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KORTFATTAD MOTIVERING

Genom beslut 2012/419/EU ändrade Europeiska rådet Mayottes ställning i förhållande till 
Europeiska unionen från och med den 1 januari 2014. Den dagen upphör ögruppen att vara ett 
utomeuropeiskt territorium (ULT) och får ställning som ett yttersta randområde i enlighet med 
artiklarna 349 och 355.1 i Lissabonfördraget, och från och med den dagen tillämpas unionens 
lagstiftning där fullt ut.

Eftersom kommissionen är mycket medveten om de svårigheter som Mayotte kommer att ha 
att anpassa sig till sin nya ställning har den för parlamentet och rådet föreslagit en rad rättsliga 
undantag för att garantera en stegvis övergång under en längre tid till gemenskapens 
regelverk.   

Undantag som hänger samman med riktlinjerna, finansieringen och fiskekontrollen i Mayotte 
har också föreslagits. Undantagen har utarbetas i nära samarbete med den berörda 
medlemsstatens, Frankrikes, regering för att säkerställa att hänsyn tas till gemenskapens 
regelverk så snart som möjligt, samtidigt som hänsyn också tas till de fullkomligt obegripliga 
tidsfrister som fastställts, särskilt vad gäller ekonomiska och sociala hinder som hänger 
samman med ställningen som ytterst randområde i enlighet med definitionen i artikel 349 i 
EUF-fördraget. 

Föredraganden beklagar att artikel 349 i EUF-fördraget saknas bland de rättsliga grunderna, 
trots att texten och motiveringarna uppfyller kraven i artikeln till fullo. Att ta med artikeln i 
ett system med olika rättsliga grunder är sålunda ett minimikrav, för att man ska kunna 
integrera de föreslagna särskilda åtgärdernas undantagskaraktär. 

Dessutom måste fler ändringar göras så att man bättre kan ta hänsyn till Mayottes särdrag i 
samband med möjligheterna att öka fiskeansträngningen. De tak som fastställts i Indiska 
oceanens tonfiskkommission (IOTC), där EU är avtalsslutande part, måste absolut respekteras 
då fiskekapaciteten fastställs. 

Föredraganden föreslår slutligen att hänsyn ska tas till eventuella skillnader mellan 
kommissionens förslag och de ändrade förordningarna som håller på att slutbehandlas inom 
ramen för interinstitutionella förhandlingar.  Även om man i detta skede inte kan uppdatera 
hänvisningarna föreslår föredraganden att man ska harmonisera vissa av bestämmelserna.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Beaktandeled 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
43.2 och 168.4 b,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 349, 43.2 och 168.4 b,

Or. fr

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Genom beslut 2012/419/EU3 ändrade 
Europeiska rådet Mayottes ställning i 
förhållande till Europeiska unionen från 
och med den 1 januari 2014. Från och med 
den dagen upphör Mayotte att vara ett 
utomeuropeiskt territorium och får 
ställning som yttersta randområde i 
enlighet med artiklarna 349 och 355.1 i 
EUF-fördraget. Unionslagstiftningen 
kommer att vara tillämplig på Mayotte från 
och med den 1 januari 2014. På grund av 
Mayottes särskilda situation på olika 
områden bör man föreskriva om vissa 
särskilda åtgärder.

(1) Genom beslut 2012/419/EU3 ändrade 
Europeiska rådet Mayottes ställning i 
förhållande till Europeiska unionen från 
och med den 1 januari 2014. Från och med 
den dagen upphör Mayotte att vara ett 
utomeuropeiskt territorium och får 
ställning som yttersta randområde i 
enlighet med artiklarna 349 och 355.1 i 
EUF-fördraget. Unionslagstiftningen 
kommer att vara tillämplig på Mayotte från 
och med den 1 januari 2014. På grund av 
sociala och ekonomiska hinder som är 
specifika för det yttersta randområdet 
Mayotte på olika områden bör man 
föreskriva om vissa särskilda åtgärder.

__________________ __________________
3 EUT L 204, 31.7.2012, s. 131. 3 EUT L 204, 31.7.2012, s. 131.

Or. fr

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För det första består en stor del av (6) För det första består en stor del av 
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flottan som för fransk flagg och som är 
baserad på Mayotte av fartyg under 9
meters längd. Dessa är spridda runt ön, de 
har inga särskilda landningsplatser och det 
återstår att identifiera dem, mäta dem och 
utrusta dem med grundläggande 
säkerhetsutrustning innan de kan föras in i 
registret över unionens fiskefartyg. 
Frankrike kommer därför inte att kunna 
färdigställa detta register före den 
31 december 2016. Frankrike bör dock 
upprätta ett tillfälligt fartygsregister för att 
säkerställa en grundläggande identifiering 
av denna typ av fartyg, för att undvika att 
antalet inofficiella/oregistrerade fiskefartyg 
ökar.

flottan som för fransk flagg och som är 
baserad på Mayotte av fartyg under 10
meters längd. Dessa är spridda runt ön, de 
har inga särskilda landningsplatser och det 
återstår att identifiera dem, mäta dem och 
utrusta dem med grundläggande 
säkerhetsutrustning innan de kan föras in i 
registret över unionens fiskefartyg. 
Frankrike kommer därför inte att kunna 
färdigställa detta register före 31 december 
2021. Frankrike bör dock upprätta ett 
tillfälligt fartygsregister för att säkerställa 
en grundläggande identifiering av denna 
typ av fartyg, för att undvika att antalet 
inofficiella/oregistrerade fiskefartyg ökar.

