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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Decyzją 2012/419/UE Rada Europejska zmieniła status Majotty względem Unii Europejskiej 
ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r. W związku z tym od tego dnia archipelag ten nie 
będzie tratowany jak terytorium zamorskie (PTOM), tylko jak region najbardziej oddalony 
(RUP) w rozumieniu art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu z Lizbony, a tym samym – co do 
zasady – prawo Unii będzie tam stosowane w pełnym zakresie.

Świadoma utrudnień, jakie ta zmiana statusu oznacza dla Majotty, Komisja zaproponowała 
Parlamentowi i Radzie szereg przepisów ustawodawczych wprowadzających odstępstwa 
mające zapewnić stopniowe i rozłożone w czasie przechodzenie do pełnego stosowania 
dorobku prawnego Unii.

Przedstawiono nam w związku z tym zestaw odstępstw dotyczących ram prawnych, 
finansowania i kontrolowania rybołówstwa na Majotcie. Zestaw ten został opracowany w 
ścisłej współpracy z rządem zainteresowanego państwa członkowskiego, czyli Francji, by 
zapewnić jak najszybsze uwzględnienie unijnego dorobku prawnego, pamiętając 
równocześnie, że czasu potrzebnego na ten proces nie da się skrócić, zwłaszcza ze względu na 
utrudnienia gospodarcze i społeczne związane ze statusem regionu najbardziej oddalonego 
zgodnie z art. 349 TFUE.

W związku z powyższym sprawozdawca komisji opiniodawczej ubolewa, że art. 349 TFUE 
nie wskazano wśród podstaw prawnych, mimo że proponowany akt prawny i jego 
uzasadnienie w pełni odpowiadają celowi tegoż artykułu. Włączenie go do systemu licznych 
podstaw prawnych stanowi zatem niezbędne minimum pozwalające uwzględnić charakter 
szczególnych proponowanych środków – będących odstępstwami.

Ponadto potrzebne są jeszcze pewne dostosowania, by lepiej uwzględnić specyfikę Majotty w 
możliwościach zwiększania nakładów połowowych. Pułapy opracowane przez Komisję ds. 
Tuńczyka na Oceanie Indyjskim, w której UE jest umawiającą się stroną, powinny pozostać 
nienaruszalne z punktu widzenia kontroli zdolności połowowych.

Sprawozdawca proponuje także, by w procesie finalizowania negocjacji 
międzyinstytucjonalnych uwzględnić ewentualne rozbieżności między propozycją Komisji a 
samymi zmienianymi rozporządzeniami. Chociaż na tym etapie procedury nie można 
uaktualnić odniesień, sprawozdawca proponuje ujednolicić część przepisów.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 43 ust. 2 oraz art. 168 ust. 4 lit. b,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 349, art. 43 ust. 2 oraz art. 168 ust. 4 
lit. b),

Or. fr

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Decyzją 2012/419/UE4 Rada 
Europejska zmieniła status Majotty 
względem Unii Europejskiej ze skutkiem 
od dnia 1 stycznia 2014 r. Od tego dnia 
Majotta przestaje być zatem terytorium 
zamorskim i otrzymuje status regionu 
najbardziej oddalonego w rozumieniu art. 
349 i art. 355 ust. 1 TFUE. Prawo Unii 
będzie miało zastosowanie do Majotty od 
dnia 1 stycznia 2014 r. W wielu obszarach 
należy wprowadzić pewne środki 
szczególne uzasadnione szczególną 
sytuacją Majotty.

(1) Decyzją 2012/419/UE4 Rada 
Europejska zmieniła status Majotty 
względem Unii Europejskiej ze skutkiem 
od dnia 1 stycznia 2014 r. Od tego dnia 
Majotta przestaje być zatem terytorium 
zamorskim i otrzymuje status regionu 
najbardziej oddalonego w rozumieniu art. 
349 i art. 355 ust. 1 TFUE. Prawo Unii 
będzie miało zastosowanie do Majotty od 
dnia 1 stycznia 2014 r. W wielu obszarach 
należy wprowadzić pewne środki 
szczególne uzasadnione szczególnymi 
utrudnieniami społeczno-gospodarczymi 
występującymi w regionie najbardziej 
oddalonym Majotty.

