3 niet voor producten die 
voor verkoop in het klein aan de 
eindverbruiker in Mayotte worden 
aangeboden."

3 bis. Tot 31 december 2021 gelden de 
leden 1, 2 en 3 niet voor producten die 
voor verkoop in het klein aan de 
eindverbruiker in Mayotte worden 
aangeboden."

Or. fr

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 2371/2002 
Artikel 15 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In afwijking van lid 1 is Frankrijk tot en 
met 31 december 2016 vrijgesteld van de 
verplichting om in zijn register van de 
vissersvaartuigen van de Unie vaartuigen 
op te nemen met een lengte over alles van 
minder dan 9 meter die vanuit Mayotte 
opereren.

5. In afwijking van lid 1 is Frankrijk tot en 
met 31 december 2021 vrijgesteld van de 
verplichting om in zijn register van de 
vissersvaartuigen van de Unie vaartuigen 
op te nemen met een lengte over alles van 
minder dan 10 meter die vanuit Mayotte 
opereren.

Or. fr

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 2371/2002 
Artikel 15 – lid 6 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Tot en met 31 december 2016 houdt 
Frankrijk een voorlopig register bij van de 
vissersvaartuigen met een lengte over alles 
van minder dan 9 meter die vanuit Mayotte 
opereren. Dit register bevat voor elk 
vaartuig ten minste de naam, de lengte over 
alles en een identificatiecode."

6. Tot en met 31 december 2021 houdt 
Frankrijk een voorlopig register bij van de 
vissersvaartuigen met een lengte over alles 
van minder dan 10 meter die vanuit 
Mayotte opereren. Dit register bevat voor 
elk vaartuig ten minste de naam, de lengte 
over alles en een identificatiecode."

Or. fr

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 
Verordening (EG) nr. 639/2004 
Artikel 1 bis – lid 1 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Niettemin wordt het referentieniveau voor 
vissersvaartuigen met een lengte over alles 
tussen 8 en 12 meter die beuglijnen 
gebruiken en voor vissersvaartuigen met 
een lengte over alles van minder dan 9
meter, vastgesteld op de capaciteit zoals 
voorzien in het ontwikkelingsplan dat op 7 
januari 2011 door Frankrijk bij de 
Commissie voor de tonijnvisserij in de 
Indische Oceaan is ingediend.

Niettemin wordt het referentieniveau voor 
vissersvaartuigen met een lengte over alles 
tussen 8 en 12 meter die beuglijnen 
gebruiken en voor vissersvaartuigen met 
een lengte over alles van minder dan 10
meter, vastgesteld op de capaciteit zoals 
voorzien in het ontwikkelingsplan dat op 7 
januari 2011 door Frankrijk bij de 
Commissie voor de tonijnvisserij in de 
Indische Oceaan is ingediend.

Or. fr

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 
Verordening (EG) nr. 639/2004 
Artikel 1 bis – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van artikel 13 van 
Verordening (EG) nr. 2371/2002 is 
Frankrijk gemachtigd om nieuwe capaciteit 
toe te voegen aan de vlootsegmenten die 
gedefinieerd zijn voor vissersvaartuigen 
met een lengte over alles tussen 8 en 
12 meter die beuglijnen gebruiken en voor 
vissersvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 9 meter, zonder 
daarvoor een gelijkwaardige capaciteit te 
moeten intrekken.

2. In afwijking van artikel 13 van 
Verordening (EG) nr. 2371/2002 is 
Frankrijk gemachtigd om, tot 31 december 
2025, nieuwe capaciteit toe te voegen, 
zonder daarvoor een gelijkwaardige 
capaciteit te moeten intrekken.

Or. fr

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 56 – alinea 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 is echter op Mayotte met ingang 
van 1 januari 2019 van toepassing. 
Dierlijke bijproducten en afgeleide 
producten die vóór 1 januari 2019 in 
Mayotte zijn geproduceerd, worden 
verwijderd in overeenstemming met artikel 
19, lid 1, onder b).

Artikel 4 is echter op Mayotte met ingang 
van 1 januari 2021 van toepassing. 
Dierlijke bijproducten en afgeleide 
producten die vóór 1 januari 2021 in 
Mayotte zijn geproduceerd, worden 
verwijderd in overeenstemming met artikel 
19, lid 1, onder b).

Or. fr

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 2 bis – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tot en met 31 december 2016 zijn 
artikel 5, lid 3, en de artikelen 6, 8, 41, 56, 
58 tot en met 62, 66, 68 en 109 niet van 
toepassing op Frankrijk wat betreft 
vissersvaartuigen met een lengte over alles 
van minder dan 9 meter die vanuit Mayotte 
opereren, hun activiteiten en hun vangsten.

1. Tot en met 31 december 2021 zijn 
artikel 5, lid 3, en de artikelen 6, 8, 41, 56, 
58 tot en met 62, 66, 68 en 109 niet van 
toepassing op Frankrijk wat betreft 
vissersvaartuigen met een lengte over alles 
van minder dan 9 meter die vanuit Mayotte 
opereren, hun activiteiten en hun vangsten.

Or. fr

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 
Verordening (EG) nr. 1224/2009 
Artikel 2 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tegen 1 januari 2014 stelt Frankrijk een 
nationale controleregeling vast die van 
toepassing is op vissersvaartuigen met een 
lengte over alles van minder dan 9 meter 
die vanuit Mayotte opereren. De regeling 
voldoet aan de volgende eisen:

2. Tegen 1 januari 2015 stelt Frankrijk een 
nationale controleregeling vast die van 
toepassing is op vissersvaartuigen met een 
lengte over alles van minder dan 9 meter 
die vanuit Mayotte opereren. De regeling 
voldoet aan de volgende eisen:

Or. fr

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 
Verordening (EG) nr. 1224/2009 
Artikel 2 bis – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tegen 30 september 2014 legt Frankrijk 
een actieplan voor aan de Commissie 
waarin de te nemen maatregelen worden 
uiteengezet om ervoor te zorgen dat 

3. Tegen 30 september 2014 legt Frankrijk 
een actieplan voor aan de Commissie 
waarin de te nemen maatregelen worden 
uiteengezet om ervoor te zorgen dat 
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Verordening (EG) nr. 1224/2009 met 
ingang van 1 januari 2017 volledig ten 
uitvoer wordt gelegd ten aanzien van 
vissersvaartuigen met een lengte over alles 
van minder dan 9 meter die vanuit het 
Franse departement Mayotte opereren. 
Frankrijk en de Commissie zullen overleg 
plegen in verband met het actieplan. 
Frankrijk neemt alle nodige maatregelen 
om dat actieplan uit te voeren.

Verordening (EG) nr. 1224/2009 met 
ingang van 1 januari 2017 volledig ten 
uitvoer wordt gelegd ten aanzien van 
vissersvaartuigen met een lengte over alles 
van minder dan 10 meter die vanuit het 
Franse departement Mayotte opereren. 
Frankrijk en de Commissie zullen overleg 
plegen in verband met het actieplan. 
Frankrijk neemt alle nodige maatregelen 
om dat actieplan uit te voeren.

Or. fr


