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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rozhodnutím 2012/419/EÚ Európska rada zmenila štatút Mayotte vo vzťahu k Európskej únii 
s účinnosťou od 1. januára 2014. Toto súostrovie teda od uvedeného dátumu prestane byť 
zámorským územím a stane sa najvzdialenejším regiónom v zmysle článkov 349 a 355 ods. 1 
Lisabonskej zmluvy, a právo Únie sa na ňom bude uplatňovať v plnej miere.

Pri vedomí obmedzení tohto súostrovia spojených s touto zmenou Európska komisia navrhla 
Parlamentu a Európskej rade sériu derogačných legislatívnych ustanovení na zaistenie 
postupného a v čase rozloženého prechodu smerom k acquis communautaire.  

Do našej pozornosti sa tak dostáva súbor derogačných ustanovení súvisiacich s rámcom 
rybného hospodárstva v Mayotte, jeho financovaním a kontrolou. Bol vypracovaný v úzkej 
spolupráci s vládou príslušného členského štátu, teda Francúzska, aby sa zaistilo čo 
najrýchlejšie zohľadňovanie acquis communautaire pri súčasnom zohľadnení lehôt v rámci 
tohto postupu, ktoré nemožno skrátiť, a to najmä vo vzťahu k hospodárskym a sociálnym 
obmedzeniam súvisiacim so štatútom najvzdialenejšieho regiónu, ako je vymedzený v článku 
349 ZFEÚ. 

V tejto súvislosti spravodajca výboru požiadaného o stanovisko vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že tento článok 349 ZFEÚ nie je uvedený medzi právnymi základmi, a to napriek tomu, 
že text a príslušné odôvodnenia v plnej miere zodpovedajú jeho účelu. Jeho začlenenie do 
systému viacerých právnych základov tak zodpovedá striktnému minimu v záujme začlenenia 
derogačného charakteru navrhovaných konkrétnych opatrení.

Okrem toho sú potrebné viaceré úpravy na to, aby návrh lepšie zohľadňoval špecifiká 
Mayotte v oblasti možností zvýšenia výlovu. Maximálne hodnoty vypracované v rámci 
Komisie pre tuniaky z Indického oceánu (CTOI), ktorej je EÚ zmluvnou stranou, by mali byť 
v oblasti riadenia rybolovnej kapacity imperatívom.

Spravodajca napokon navrhuje aj zohľadnenie prípadného časového posunu medzi návrhom 
Komisie a menenými nariadeniami, ktoré sa tiež v rámci rokovaní medzi inštitúciami 
dokončujú. Hoci v tomto štádiu nemožno uskutočniť aktualizáciu odkazov, spravodajca 
navrhuje harmonizovať určitý počet ustanovení.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rybné hospodárstvo, aby ako gestorský výbor 
zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Citácia 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 43 
ods. 2 a článok 168 ods. 4 písm. b),

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 349,
článok 43 ods. 2 a článok 168 ods. 4 písm. 
b),

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Európska rada rozhodnutím 
2012/419/EÚ4 zmenila štatút Mayotte vo 
vzťahu k Únii s účinnosťou od 1. januára 
2014. Mayotte teda od tohto dátumu 
prestáva byť zámorským územím a stáva sa 
najvzdialenejším regiónom v zmysle 
článku 349 a článku 355 ods. 1 ZFEÚ. 
Právne predpisy Únie sa na Mayotte budú 
uplatňovať od 1. januára 2014. Treba prijať 
určité osobitné opatrenia odôvodnené 
špecifickou situáciou Mayotte vo 
viacerých oblastiach.

(1) Európska rada rozhodnutím 
2012/419/EÚ4 zmenila štatút Mayotte vo 
vzťahu k Únii s účinnosťou od 1. januára 
2014. Mayotte teda od tohto dátumu 
prestáva byť zámorským územím a stáva sa 
najvzdialenejším regiónom v zmysle 
článku 349 a článku 355 ods. 1 ZFEÚ. 
Právne predpisy Únie sa na Mayotte budú 
uplatňovať od 1. januára 2014. Treba prijať 
určité osobitné opatrenia odôvodnené 
špecifickými sociálnymi a hospodárskymi 
obmedzeniami najvzdialenejšieho regiónu
Mayotte vo viacerých oblastiach.

