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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prin Decizia 2012/419/UE, Consiliul European a modificat statutul Mayotte în raport cu 
Uniunea Europeană, cu efect de la 1 ianuarie 2014. Prin urmare, începând de la această dată, 
arhipelagul Mayotte va înceta să mai fie un teritoriu de peste mări și va deveni o regiune 
ultraperiferică în sensul articolului 349 și al articolului 355 alineatul (1) din Tratatul de la 
Lisabona, dreptul Uniunii aplicându-se, în principiu, în totalitate.

Întrucât este conștientă de constrângerile ce vor afecta Mayotte în urma acestei schimbări de 
statut, Comisia Europeană a propus Parlamentului și Consiliului European o serie de 
dispoziții legislative de acordare a unor derogări pentru a se asigura o tranziție treptată și pe o 
durată de timp mai îndelungată către acquis-ul comunitar.  

Ne sunt, așadar, aduse la cunoștință o serie de derogări legate de încadrarea, finanțarea și 
controlul pescuitului pe teritoriul Mayotte. Acestea au fost elaborate în strânsă colaborare cu 
guvernul statului membru vizat, Franța, astfel încât să se asigure aplicarea cât mai rapidă a 
acquis-ului comunitar, ținându-se totodată seama de termenele minime care trebuie acordate 
în cazul unui astfel de proces, în special în ceea ce privește constrângerile economice și 
sociale legate de statutul de regiune ultraperiferică definit la articolul 349 din TFUE. 

În legătură cu aceasta, raportorul pentru aviz regretă lipsa acestui articol din temeiurile 
juridice, în ciuda faptului că textul propunerii și justificările incluse în aceasta corespund în 
totalitate obiectivului acestui articol. Integrarea sa într-un sistem de temeiuri juridice multiple 
ține, așadar, de strictul necesar pentru integrarea măsurilor specifice propuse cu titlu de 
derogare. 

De asemenea, sunt necesare o serie de amendamente prin care să se țină seama de caracterul 
specific al Mayotte în eventualitatea majorării cantităților pescuite. Plafoanele stabilite în 
cadrul Comisiei Tonului din Oceanul Indian (IOTC), în care UE este parte contractantă, 
trebuie respectate cu strictețe la reglementarea capacității de pescuit. 

În final, raportorul pentru aviz propune să se țină seama de decalajele care ar putea exista între 
propunerea Comisiei și regulamentele modificate, acestea fiind de asemenea în curs de 
finalizare în cadrul negocierilor interinstituționale. Deși în acest stadiu al prezentării nu se 
poate efectua actualizarea referirilor, raportorul pentru aviz propune să fie armonizate o serie 
de dispoziții.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru pescuit, competentă în fond, 
să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Referirea 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 43 alineatul (2) și articolul 168 
alineatul (4) litera (b),

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 349, articolul 43 alineatul (2) și 
articolul 168 alineatul (4) litera (b),

Or. fr

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin Decizia 2012/419/UE4, Consiliul 
European a modificat statutul Mayotte în 
raport cu Uniunea, cu efect de la 1 ianuarie 
2014. Prin urmare, începând de la această 
dată, Mayotte va înceta să mai fie un 
teritoriu de peste mări pentru a deveni o 
regiune ultraperiferică în sensul articolelor 
349 și 355 alineatul (1) din TFUE. Dreptul 
Uniunii se aplică în Mayotte de la 1 
ianuarie 2014. Este necesar să se prevadă 
anumite măsuri specifice justificate de 
situația specială prezentată de Mayotte în 
mai multe domenii.

(1) Prin Decizia 2012/419/UE4, Consiliul 
European a modificat statutul Mayotte în 
raport cu Uniunea, cu efect de la 1 ianuarie 
2014. Prin urmare, începând de la această 
dată, Mayotte va înceta să mai fie un 
teritoriu de peste mări pentru a deveni o 
regiune ultraperiferică în sensul articolelor 
349 și 355 alineatul (1) din TFUE. Dreptul 
Uniunii se aplică în Mayotte de la 1 
ianuarie 2014. Este necesar să se prevadă 
anumite măsuri specifice justificate de 
constrângerile sociale și economice 
deosebite la care este supusă regiunea 
ultraperiferică Mayotte în mai multe 
domenii.