__________________ __________________
4 Dz.U. L 204 z 31.07.2012, s. 131. 4 Dz.U. L 204 z 31.7.2012, s. 131.

Or. fr

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Po pierwsze, istotna część floty 
pływającej pod banderą Francji i 
wypływającej z francuskiego departamentu 
Majotty składa się ze statków o długości 
nieprzekraczającej 9 metrów, 
rozmieszczonych wokół wyspy i 
nieposiadających określonych miejsc 
wyładunku, które nadal wymagają 
identyfikacji, pomiarów i wyposażenia w 
narzędzia zapewniające minimalny poziom 
bezpieczeństwa, aby mogły być włączone 
do rejestru statków rybackich UE; w 
związku z tym Francja nie będzie mogła 
uzupełnić wspomnianego rejestru do dnia 
31 grudnia 2016 r. Francja powinna jednak 
wprowadzić tymczasowy rejestr floty 
rybackiej gwarantujący minimalną 
identyfikację statków z tego segmentu, tak 
aby uniknąć szybkiego wzrostu liczby 
niezarejestrowanych statków rybackich.

(6) Po pierwsze, istotna część floty 
pływającej pod banderą Francji i 
wypływającej z francuskiego departamentu 
Majotty składa się ze statków o długości 
nieprzekraczającej 10 metrów, 
rozmieszczonych wokół wyspy i 
nieposiadających określonych miejsc 
wyładunku, które nadal wymagają 
identyfikacji, pomiarów i wyposażenia w 
narzędzia zapewniające minimalny poziom 
bezpieczeństwa, aby mogły być włączone 
do rejestru statków rybackich UE; w 
związku z tym Francja nie będzie mogła 
uzupełnić wspomnianego rejestru do dnia 
31 grudnia 2021 r. Francja powinna jednak 
wprowadzić tymczasowy rejestr floty 
rybackiej gwarantujący minimalną 
identyfikację statków z tego segmentu, tak 
aby uniknąć szybkiego wzrostu liczby 
niezarejestrowanych statków rybackich.

Or. fr

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Jeżeli chodzi o rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 
2009 r. ustanawiające wspólnotowy system 
kontroli w celu zapewnienia przestrzegania 
przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, 
zmieniające rozporządzenia (WE) nr 
847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 
811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 
2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 
388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 
676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 
1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i 
uchylające rozporządzenia (EWG) nr 

(10) Jeżeli chodzi o rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 
2009 r. ustanawiające wspólnotowy system 
kontroli w celu zapewnienia przestrzegania 
przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, 
zmieniające rozporządzenia (WE) nr 
847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 
811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 
2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 
388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 
676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 
1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i 
uchylające rozporządzenia (EWG) nr 
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2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 
1966/200610, wydaje się, że Francja nie 
będzie w stanie zapewnić zgodności ze 
wszystkimi unijnymi obowiązkami 
dotyczącymi kontroli w segmencie 
„Majotta. Gatunki pelagiczne i denne. 
Długość < 9 m” floty Majotty do dnia 
uzyskania przez Majottę statusu regionu 
najbardziej oddalonego. Statki należące do 
tego segmentu, rozmieszczone wokół 
wyspy, nie posiadają określonych miejsc 
wyładunku i nadal wymagają identyfikacji.  
Ponadto konieczne jest zorganizowanie 
szkoleń dla rybaków i kontrolerów oraz 
ustanowienie odpowiedniej infrastruktury 
administracyjnej i fizycznej. Dlatego też 
konieczne jest wprowadzenie czasowego 
odstępstwa od stosowania niektórych 
przepisów dotyczących kontroli statków 
rybackich i ich właściwości, działalności 
prowadzonej przez nie na morzu, 
stosowanych przez nie narzędzi oraz 
osiąganych połowów na wszystkich 
etapach, począwszy od statku, a na rynku 
kończąc, w odniesieniu do wspomnianego 
segmentu floty.  Aby osiągnąć 
przynajmniej niektóre z najważniejszych 
celów rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, 
Francja powinna jednak ustanowić krajowy 
system kontroli pozwalający jej na kontrolę 
i monitorowanie działalności prowadzonej 
w tym segmencie floty oraz zapewnić 
zgodność z międzynarodowymi 
obowiązkami sprawozdawczymi Unii.

