
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1385/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. 

zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 i (WE) nr 1224/2009 oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009, (UE) nr 1379/2013 i (UE) nr 1380/2013 w 

związku ze zmianą statusu Majotty względem Unii Europejskiej 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 349, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom 
narodowym, 

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego ( 1 ), 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 
Społecznego ( 2 ), 

po konsultacji z Komitetem Regionów, 

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją Rady Europejskiej 2012/419/UE ( 3 ) Rada Euro
pejska postanowiła zmienić status Majotty względem 
Unii ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r. Od tego 
dnia Majotta przestanie być krajem lub terytorium 
zamorskim i otrzyma status regionu najbardziej oddalo
nego Unii w rozumieniu art. 349 i art. 355 ust. 1 Trak
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 
W związku z tą zmianą statusu prawnego Majotty, od 
dnia 1 stycznia 2014 r. stosować się do niej będzie 
prawo Unii. W wielu obszarach należy ustanowić 
pewne szczególne środki biorąc pod uwagę specyficzną 
strukturalną sytuacją społeczną i gospodarczą Majotty, 
którą to sytuację komplikują oddalenie, wyspiarski 
charakter, niewielkie rozmiary, trudne warunki topogra
ficzne i klimatyczne. 

(2) W odniesieniu do obszarów rybołówstwa i zdrowia zwie
rząt należy zmienić rozporządzenia wymienione poniżej. 

(3) Jeżeli chodzi o rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 ( 4 ), 
należy włączyć wody otaczające Majottę jako nowy 
region najbardziej oddalony w zakres stosowania tego 
rozporządzenia oraz zakazać używania okrężnic do 
połowu ławic tuńczyka oraz ryb tuńczykopodobnych 
wewnątrz obszaru w obrębie 24 mil od linii podstawo
wych wyspy w celu ochrony ławic dużych migrujących 
gatunków ryb w pobliżu wyspy Majotta. 

(4) Jeżeli chodzi o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1379/2013 ( 5 ) oraz biorąc pod uwagę 
bardzo fragmentaryczne i niedostatecznie rozwinięte 
majotyjskie strategie wprowadzania do obrotu, zastoso
wanie przepisów dotyczących etykietowania produktów 
rybołówstwa oznaczałoby dla detalistów obciążenie 
nieproporcjonalne do informacji, które byłyby przekazy
wane konsumentowi. W związku z tym właściwe jest 
zapewnienie czasowego odstępstwa od stosowania prze
pisów dotyczących etykietowania produktów rybołów
stwa oferowanych konsumentowi finalnemu w sprzedaży 
detalicznej na Majotcie. 

(5) Jeżeli chodzi o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1380/2013 ( 6 ), należy wprowadzić szcze
gólne środki w odniesieniu do zdolności połowowej 
i rejestru floty rybackiej. 

(6) Istotna część floty pływającej pod banderą Francji i wypły
wającej z francuskiego departamentu Majotty składa się 
ze statków o długości mniejszej niż 10 metrów, 
rozmieszczonych wokół wyspy, nieposiadających okre 
ślonych miejsc wyładunku i nadal wymagających identy
fikacji, pomiarów i wyposażenia w narzędzia zapewnia
jące minimalny poziom bezpieczeństwa, aby mogły być 
włączone do rejestru statków rybackich Unii. W związku 
z tym Francja nie będzie mogła uzupełnić wspomnianego 
rejestru do dnia 31 grudnia 2021 r. Francja powinna 
jednak prowadzić tymczasowy rejestr floty rybackiej 
gwarantujący minimalną identyfikację statków z tego 
segmentu, tak aby uniknąć szybkiego wzrostu liczby 
niezarejestrowanych statków rybackich. 

(7) Biorąc pod uwagę fakt, że Francja przedstawiła Komisji 
ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (IOTC) plan rozwoju, 
w którym opisała orientacyjną wielkość floty Majotty 
i przewidywany rozwój słabo rozwiniętej floty 
taklowców mechanicznych o długości mniejszej niż 23 
metry i sejnerów zlokalizowanej na Majotcie jako nowym 
regionie najbardziej oddalonym, i którego nie zakwestio
nowała żadna z umawiających się stron IOTC, w tym 
Unia, właściwe jest wykorzystanie poziomów referencyj
nych tego planu jako pułapów dla zdolności połowowej
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( 1 ) Opinia z dnia 12 grudnia 2013 r. (dotychczas nieopublikowana 
w Dzienniku Urzędowym). 

( 2 ) Dz.U. C 341 z 21.11.2013, s. 97. 
( 3 ) Decyzja Rady Europejskiej 2012/419/UE z dnia 11 lipca 2012 r. 

w sprawie zmiany statusu Majotty względem Unii Europejskiej 
(Dz.U. L 204, z 31.7.2012, s. 131). 

( 4 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 z dnia 30 marca 1998 r. 
w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki tech
niczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich (Dz.U. 
L 125 z 27.4.1998, s. 1). 

( 5 ) Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego. 
( 6 ) Zob. s. 22 niniejszego Dziennika Urzędowego.



floty taklowców mechanicznych o długości mniejszej niż 
23 metry i sejnerów zarejestrowanej w portach Majotty. 
Na zasadzie odstępstwa od mających ogólne zastoso
wanie przepisów Unii należy – ze względu na obecną, 
szczególną sytuację społeczną i gospodarczą Majotty – 
przyznać Francji wystarczająco dużo czasu, by do roku 
2025 mogła zwiększyć zdolność połowową słabo 
rozwiniętego segmentu swojej floty mniejszych statków. 

