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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski Svet je s Sklepom 2012/419/EU spremenil status otočja Mayotte v razmerju do 
Unije z učinkom od 1. januarja 2014. Zato od tega datuma otočje ne bo več čezmorsko 
ozemlje, temveč bo postalo najbolj oddaljena regija v smislu členov 349 in 355(1) Lizbonske 
pogodbe ter se bo zanj v celoti uporabljalo pravo Unije.

Ker se Evropska komisija zaveda omejitev otočja Mayotte, povezanih s spremembo statusa, je 
Parlamentu in Evropskemu svetu predlagala vrsto zakonodajnih določb o odstopanjih, da bi 
zagotovila postopen prehod na pravni red Unije. 

Tako smo opozorjeni na vsa odstopanja, povezana z zakonsko ureditvijo, financiranjem in 
nadzorom ribištva na otočju Mayotte. Odstopanja so bila pripravljena v tesnem sodelovanju z 
vlado zadevne države članice, to je Francijo, da bi se zagotovilo čim hitrejše upoštevanje 
pravnega reda Unije in hkrati upoštevali roki, ki jih v takem postopku ni mogoče skrajšati, 
zlasti z vidika gospodarskih in socialnih omejitev, povezanih s statusom najbolj oddaljene 
regije, kot je opredeljen v členu 349 PDEU. 

V zvezi s tem pripravljavec mnenja obžaluje, da med zakonodajnimi podlagami ni 
člena 349 PDEU, čeprav akt in njegova obrazložitev v celoti ustrezata cilju tega člena. 
Njegova vključitev v sistem več podlag tako pomeni strogi minimum za vključitev narave 
odstopanja, ki jo imajo predlagani posebni ukrepi. 

Poleg tega je še vedno potrebnih več prilagoditev za boljše upoštevanje posebnosti otočja 
Mayotte v možnostih povečanja ribolovnega napora. Zgornje meje, ki jih je pripravila 
Komisija za tune v Indijskem oceanu (IOTC), katere pogodbenica je EU, morajo ostati 
nujnost pri obvladovanju ribolovnih zmogljivosti. 

Pripravljavec mnenja nazadnje predlaga upoštevanje razlik, ki lahko obstajajo med predlogom 
Komisije in spremenjenimi uredbami, ki so prav tako v fazi dokončanja v okviru 
medinstitucionalnih pogajanj. Čeprav posodobitev sklicevanj v tej fazi predstavitve ni 
mogoča, pripravljavec mnenja predlaga uskladitev nekaterih določb.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoje poročilo 
vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti členov 43(2) in 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti členov 349, 43(2) 
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168(4)(b) Pogodbe, in 168(4)(b) Pogodbe,

Or. fr

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Evropski Svet je s Sklepom 
2012/419/EU4 spremenil status otočja 
Mayotte v razmerju do Unije z učinkom od
1. januarja 2014. Zato od tega dne otočje 
Mayotte ne bo več čezmorsko ozemlje in 
bo postalo najbolj oddaljena regija v smislu 
členov 349 in 355(1) PDEU. Pravo Unije 
se za otočje Mayotte uporablja od 
1. januarja 2014. Zaradi posebnih razmer 
na otočju Mayotte je primerno določiti 
nekatere posebne ukrepe na več področjih.

(1) Evropski Svet je s Sklepom 
2012/419/EU4 spremenil status otočja 
Mayotte v razmerju do Unije z učinkom od
1. januarja 2014. Zato od tega dne otočje 
Mayotte ne bo več čezmorsko ozemlje in 
bo postalo najbolj oddaljena regija v smislu 
členov 349 in 355(1) PDEU. Pravo Unije 
se za otočje Mayotte uporablja od 
1. januarja 2014. Zaradi posebnih socialnih 
in gospodarskih omejitev najbolj 
oddaljene regije Mayotte je primerno 
določiti nekatere posebne ukrepe na več 
področjih.