__________________ __________________
4 Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131. 4 Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Po prvé, značnú časť flotily plaviacej sa 
pod vlajkou Francúzska a pôsobiacej z 

(6) Po prvé, značnú časť flotily plaviacej sa 
pod vlajkou Francúzska a pôsobiacej 
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francúzskeho departmánu Mayotte tvoria 
plavidlá menšie ako 9 metrov, ktoré sú 
rozptýlené okolo ostrova, nemajú 
špecifické miesta vykládky a ešte sa musia 
identifikovať, zmerať a vybaviť 
minimálnym bezpečnostným 
príslušenstvom, aby mohli byť začlenené 
do registra rybárskych plavidiel Únie; 
Francúzsko teda nebude schopné dokončiť 
tento register do 31. decembra 2016. 
Francúzsko by však malo zriadiť 
provizórny register flotily, čím sa zaručí 
minimálna identifikácia plavidiel tohto 
segmentu, a zabráni sa tak rozšíreniu 
neoficiálnych rybárskych plavidiel.

z francúzskeho departementu Mayotte 
tvoria plavidlá menšie ako 10 metrov, ktoré 
sú rozptýlené okolo ostrova, nemajú 
špecifické miesta vykládky a ešte sa musia 
identifikovať, zmerať a vybaviť 
minimálnym bezpečnostným 
príslušenstvom, aby mohli byť začlenené 
do registra rybárskych plavidiel Únie; 
Francúzsko teda nebude schopné dokončiť 
tento register do 31. decembra 2021. 
Francúzsko by však malo zriadiť 
provizórny register flotily, čím sa zaručí 
minimálna identifikácia plavidiel tohto 
segmentu, a zabráni sa tak rozšíreniu 
neoficiálnych rybárskych plavidiel.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Pokiaľ ide o nariadenie Rady (ES) č. 
1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa 
zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na 
zabezpečenie dodržiavania pravidiel 
spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva, ktorým sa menia a dopĺňajú 
nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 
2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 
768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 
2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 
509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 
1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 
1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia 
(EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) 
č. 1966/200610, zdá sa, že Francúzsko 
nebude môcť splniť všetky kontrolné 
povinnosti Únie pre segment „Mayotte. 
Pelagické a bentické druhy. Dĺžka < 9 m“ 
flotily Mayotte do dátumu, keď sa Mayotte 
stane najvzdialenejším regiónom. Plavidlá 
tohto segmentu, ktoré sú rozptýlené okolo 

(10) Pokiaľ ide o nariadenie Rady (ES) 
č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým 
sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva 
na zabezpečenie dodržiavania pravidiel 
spoločnej politiky v oblasti rybného
hospodárstva, ktorým sa menia a dopĺňajú 
nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) 
č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) 
č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) 
č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) 
č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) 
č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) 
č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú 
nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) 
č. 1627/94 a (ES) č. 1966/200610, zdá sa, 
že Francúzsko nebude môcť splniť všetky 
kontrolné povinnosti Únie pre segment 
„Mayotte. Pelagické a bentické druhy. 
Dĺžka < 10 m“ flotily Mayotte do dátumu, 
keď sa Mayotte stane najvzdialenejším 
regiónom. Plavidlá tohto segmentu, ktoré 
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ostrova, nemajú špecifické miesta 
vykládky a zatiaľ nie sú identifikované. 
Okrem toho treba odborne pripraviť 
rybárov a kontrolórov a zriadiť príslušnú 
administratívnu a fyzickú infraštruktúru. 
Preto je v súvislosti s týmto segmentom 
flotily potrebné stanoviť dočasnú výnimku 
z určitých pravidiel týkajúcich sa kontroly 
rybárskych plavidiel a ich vlastností, ich 
činností na mori, ich výstroja a ich úlovkov 
vo všetkých stupňoch od plavidla po trh. 
Francúzsko by však na dosiahnutie aspoň 
niektorých najdôležitejších cieľov 
nariadenia (ES) č. 1224/2009 malo zriadiť 
systém národných kontrol, ktorý mu 
umožní kontrolovať a monitorovať činnosti 
tohto segmentu flotily a dodržiavať 
medzinárodné oznamovacie povinnosti 
Únie.