__________________ __________________
4 JO L 204, 31.7.2012, p. 131. 4 JO L 204, 31.7.2012, p. 131.

Or. fr

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În primul rând, o parte importantă a 
flotei aflate sub pavilion francez și care 
operează în departamentul francez din 
Mayotte este compusă din nave de mai 
puțin de 9 metri, care sunt răspândite în 
jurul insulei, nu au zone specifice de 
debarcare și trebuie încă să fie identificate, 
măsurate și echipate cu echipamente 
minime de securitate pentru a fi incluse în 
registrul navelor de pescuit ale Uniunii; în 
consecință, Franța nu își va putea completa 
acest registru până la 31 decembrie 2016. 
Franța ar trebui, cu toate acestea, să 
instaureze un registru naval provizoriu care 
să garanteze identificarea minimă a navelor 
din acest segment pentru a evita 
proliferarea navelor de pescuit clandestine.

(6) În primul rând, o parte importantă a 
flotei aflate sub pavilion francez și care 
operează în departamentul francez din 
Mayotte este compusă din nave de mai 
puțin de 10 metri, care sunt răspândite în 
jurul insulei, nu au zone specifice de 
debarcare și trebuie încă să fie identificate, 
măsurate și echipate cu echipamente 
minime de securitate pentru a fi incluse în 
registrul navelor de pescuit ale Uniunii; în 
consecință, Franța nu își va putea completa 
acest registru până la 31 decembrie 2021. 
Franța ar trebui, cu toate acestea, să 
instaureze un registru naval provizoriu care 
să garanteze identificarea minimă a navelor 
din acest segment pentru a evita 
proliferarea navelor de pescuit clandestine.

Or. fr

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În ceea ce privește Regulamentul (CE) 
nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 
noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem 
comunitar de control pentru asigurarea 
respectării normelor politicii comune în 
domeniul pescuitului, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 
2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 
768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 
2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 
509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 
1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 
1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și 
(CE) nr. 1966/200610, se pare că Franța nu 
va fi în măsură să se conformeze tuturor 

(10) În ceea ce privește Regulamentul (CE) 
nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 
noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem 
comunitar de control pentru asigurarea 
respectării normelor politicii comune în 
domeniul pescuitului, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 
2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 
768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 
2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 
509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 
1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 
1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și 
(CE) nr. 1966/200610, se pare că Franța nu 
va fi în măsură să se conformeze tuturor 
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obligațiilor de control ale Uniunii pentru 
segmentul „Mayotte. Specii pelagice și 
demersale. Lungime < 9 m” al flotei din 
Mayotte până la data la care Mayotte 
devine o regiune ultraperiferică. Navele din 
acest segment, răspândite în jurul insulei, 
nu au zone specifice de debarcare și trebuie 
încă să fie identificate. În plus, este 
necesară formarea pescarilor și 
controlorilor, precum și stabilirea unei 
infrastructuri administrative și fizice 
corespunzătoare. Prin urmare, pentru acest 
segment al flotei, este necesar să se 
prevadă o derogare temporară de la 
anumite norme privind controlul navelor de 
pescuit și al caracteristicilor lor, al 
activităților lor în mare, al uneltelor 
acestora și al capturilor lor în toate etapele, 
de la navă până la piață. Cu toate acestea, 
pentru a atinge cel puțin unele din cele mai 
importante obiective ale Regulamentului 
(CE) nr. 1224/2009, Franța ar trebui să 
instituie un sistem de control național care 
să îi permită să controleze și să 
monitorizeze activitățile acestui segment al 
flotei și să se conformeze obligațiilor de 
raportare internaționale ale Uniunii.