__________________ __________________
4 UL L 204, 31.7.2012, str. 131. 4 UL L 204, 31.7.2012, str. 131.

Or. fr

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Prvič, velik del flote, ki pluje pod 
francosko zastavo in opravlja dejavnost iz 
francoskega departmaja Mayotte, 
sestavljajo plovila, ki so krajša od 9
metrov, so razpršena okrog otočja, nimajo 
določenega posebnega mesta iztovarjanja 
in jih je še treba identificirati, izmeriti in 

(6) Prvič, velik del flote, ki pluje pod 
francosko zastavo in opravlja dejavnost iz 
francoskega departmaja Mayotte, 
sestavljajo plovila, ki so krajša od 10
metrov, so razpršena okrog otočja, nimajo 
določenega posebnega mesta iztovarjanja 
in jih je še treba identificirati, izmeriti in 
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opremiti z minimalnimi varnostnimi orodji, 
da bi se lahko vključila v register ribiških 
plovil Unije; posledično Francija ne bo 
mogla dokončati tega registra do 
31. decembra 2016. Francija bi kljub temu 
morala vzpostaviti začasni register flote, ki 
bi zagotavljal minimalno identifikacijo 
plovil tega segmenta, da bi se preprečilo 
širjenje neprijavljenih ribiških plovil.

opremiti z minimalnimi varnostnimi orodji, 
da bi se lahko vključila v register ribiških 
plovil Unije; posledično Francija ne bo 
mogla dokončati tega registra do 
31. decembra 2021. Francija bi kljub temu 
morala vzpostaviti začasni register flote, ki 
bi zagotavljal minimalno identifikacijo 
plovil tega segmenta, da bi se preprečilo 
širjenje neprijavljenih ribiških plovil.

Or. fr

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) V zvezi z Uredbo Sveta (ES) 
št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 
o vzpostavitvi nadzornega sistema 
Skupnost za zagotavljanje skladnosti 
s pravili skupne ribiške politike, o 
spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) 
št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) 
št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) 
št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) 
št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) 
št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) 
št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) 
št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) 
št. 1966/200610, je očitno, da Francija ne 
bo zmogla izpolniti obveznosti nadzora 
Unije za segment flote „Mayotte. Pelagične 
in pridnene vrste. Dolžina < 9 m“ do 
datuma, ko Mayotte postane najbolj 
oddaljena regija. Plovila iz tega segmenta, 
razpršena okrog otočja, nimajo 
opredeljenega posebnega mesta 
iztovarjanja in jih je še treba identificirati.
Poleg tega je treba usposobiti ribiče in 
nadzornike ter vzpostaviti ustrezno 
upravno in fizično infrastrukturo. Zato je 
treba omogočiti začasno odstopanje od 
nekaterih pravil v zvezi z nadzorom 

(10) V zvezi z Uredbo Sveta (ES) 
št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 
o vzpostavitvi nadzornega sistema 
Skupnost za zagotavljanje skladnosti 
s pravili skupne ribiške politike, o 
spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) 
št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) 
št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) 
št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) 
št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) 
št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) 
št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) 
št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) 
št. 1966/200610, je očitno, da Francija ne 
bo zmogla izpolniti obveznosti nadzora 
Unije za segment flote „Mayotte. Pelagične 
in pridnene vrste. Dolžina < 10 m“ do 
datuma, ko bo otočje Mayotte postalo
najbolj oddaljena regija. Plovila iz tega 
segmenta, razpršena okrog otočja, nimajo 
opredeljenega posebnega mesta 
iztovarjanja in jih je še treba identificirati.
Poleg tega je treba usposobiti ribiče in 
nadzornike ter vzpostaviti ustrezno 
upravno in fizično infrastrukturo. Zato je 
treba omogočiti začasno odstopanje od 
nekaterih pravil v zvezi z nadzorom 
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ribiških plovil in njihovih značilnosti, 
dejavnosti na morju, njihovega ribolovnega 
orodja in ulova na vseh stopnjah – od 
plovila do trga – za ta segment flote.
Vendar, da bi dosegli vsaj nekaj 
najpomembnejših ciljev Uredbe (ES) 
št. 1224/2009, bi Francija morala 
vzpostaviti nacionalni nadzorni sistem, ki 
bi omogočal nadzor in spremljanje 
dejavnosti tega segmenta flote ter 
izpolnjevanje mednarodnih obveznosti 
poročanja Unije.