sú rozptýlené okolo ostrova, nemajú 
špecifické miesta vykládky a zatiaľ nie sú 
identifikované. Okrem toho treba odborne 
pripraviť rybárov a kontrolórov a zriadiť 
príslušnú administratívnu a fyzickú 
infraštruktúru. Preto je v súvislosti s týmto 
segmentom flotily potrebné stanoviť 
dočasnú výnimku z určitých pravidiel 
týkajúcich sa kontroly rybárskych plavidiel
a ich vlastností, ich činností na mori, ich 
výstroja a ich úlovkov vo všetkých 
stupňoch od plavidla po trh. Francúzsko by 
však na dosiahnutie aspoň niektorých 
najdôležitejších cieľov nariadenia (ES) 
č. 1224/2009 malo zriadiť systém 
národných kontrol, ktorý mu umožní 
kontrolovať a monitorovať činnosti tohto 
segmentu flotily a dodržiavať 
medzinárodné oznamovacie povinnosti 
Únie.

__________________ __________________
10 Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1. 10 Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1
Nariadenie (ES) č. 104/2000 
Článok 4 – odsek 3 a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Odseky 1, 2 a 3 sa do 16. decembra 
2016 neuplatňujú na výrobky ponúkané do 
maloobchodného predaja konečnému 
spotrebiteľovi na Mayotte.

3a. Odseky 1, 2 a 3 sa do 31. decembra 
2021 neuplatňujú na výrobky ponúkané do 
maloobchodného predaja konečnému 
spotrebiteľovi na Mayotte.

Or. fr



PA\1004830SK.doc 7/10 PE519.805v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 2371/2002 
Článok 15 – odsek 5 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Francúzsko je odchylne od odseku 1 do 
31. decembra 2016 oslobodené od 
povinnosti začleniť do svojho registra 
rybárskych plavidiel Únie plavidlá s 
celkovou dĺžkou menšou ako 9 metrov, 
ktoré vykonávajú svoju činnosť z Mayotte.

5. Francúzsko je odchylne od odseku 1 do 
31. decembra 2021 oslobodené od 
povinnosti začleniť do svojho registra 
rybárskych plavidiel Únie plavidlá 
s celkovou dĺžkou menšou ako 10 metrov, 
ktoré vykonávajú svoju činnosť z Mayotte.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 2371/2002 
Článok 15 – odsek 6 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Francúzsko do 31. decembra 2016 vedie 
provizórny register rybárskych plavidiel s 
celkovou dĺžkou menšou ako 9 metrov, 
ktoré vykonávajú svoju činnosť z Mayotte. 
V registri sa pre každé plavidlo uvádza 
aspoň jeho názov, jeho celková dĺžka a 
identifikačný kód.

6. Francúzsko do 31. decembra 2021 vedie 
provizórny register rybárskych plavidiel 
s celkovou dĺžkou menšou ako 10 metrov, 
ktoré vykonávajú svoju činnosť z Mayotte. 
V registri sa pre každé plavidlo uvádza 
aspoň jeho názov, jeho celková dĺžka 
a identifikačný kód.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 4 
Nariadenie (ES) č. 639/2004 
Článok 1 a – odsek 1 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pre rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou od 
8 do 12 metrov, ktoré používajú lovné 
šnúry, a rybárske plavidlá s celkovou 
dĺžkou menej ako 9 metrov je však 
referenčná úroveň stanovená ako kapacita 
uvedená v pláne rozvoja, ktorý Francúzsko 
predložilo Komisii pre tuniaky z Indického 
oceánu 7. januára 2011.