2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 
1966/200610, wydaje się, że Francja nie 
będzie w stanie zapewnić zgodności ze 
wszystkimi unijnymi obowiązkami 
dotyczącymi kontroli w segmencie 
„Majotta. Gatunki pelagiczne i denne. 
Długość < 10 m” floty Majotty do dnia 
uzyskania przez Majottę statusu regionu 
najbardziej oddalonego. Statki należące do 
tego segmentu, rozmieszczone wokół 
wyspy, nie posiadają określonych miejsc 
wyładunku i nadal wymagają identyfikacji.  
Ponadto konieczne jest zorganizowanie 
szkoleń dla rybaków i kontrolerów oraz 
ustanowienie odpowiedniej infrastruktury 
administracyjnej i fizycznej. Dlatego też 
konieczne jest wprowadzenie czasowego 
odstępstwa od stosowania niektórych 
przepisów dotyczących kontroli statków 
rybackich i ich właściwości, działalności 
prowadzonej przez nie na morzu, 
stosowanych przez nie narzędzi oraz 
osiąganych połowów na wszystkich 
etapach, począwszy od statku, a na rynku 
kończąc, w odniesieniu do wspomnianego 
segmentu floty. Aby osiągnąć przynajmniej 
niektóre z najważniejszych celów 
rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, 
Francja powinna jednak ustanowić krajowy 
system kontroli pozwalający jej na kontrolę 
i monitorowanie działalności prowadzonej 
w tym segmencie floty oraz zapewnić 
zgodność z międzynarodowymi 
obowiązkami sprawozdawczymi Unii.

__________________ __________________
10 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1. 10 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

Or. fr

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1
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Rozporządzenie (WE) nr 104/2000 
Artykuł 4 – ustęp 3 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Do dnia 16 grudnia 2016 r. ust. 1, 2 i 3 
nie mają zastosowania do produktów 
oferowanych konsumentom finalnym w 
sprzedaży detalicznej na wyspie Majotta.”.

3a. Do dnia 31 grudnia 2021 r. ust. 1, 2 i 3 
nie mają zastosowania do produktów 
oferowanych konsumentom finalnym w 
sprzedaży detalicznej na wyspie Majotta.”.

Or. fr

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 2371/2002 
Artykuł 15 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 Francja 
jest zwolniona do dnia 31 grudnia 2016 r. z 
obowiązku włączenia do swojego rejestru 
unijnych statków rybackich tych statków, 
których długość całkowita nie przekracza 9
metrów i które wypływają z Majotty.

5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 Francja 
jest zwolniona do dnia 31 grudnia 2021 r. z 
obowiązku włączenia do swojego rejestru 
unijnych statków rybackich tych statków, 
których długość całkowita nie przekracza 
10 metrów i które wypływają z Majotty.

Or. fr

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 2371/2002 
Artykuł 15 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Do dnia 31 grudnia 2016 r. Francja 
prowadzi tymczasowy rejestr statków 
rybackich, których długość całkowita nie 
przekracza 9 metrów i które wypływają z 
Majotty. Rejestr ten zawiera co najmniej 

6. Do dnia 31 grudnia 2021 r. Francja 
prowadzi tymczasowy rejestr statków 
rybackich, których długość całkowita nie 
przekracza 10 metrów i które wypływają z 
Majotty. Rejestr ten zawiera co najmniej 
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nazwę, długość całkowitą i kod 
identyfikacyjny każdego statku.”;

nazwę, długość całkowitą i kod 
identyfikacyjny każdego statku.”;

Or. fr

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 
Rozporządzenie (WE) nr 639/2004 
Artykuł 1 a – ustęp 1 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do statków rybackich, 
których długość całkowita wynosi 8–12 
metrów i które stosują takle, oraz statków 
rybackich, których długość całkowita nie 
przekracza 9 metrów, za poziom 
odniesienia uznaje się zdolność połowową 
przewidzianą w planie rozwoju 
przedstawionym przez Francję Komisji ds. 
Tuńczyka na Oceanie Indyjskim w dniu 7 
stycznia 2011 r.

W odniesieniu do statków rybackich, 
których długość całkowita wynosi 8–12 
metrów i które stosują takle, oraz statków 
rybackich, których długość całkowita nie 
przekracza 10 metrów, za poziom 
odniesienia uznaje się zdolność połowową 
przewidzianą w planie rozwoju 
przedstawionym przez Francję Komisji ds. 
Tuńczyka na Oceanie Indyjskim w dniu 7 
stycznia 2011 r.