ribiških plovil in njihovih značilnosti, 
dejavnosti na morju, njihovega ribolovnega 
orodja in ulova na vseh stopnjah – od 
plovila do trga – za ta segment flote.
Vendar, da bi dosegli vsaj nekaj 
najpomembnejših ciljev Uredbe (ES)
št. 1224/2009, bi Francija morala 
vzpostaviti nacionalni nadzorni sistem, ki 
bi omogočal nadzor in spremljanje 
dejavnosti tega segmenta flote ter 
izpolnjevanje mednarodnih obveznosti 
poročanja Unije.

__________________ __________________
10 UL L 343, 22.12.2009, str. 1. 10 UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

Or. fr

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1
Uredba (ES) št. 104/2000 
Člen 4 – odstavek 3 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„3a. Do 16. decembra 2016, se odstavki 1, 
2 in 3 ne uporabljajo za proizvode, ki so v 
ponudbi na otočju Mayotte za prodajo na 
drobno končnemu potrošniku.“

„3a. Do 31. decembra 2021 se odstavki 1, 2 
in 3 ne uporabljajo za proizvode, ki so v 
ponudbi na otočju Mayotte za prodajo na 
drobno končnemu potrošniku.“

Or. fr

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 2371/2002 
Člen 15 – odstavek 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„5. Z odstopanjem od odstavka 1 je „5. Z odstopanjem od odstavka 1 je 
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Francija do 31. decembra 2016 izvzeta iz 
obveznosti, da v svoj register ribiških 
plovil Unije vključi tista plovila, ki so 
krajša od 9 metrov celotne dolžine in
opravljajo dejavnost z otočja Mayotte.

Francija do 31. decembra 2021 izvzeta iz 
obveznosti, da v svoj register ribiških 
plovil Unije vključi plovila s celotno 
dolžino, manjšo od 10 metrov, ki
opravljajo dejavnost z otočja Mayotte.

Or. fr

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 2371/2002 
Člen 15 – odstavek 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Francija do 31. decembra 2016 vodi 
začasni register ribiških plovil, ki so krajša 
od 9 metrov celotne dolžine in opravljajo 
dejavnost z otočja Mayotte. V tem registru 
je za vsako plovilo navedeno vsaj njegovo 
ime, celotna dolžina in identifikacijska 
koda.“

6. Francija do 31. decembra 2021 vodi 
začasni register ribiških plovil s celotno 
dolžino, manjšo od 10 metrov, ki
opravljajo dejavnost z otočja Mayotte. V 
tem registru je za vsako plovilo navedeno 
vsaj njegovo ime, celotna dolžina in 
identifikacijska koda.“

Or. fr

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 4 
Uredba (ES) št. 639/2004 
Člen 1 a – odstavek 1 – drugi pododstavek 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za ribiška plovila, ki so dolga od 8 do 
12 metrov celotne dolžine in uporabljajo 
parangale, ter ribiška plovila, ki so krajša
od 9 metrov celotne dolžine, je referenčna 
raven tista zmogljivost, ki je določena v 
razvojnem načrtu, ki ga je Francija
7. januarja 2011 predložila Komisiji za 
tune v Indijskem oceanu.