Pre rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou od 
8 do 12 metrov, ktoré používajú lovné 
šnúry, a rybárske plavidlá s celkovou 
dĺžkou menej ako 10 metrov je však 
referenčná úroveň stanovená ako kapacita 
uvedená v pláne rozvoja, ktorý Francúzsko 
predložilo Komisii pre tuniaky z Indického 
oceánu 7. januára 2011.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 4 
Nariadenie (ES) č. 639/2004 
Článok 1 a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Francúzsko je odchylne od článku 13 
nariadenia (ES) č. 2371/2002 oprávnené 
zaviesť novú kapacitu v segmentoch flotily 
definovaných pre rybárske plavidlá s 
celkovou dĺžkou od 8 do 12 metrov, ktoré 
používajú lovné šnúry, a rybárske plavidlá 
s celkovou dĺžkou menej ako 9 metrov bez 
zrušenia ekvivalentnej kapacity.

2. Francúzsko je odchylne od článku 13 
nariadenia (ES) č. 2371/2002 oprávnené 
zaviesť do 31. decembra 2025 novú 
kapacitu bez zrušenia ekvivalentnej 
kapacity.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 5 
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 56 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na Mayotte sa však článok 4 uplatňuje od Na Mayotte sa však článok 4 uplatňuje od 
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1. januára 2019. Vedľajšie živočíšne 
produkty a odvodené produkty vyrobené na 
Mayotte pred 1. januárom 2019 sa 
odstraňujú v súlade s článkom 19 ods. 1 
písm. b).

1. januára 2021. Vedľajšie živočíšne 
produkty a odvodené produkty vyrobené na 
Mayotte pred 1. januárom 2021 sa 
odstraňujú v súlade s článkom 19 ods. 1 
písm. b).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 6 
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 2 a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Článok 5 ods. 3 a články 6, 8, 41, 56, 58 
až 62, 66, 68 a 109 sa do 31. decembra
2016 neuplatňujú na Francúzsko, pokiaľ 
ide o rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou 
menšou ako 9 metrov vykonávajúce svoju 
činnosť z Mayotte, ich činnosti a úlovky.

1. Článok 5 ods. 3 a články 6, 8, 41, 56, 58 
až 62, 66, 68 a 109 sa do 31. decembra
2021 neuplatňujú na Francúzsko, pokiaľ 
ide o rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou 
menšou ako 9 metrov vykonávajúce svoju 
činnosť z Mayotte, ich činnosti a úlovky.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 6 
Nariadenie (ES) č. 1224/2009 
Článok 2 a – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Francúzsko do 1. januára 2014 zriadi 
národný systém kontrol pre rybárske 
plavidlá s celkovou dĺžkou menšou ako 9 
metrov, ktoré vykonávajú svoju činnosť z 
Mayotte. Tento systém musí spĺňať tieto 
požiadavky:

2. Francúzsko do 1. januára 2015 zriadi 
národný systém kontrol pre rybárske 
plavidlá s celkovou dĺžkou menšou ako 9 
metrov, ktoré vykonávajú svoju činnosť 
z Mayotte. Tento systém musí spĺňať tieto 
požiadavky:

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 6 
Nariadenie (ES) č. 1224/2009 
Článok 2 a – odsek 3 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Francúzsko do 30. septembra 2014 
predloží Komisii akčný plán, v ktorom 
stanoví opatrenia, ktoré sa prijmú na 
zabezpečenie úplného vykonávania 
nariadenia (ES) č. 1224/2009 od 1. januára 
2017, pokiaľ ide o rybárske plavidlá s 
celkovou dĺžkou menej ako 9 metrov, ktoré 
vykonávajú svoju činnosť z francúzskeho 
departementu Mayotte. Akčný plán je 
predmetom dialógu medzi Francúzskom a 
Komisiou. Francúzsko prijme všetky 
potrebné opatrenia na vykonávanie tohto 
akčného plánu.

3. Francúzsko do 30. septembra 2014 
predloží Komisii akčný plán, v ktorom 
stanoví opatrenia, ktoré sa prijmú na 
zabezpečenie úplného vykonávania 
nariadenia (ES) č. 1224/2009 od 1. januára 
2017, pokiaľ ide o rybárske plavidlá 
s celkovou dĺžkou menej ako 10 metrov, 
ktoré vykonávajú svoju činnosť 
z francúzskeho departementu Mayotte. 
Akčný plán je predmetom dialógu medzi 
Francúzskom a Komisiou. Francúzsko 
prijme všetky potrebné opatrenia na 
vykonávanie tohto akčného plánu.

Or. fr