Or. fr

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) När det gäller rådets förordning (EG) 
nr 1224/2009 av den 20 november 2009 
om införande av ett kontrollsystem i 
gemenskapen för att säkerställa att 
bestämmelserna i den gemensamma 
fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av 
förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) 
nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (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 och upphävande av 
förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) 
nr 1627/94 och (EG) nr 1966/20069 visar 
det sig att Frankrike inte kommer att kunna 
uppfylla unionens krav på kontroller av 
segmentet ”Mayotte. Pelagiska och 
bottenlevande arter. Längd < 9 m.” av 
Mayottes flotta vid det datum då Mayotte 

(10) När det gäller rådets förordning (EG) 
nr 1224/2009 av den 20 november 2009 
om införande av ett kontrollsystem i 
gemenskapen för att säkerställa att 
bestämmelserna i den gemensamma 
fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av 
förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) 
nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (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 och upphävande av 
förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) 
nr 1627/94 och (EG) nr 1966/20069 visar 
det sig att Frankrike inte kommer att kunna 
uppfylla unionens krav på kontroller av 
segmentet ”Mayotte. Pelagiska och 
bottenlevande arter. Längd < 10 m.” av 
Mayottes flotta vid det datum då Mayotte 
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får ställning som yttersta randområde. 
Fartygen i det segmentet är spridda runt ön, 
de har inga särskilda landningsplatser och 
de har ännu inte identifierats. Dessutom 
behöver fiskare och kontrollörer utbildas 
och nödvändig administrativ och fysisk 
infrastruktur inrättas. Det behövs därför ett 
tillfälligt undantag från vissa regler om 
kontroll av fiskefartyg och deras 
egenskaper, verksamhet till havs, redskap 
och fångst i alla led från fartyget till 
marknaden när det gäller det 
flottsegmentet. För att uppnå åtminstone 
några av de viktigaste målen i förordning 
(EG) nr 1224/2009 bör dock Frankrike 
inrätta ett nationellt kontrollsystem för att 
kunna kontrollera och övervaka 
verksamheten inom det flottsegmentet och 
för att kunna uppfylla unionens krav på 
internationell rapportering.

får ställning som yttersta randområde. 
Fartygen i det segmentet är spridda runt ön, 
de har inga särskilda landningsplatser och 
de har ännu inte identifierats. Dessutom 
behöver fiskare och kontrollörer utbildas 
och nödvändig administrativ och fysisk 
infrastruktur inrättas. Det behövs därför ett 
tillfälligt undantag från vissa regler om 
kontroll av fiskefartyg och deras 
egenskaper, verksamhet till havs, redskap 
och fångst i alla led från fartyget till 
marknaden när det gäller det 
flottsegmentet. För att uppnå åtminstone 
några av de viktigaste målen i förordning 
(EG) nr 1224/2009 bör dock Frankrike 
inrätta ett nationellt kontrollsystem för att 
kunna kontrollera och övervaka 
verksamheten inom det flottsegmentet och 
för att kunna uppfylla unionens krav på 
internationell rapportering.

__________________ __________________
9 EUT L 343, 22.12.2009, s. 1. 9 EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

Or. fr

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 2
Förordning (EG) nr 104/2000 
Artikel 4 – punkt 3a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3a. Fram till den 16 december 2016 ska 
punkterna 1, 2 och 3 inte tillämpas på 
produkter i detaljhandelsförsäljning till 
slutkonsumenterna på Mayotte.”

”3a. Fram till 31 december 2021 ska 
punkterna 1, 2 och 3 inte tillämpas på 
produkter i detaljhandelsförsäljning till 
slutkonsumenterna på Mayotte.”

Or. fr
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1
Förordning (EG) nr 2371/2002 
Artikel 15 – punkt 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Genom undantag från punkt 1 ska 
Frankrike fram till den 31 december 2016
undantas från kravet att i sitt register över 
unionens fiskefartyg föra in fartyg med en 
totallängd under 9 meter som bedriver 
fiske från Mayotte.

5. Genom undantag från punkt 1 ska 
Frankrike fram till 31 december 2021
undantas från kravet att i sitt register över 
unionens fiskefartyg föra in fartyg med en 
totallängd under 10 meter som bedriver 
fiske från Mayotte.

Or. fr

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1
Förordning (EG) nr 2371/2002 
Artikel 15 – punkt 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Till den 31 december 2016 ska 
Frankrike föra ett tillfälligt register över 
fiskefartyg med en totallängd under 
9 meter som bedriver fiske från Mayotte. 
Det registret ska för varje företag innehålla 
åtminstone namn, totallängd och en 
identifikationskod.”