Za ribiška plovila s celotno dolžino od 8 do 
12 metrov, ki uporabljajo parangale, ter 
ribiška plovila s celotno dolžino, manjšo 
od 10 metrov, je referenčna raven tista 
zmogljivost, ki je določena v razvojnem 
načrtu, ki ga je Francija 7. januarja 2011 
predložila Komisiji za tune v Indijskem 
oceanu.
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Or. fr

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 4 
Uredba (ES) št. 639/2004 
Člen 1 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Z odstopanjem od člena 13 Uredbe (ES) 
št. 2371/2002 se Franciji dovoli uvedba
novih zmogljivosti v segmentih flote,
opredeljenih za ribiška plovila, ki merijo 
od 8 do 12 metrov celotne dolžine in 
uporabljajo parangale, ter ribiška plovila, 
ki so krajša od 9 metrov celotne dolžine,
brez umika enakovredne zmogljivosti.“

2. Z odstopanjem od člena 13 Uredbe (ES) 
št. 2371/2002 se Franciji do 31. decembra 
2025 dovoli uvedba novih zmogljivosti, 
brez umika enakovredne zmogljivosti.“

Or. fr

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 5 
Uredba (ES) št. 1069/2009
Člen 56 – tretji pododstavek 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 4 se za otočje Mayotte uporablja od 
1. januarja 2019. Živalski stranski 
proizvodi in pridobljeni proizvodi, 
ustvarjeni na otočju Mayotte pred
1. januarjem 2019, se prodajo v skladu s 
členom 19(1)(b).

Člen 4 se za otočje Mayotte uporablja od 
1. januarja 2021. Živalski stranski 
proizvodi in pridobljeni proizvodi, 
ustvarjeni na otočju Mayotte pred
1. januarjem 2021, se prodajo v skladu s 
členom 19(1)(b).

Or. fr
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 6 
Uredba (ES) št. 1224/2009
Člen 2 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Do 31. decembra 2016 se členi 5(3), 6, 
8, 41, 56, 58 do 62, 66, 68 in 109 ne 
uporabljajo za Francijo v zvezi z ribiškimi 
plovili, ki so krajša od 9 metrov celotne 
dolžine in opravljajo ribolovne dejavnosti z 
otočja Mayotte.

1. Do 31. decembra 2021 se členi 5(3), 6, 
8, 41, 56, 58 do 62, 66, 68 in 109 ne 
uporabljajo za Francijo v zvezi z ribiškimi 
plovili s celotno dolžino, manjšo od 9 
metrov, ki opravljajo ribolovne dejavnosti 
z otočja Mayotte.

Or. fr

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 6 
Uredba (ES) št. 1224/2009 
Člen 2 a – odstavek 2 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Francija do 1. januarja 2014 vzpostavi 
nacionalni nadzorni sistem za ribiška 
plovila, ki so krajša od 9 metrov celotne 
dolžine in opravljajo dejavnost z otočja 
Mayotte. Ta sistem mora izpolnjevati 
naslednje zahteve:

2. Francija do 1. januarja 2015 vzpostavi 
nacionalni nadzorni sistem za ribiška 
plovila s celotno dolžino, manjšo od 9 
metrov, ki opravljajo dejavnost z otočja 
Mayotte. Ta sistem mora izpolnjevati 
naslednje zahteve:

Or. fr

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 6 
Uredba (ES) št. 1224/2009 
Člen 2 a – odstavek 3 



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

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Francija do 30. septembra 2014 Komisiji 
predloži akcijski načrt z ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti za zagotovitev popolnega 
izvajanja Uredbe (ES) št. 1224/2009 od 
1. januarja 2017 glede ribiških plovil, ki so 
krajša od 9 metrov celotne dolžine in
opravljajo dejavnost iz francoskega 
departmaja Mayotte. Akcijski načrt je 
predmet dialoga med Francijo in Komisijo.
Francija sprejme vse potrebne ukrepe za 
izvedbo tega akcijskega načrta.“

3. Francija do 30. septembra 2014 Komisiji 
predloži akcijski načrt z ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti za zagotovitev popolnega 
izvajanja Uredbe (ES) št. 1224/2009 od
1. januarja 2017 glede ribiških plovil s 
celotno dolžino, manjšo od 10 metrov, ki
opravljajo dejavnost iz francoskega 
departmaja Mayotte. Akcijski načrt je 
predmet dialoga med Francijo in Komisijo.
Francija sprejme vse potrebne ukrepe za 
izvedbo tega akcijskega načrta.“

Or. fr