Or. fr

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 
Rozporządzenie (WE) nr 639/2004 
Artykuł 1 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 13 
rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 Francja 
jest uprawniona do wprowadzenia nowej 
zdolności połowowej w segmentach floty 
określonych w odniesieniu do statków 
rybackich, których długość całkowita 
wynosi 8–12 metrów i które stosują takle, 
oraz statków rybackich, których długość 

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 13 
rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 Francja 
jest uprawniona do wprowadzenia nowej 
zdolności połowowej do dnia 31 grudnia 
2025 r. bez wycofania równoważnej 
zdolności połowowej.”.
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całkowita nie przekracza 9 metrów, bez 
wycofania równoważnej zdolności 
połowowej.”.

Or. fr

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009
Artykuł 56 – akapit trzeci 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niemniej art. 4 ma zastosowanie do 
Majotty ze skutkiem od dnia 1 stycznia 
2019 r. Produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego oraz produkty pochodne 
wytworzone na Majotcie przed dniem 1 
stycznia 2019 r. usuwa się zgodnie z art. 19 
ust. 1 lit. b).

Niemniej art. 4 ma zastosowanie do 
Majotty ze skutkiem od dnia 1 stycznia 
2021 r. Produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego oraz produkty pochodne 
wytworzone na Majotcie przed dniem 1 
stycznia 2021 r. usuwa się zgodnie z art. 19 
ust. 1 lit. b).

Or. fr

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 2 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2016 r. art. 5 ust. 3 
oraz art. 6, 8, 41, 56, 58 to 62, 66, 68 i 109 
nie mają zastosowania do Francji w 
odniesieniu do statków rybackich, których 
długość całkowita nie przekracza 9 metrów 
i które wypływają z Majotty, prowadzonej 
przez nie działalności oraz osiąganych 
przez nie połowów.

1. Do dnia 31 grudnia 2021 r. art. 5 ust. 3 
oraz art. 6, 8, 41, 56, 58 to 62, 66, 68 i 109 
nie mają zastosowania do Francji w 
odniesieniu do statków rybackich, których 
długość całkowita nie przekracza 9 metrów 
i które wypływają z Majotty, prowadzonej 
przez nie działalności oraz osiąganych 
przez nie połowów.

Or. fr
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009 
Artykuł 2 a – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 1 stycznia 2014 r. Francja 
ustanowi krajowy system kontroli mający 
zastosowanie do statków rybackich, 
których długość całkowita nie przekracza 9 
metrów i które wypływają z Majotty. 
System ten musi spełniać następujące 
wymogi:

2. Do dnia 1 stycznia 2015 r. Francja 
ustanowi krajowy system kontroli mający 
zastosowanie do statków rybackich, 
których długość całkowita nie przekracza 9 
metrów i które wypływają z Majotty. 
System ten musi spełniać następujące 
wymogi:

Or. fr

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009 
Artykuł 2 a – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do dnia 30 września 2014 r. Francja 
przedstawi Komisji plan działania, 
określając w nim środki, które zostaną 
wprowadzone w celu zapewnienia pełnego 
wykonania rozporządzenia (WE) nr 
1224/2009 od dnia 1 stycznia 2017 r. w 
odniesieniu do statków rybackich, których 
długość całkowita nie przekracza 9 metrów 
i które wypływają z francuskiego 
departamentu Majotty. Plan działania jest 
przedmiotem dialogu między Francją a 
Komisją. Francja podejmie wszelkie 
niezbędne środki, aby zrealizować ten plan 
działania.”.

3. Do dnia 30 września 2014 r. Francja 
przedstawi Komisji plan działania, 
określając w nim środki, które zostaną 
wprowadzone w celu zapewnienia pełnego 
wykonania rozporządzenia (WE) nr 
1224/2009 od dnia 1 stycznia 2017 r. w 
odniesieniu do statków rybackich, których 
długość całkowita nie przekracza 10
metrów i które wypływają z francuskiego 
departamentu Majotty. Plan działania jest 
przedmiotem dialogu między Francją a 
Komisją. Francja podejmie wszelkie 
niezbędne środki, aby zrealizować ten plan 
działania.”.

Or. fr
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