obligațiilor de control ale Uniunii pentru 
segmentul „Mayotte. Specii pelagice și 
demersale. Lungime < 10 m” al flotei din 
Mayotte până la data la care Mayotte 
devine o regiune ultraperiferică. Navele din 
acest segment, răspândite în jurul insulei, 
nu au zone specifice de debarcare și trebuie 
încă să fie identificate. În plus, este 
necesară formarea pescarilor și 
controlorilor, precum și stabilirea unei 
infrastructuri administrative și fizice 
corespunzătoare. Prin urmare, pentru acest 
segment al flotei, este necesar să se 
prevadă o derogare temporară de la 
anumite norme privind controlul navelor de 
pescuit și al caracteristicilor lor, al 
activităților lor în mare, al uneltelor 
acestora și al capturilor lor în toate etapele, 
de la navă până la piață. Cu toate acestea, 
pentru a atinge cel puțin unele din cele mai 
importante obiective ale Regulamentului 
(CE) nr. 1224/2009, Franța ar trebui să 
instituie un sistem de control național care 
să îi permită să controleze și să 
monitorizeze activitățile acestui segment al 
flotei și să se conformeze obligațiilor de 
raportare internaționale ale Uniunii.

__________________ __________________
10 JO L 343, 22.12.2009, p. 1. 10 JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

Or. fr

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1
Regulamentul (CE) nr. 104/2000 
Articolul 4 – alineatul 3 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Până la 16 decembrie 2016, alineatele 
(1), (2) și (3) nu se aplică produselor 
oferite spre vânzare cu amănuntul 
consumatorului final din Mayotte.

(3a) Până la 31 decembrie 2021, alineatele 
(1), (2) și (3) nu se aplică produselor 
oferite spre vânzare cu amănuntul 
consumatorului final din Mayotte.
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Or. fr

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 
Articolul 15 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prin derogare de la alineatul (1), Franța 
este scutită până la 31 decembrie 2016 de 
obligația de a include în registrul său de 
nave de pescuit ale Uniunii navele care au 
mai puțin de 9 metri lungime totală și își 
desfășoară activitatea în regiunea Mayotte.

(5) Prin derogare de la alineatul (1), Franța 
este scutită până la 31 decembrie 2021 de 
obligația de a include în registrul său de 
nave de pescuit ale Uniunii navele care au 
mai puțin de 10 metri lungime totală și își 
desfășoară activitatea în regiunea Mayotte.

Or. fr

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 
Articolul 15 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Până la 31 decembrie 2016, Franța 
trebuie să țină un registru provizoriu al 
navelor de pescuit care au mai puțin de 9
metri lungime totală și își desfășoară 
activitatea în regiunea Mayotte. Registrul 
trebuie să conțină, pentru fiecare navă, cel 
puțin denumirea sa, lungimea sa totală și 
un cod de identificare.

(6) Până la 31 decembrie 2021, Franța 
trebuie să țină un registru provizoriu al 
navelor de pescuit care au mai puțin de 10
metri lungime totală și își desfășoară 
activitatea în regiunea Mayotte. Registrul 
trebuie să conțină, pentru fiecare navă, cel 
puțin denumirea sa, lungimea sa totală și 
un cod de identificare.

Or. fr
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 4 
Regulamentul (CE) nr. 639/2004 
Articolul 1 a – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, pentru navele de pescuit 
care au între 8 și 12 metri lungime totală și 
utilizează paragate și navele de pescuit care 
au mai puțin de 9 metri lungime totală, 
nivelul de referință este capacitatea 
prevăzută în planul de dezvoltare prezentat 
de Franța în cadrul Comisiei Tonului din 
Oceanul Indian, la 7 ianuarie 2011.

Cu toate acestea, pentru navele de pescuit 
care au între 8 și 12 metri lungime totală și 
utilizează paragate și navele de pescuit care 
au mai puțin de 10 metri lungime totală, 
nivelul de referință este capacitatea 
prevăzută în planul de dezvoltare prezentat 
de Franța în cadrul Comisiei Tonului din 
Oceanul Indian, la 7 ianuarie 2011.