6. Till 31 december 2021 ska Frankrike 
föra ett tillfälligt register över fiskefartyg 
med en totallängd under 10 meter som 
bedriver fiske från Mayotte. Det registret 
ska för varje företag innehålla åtminstone 
namn, totallängd och en 
identifikationskod.”

Or. fr

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 4 
Förordning (EG) nr 639/2004 
Artikel 1a – punkt 1 – stycke 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För fiskefartyg med en totallängd mellan 8 
och 12 meter som använder långrev och för 
fiskefartyg med en totallängd under 
9 meter ska dock referensnivån vara den 
kapacitet som anges i den utvecklingsplan 
som Frankrike lade fram inför IOTC den 
7 januari 2011.

För fiskefartyg med en totallängd mellan 8 
och 12 meter som använder långrev och för 
fiskefartyg med en totallängd under 
10 meter ska dock referensnivån vara den 
kapacitet som anges i den utvecklingsplan 
som Frankrike lade fram inför IOTC den 
7 januari 2011.

Or. fr

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 4 
Förordning (EG) nr 639/2004 
Artikel 2a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från artikel 13 i 
förordning (EG) nr 2371/2002 ska 
Frankrike tillåtas införa ny kapacitet i de 
definierade flottsegmenten för fiskefartyg 
med en totallängd mellan 8 och 12 meter 
som använder långrev och fiskefartyg 
med en totallängd under 9 meter, utan att 
kompensera med motsvarande 
kapacitetsminskning.”

2. Genom undantag från artikel 13 i 
förordning (EG) nr 2371/2002 ska 
Frankrike tillåtas införa ny kapacitet fram 
till den 31 december 2025 utan att 
kompensera med motsvarande 
kapacitetsminskning.”

Or. fr

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 5 
Förordning (EG) nr 1069/2009
Artikel 56 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 ska dock tillämpas på Mayotte Artikel 4 ska dock tillämpas på Mayotte 
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från och med den 1 januari 2019. 
Animaliska biprodukter och därav 
framställda produkter som framställts i 
Mayotte före den 1 januari 2019 ska 
bortskaffas i enlighet med artikel 19.1 b.

från och med den 1 januari 2021. 
Animaliska biprodukter och därav 
framställda produkter som framställts i 
Mayotte före den 1 januari 2019 ska 
bortskaffas i enlighet med artikel 19.1 b.

Or. fr

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 6 
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 2a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fram till den 31 december 2016 ska 
artiklarna 5.3, 6, 8, 41, 56, 58–62, 66, 68 
och 109 inte tillämpas på Frankrike när det 
gäller fiskefartyg med en totallängd under 
9 meter som bedriver fiske från Mayotte, 
deras verksamhet och fångst.

1. Fram till 31 december 2021 ska 
artiklarna 5.3, 6, 8, 41, 56, 58–62, 66, 68 
och 109 inte tillämpas på Frankrike när det 
gäller fiskefartyg med en totallängd under 
9 meter som bedriver fiske från Mayotte, 
deras verksamhet och fångst.

Or. fr

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 6 
Förordning (EG) nr 1224/2009 
Artikel 2a – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den 1 januari 2014 ska Frankrike ha 
inrättat ett nationellt kontrollprogram för 
fiskefartyg med en totallängd under 
9 meter som bedriver fiske från Mayotte. 
Programmet ska uppfylla följande krav:

2. Den 1 januari 2015 ska Frankrike ha 
inrättat ett nationellt kontrollprogram för 
fiskefartyg med en totallängd under 
9 meter som bedriver fiske från Mayotte. 
Programmet ska uppfylla följande krav:

Or. fr
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 6 
Förordning (EG) nr 1224/2009 
Artikel 2a – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast den 30 september 2014 ska 
Frankrike inför kommissionen lägga fram 
en handlingsplan med åtgärder för att 
säkerställa att förordning (EG) 
nr 1224/2009 är fullt genomförd den 
1 januari 2017 när det gäller fiskefartyg 
med en totallängd under 9 meter som 
bedriver fiske från Mayotte. En dialog ska 
föras mellan Frankrike och kommissionen 
om handlingsplanen. Frankrike ska vidta 
alla de åtgärder som krävs för att 
genomföra handlingsplanen.”

3. Senast den 30 september 2014 ska 
Frankrike inför kommissionen lägga fram 
en handlingsplan med åtgärder för att 
säkerställa att förordning (EG) 
nr 1224/2009 är fullt genomförd den 
1 januari 2017 när det gäller fiskefartyg 
med en totallängd under 10 meter som 
bedriver fiske från Mayotte. En dialog ska 
föras mellan Frankrike och kommissionen 
om handlingsplanen. Frankrike ska vidta 
alla de åtgärder som krävs för att 
genomföra handlingsplanen.”

Or. fr