Or. fr

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 4 
Regulamentul (CE) nr. 639/2004 
Articolul 1 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la articolul 13 din 
Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, Franța 
este autorizată să introducă noi capacități 
în segmentele de flotă definite pentru 
navele de pescuit care au între 8 și 12 
metri lungime totală și să utilizeze 
paragate și nave de pescuit care au mai 
puțin de 9 metri lungime totală fără 
retragerea unei capacități echivalente.

(2) Prin derogare de la articolul 13 din 
Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, Franța 
este autorizată să introducă, până la 31 
decembrie 2025, o nouă capacitate fără 
retragerea unei capacități echivalente.

Or. fr
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 5 
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
Articolul 56 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, articolul 4 se aplică 
pentru Mayotte de la 1 ianuarie 2019. 
Subprodusele de origine animală și 
produsele derivate obținute în Mayotte 
înainte de 1 ianuarie 2019 se elimină în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (1) 
litera (b).

Cu toate acestea, articolul 4 se aplică 
pentru Mayotte de la 1 ianuarie 2021. 
Subprodusele de origine animală și 
produsele derivate obținute în Mayotte 
înainte de 1 ianuarie 2021 se elimină în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (1) 
litera (b).

Or. fr

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 6 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 2 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 decembrie 2016, articolul 5 
alineatul (3) și articolele 6, 8, 41, 56, 58 
până la 62, 66, 68 și 109 nu se aplică 
Franței în ceea ce privește navele de 
pescuit care au mai puțin de 9 metri 
lungime totală și își desfășoară activitatea 
în regiunea Mayotte, activitățile lor și 
capturile lor.

(1) Până la 31 decembrie 2021, articolul 5 
alineatul (3) și articolele 6, 8, 41, 56, 58 
până la 62, 66, 68 și 109 nu se aplică 
Franței în ceea ce privește navele de 
pescuit care au mai puțin de 9 metri 
lungime totală și își desfășoară activitatea 
în regiunea Mayotte, activitățile lor și 
capturile lor.

Or. fr

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 6 
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Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 
Articolul 2 a – alineatul 2 – fraza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la 1 ianuarie 2014, Franța trebuie 
să instituie un regim național de control 
aplicabil navelor de pescuit care au mai 
puțin de 9 metri lungime totală și 
funcționează în regiunea Mayotte. Acest 
regim trebuie să se conformeze 
următoarelor cerințe:

(2) Până la 1 ianuarie 2015, Franța trebuie 
să instituie un regim național de control 
aplicabil navelor de pescuit care au mai 
puțin de 9 metri lungime totală și 
funcționează în regiunea Mayotte. Acest 
regim trebuie să se conformeze 
următoarelor cerințe:

Or. fr

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 6 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 
Articolul 2 a – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la 30 septembrie 2014, Franța 
prezintă Comisiei un plan de acțiune care 
stabilește măsurile care trebuie luate pentru 
a asigura punerea în aplicare deplină a 
Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 de la 1 
ianuarie 2017 în ceea ce privește navele de 
pescuit care au mai puțin de 9 metri 
lungime totală și își desfășoară activitatea 
în departamentul francez Mayotte. Planul 
de acțiune va face obiectul unui dialog 
între Franța și Comisie. Franța adoptă toate 
măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a respectivului plan de acțiune.

(3) Până la 30 septembrie 2014, Franța 
prezintă Comisiei un plan de acțiune care 
stabilește măsurile care trebuie luate pentru 
a asigura punerea în aplicare deplină a 
Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 de la 1 
ianuarie 2017 în ceea ce privește navele de 
pescuit care au mai puțin de 10 metri 
lungime totală și își desfășoară activitatea 
în departamentul francez Mayotte. Planul 
de acțiune va face obiectul unui dialog 
între Franța și Comisie. Franța adoptă toate 
măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a respectivului plan de acțiune.

Or. fr