(8) Jeżeli chodzi o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1069/2009 ( 1 ), należy zauważyć, że 
Majotta nie posiada żadnej zdolności przemysłowej do 
przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwie
rzęcego. Należy zatem przyznać Francji pięcioletni okres 
na stworzenie infrastruktury niezbędnej do identyfikacji, 
przewozu, obróbki i usuwania produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego oraz prowadzenia czynności 
związanych z tymi produktami na Majotcie z zachowa
niem pełnej zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 
1069/2009. 

(9) Jeżeli chodzi o rozporządzenie Rady (WE) nr 
1224/2009 ( 2 ), wydaje się, że Francja nie będzie w stanie 
zapewnić zgodności ze wszystkimi unijnymi obowiąz
kami 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 identy
fikacji. Ponadto konieczne jest zorganizowanie szkoleń 
dla rybaków i kontrolerów oraz ustanowienie odpowied
niej 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 – od statku do rynku – w odniesieniu do 
wspomnianego segmentu floty. Aby osiągnąć przynaj
mniej niektóre z najważniejszych celów rozporządzenia 
(WE) nr 1224/2009, Francja powinna ustanowić krajowy 
system kontroli pozwalający jej na kontrolę i monitoro
wanie działalności prowadzonej w tym segmencie floty 
oraz zapewnienie zgodności z międzynarodowymi 
obowiązkami sprawozdawczymi Unii. 

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) 
nr 850/98, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1224/2009, 
(UE) nr 1379/2013 oraz (UE) nr 1380/2013, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 850/98 

W rozporządzeniu (WE) nr 850/98 wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) art. 2 ust. 1 lit. h) otrzymuje brzmienie: 

„h) Region 8 

Wszystkie wody u wybrzeży francuskich departa
mentów Reunion i Majotty będące pod władzą lub 
jurysdykcją Francji.”; 

2) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 34g 

Ograniczenia w działalności połowowej w obrębie 24- 
milowej strefy wokół Majotty 

Zakazane jest używanie przez statki jakichkolwiek okrężnic 
do połowu ławic tuńczyka oraz ryb tuńczykopodobnych 
wewnątrz obszaru w obrębie 24 mil od wybrzeży Majotty 
jako regionu najbardziej oddalonego w rozumieniu art. 349 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, mierzonych 
od linii podstawowych, od których mierzone są wody tery
torialne.”. 

Artykuł 2 

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 1379/2013 

W art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013 dodaje się ustęp 
w brzmieniu: 

„6. Do dnia 31 grudnia 2021 r. ust. 1, 2 i 3 nie mają 
zastosowania do produktów oferowanych konsumentom 
finalnym w sprzedaży detalicznej na Majotcie jako regionie 
najbardziej oddalonym w rozumieniu art. 349 TFUE.”. 

Artykuł 3 

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013 

W rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) w art. 23 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 upoważnia się Fran
cję, do dnia 31 grudnia 2025 r., do wprowadzania nowej 
zdolności bez wycofania równoważnej zdolności w segmen
tach na Majotcie jako regionie najbardziej oddalonym 
w rozumieniu art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (zwanym dalej „Majottą”), o których mowa 
w załączniku II.”;
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( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy 
sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzę
cego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, 
s. 1). 

( 2 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 
2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapew
nienia 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 2847/93, (WE) 
nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, 
s. 1).



2) w art. 36 dodaje się ustępy w brzmieniu: 

„5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 Francja jest zwol
niona do dnia 31 grudnia 2021 r. z obowiązku włączenia 
do swojego rejestru unijnych statków rybackich tych stat
ków, których długość całkowita jest mniejsza niż 10 metrów 
i które wypływają z Majotty. 

6. Do dnia 31 grudnia 2021 r. Francja prowadzi tymcza
sowy rejestr statków rybackich, których długość całkowita 
jest mniejsza niż 10 metrów i które wypływają z Majotty. 
Rejestr ten zawiera co najmniej nazwę, długość całkowitą 
i kod identyfikacyjny każdego statku. Statki zarejestrowane 
w tymczasowym rejestrze uznaje się za statki zarejestrowane 
na Majotcie.”; 

3) wpisy dotyczące Majotty zawarte w załączniku do niniej
szego rozporządzenia dodaje się do tabeli w załączniku II 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 po wpisie "Gwadelupa: 
Gatunki pelagiczne. L > 12 m". 

Artykuł 4 

Zmiana w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009 

Art. 56 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 otrzymuje brzmie
nie: 

„Artykuł 56 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 4 marca 2011 r. 

Jednakże art. 4 ma zastosowanie do Majotty jako regionu 
najbardziej oddalonego w rozumieniu art. 349 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanego dalej „Majottą”) 
– 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) niniejszego rozporządzenia. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio 
stosowane we wszystkich państwach członkowskich.”. 

Artykuł 5 

Zmiana w rozporządzeniu (WE) nr 1224/2009 

W rozporządzeniu (WE) nr 1224/2009 dodaje się artykuł 
w brzmieniu: 

„Artykuł 2a 

Stosowanie unijnego systemu kontroli do niektórych 
segmentów floty Majotty jako regionu najbardziej 
oddalonego 

1. Do dnia 31 grudnia 2021 r. art. 5 ust. 3 oraz art. 6, 8, 
41, 56, 58–62, 66, 68 i 109 nie mają zastosowania do 
Francji w odniesieniu do statków rybackich, których długość 
całkowita jest mniejsza niż 10 metrów i które wypływają 
z Majotty – regionu najbardziej oddalonego w rozumieniu 
art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwa
nego dalej „Majottą”), oraz działalności prowadzonej przez 
takie statki i uzyskanych przez nie połowów. 

2. Do dnia 30 września 2014 r. Francja ustanowi uprosz
czony, tymczasowy system kontroli mający zastosowanie do 
statków rybackich, których długość całkowita jest mniejsza 
niż 10 metrów i które wypływają z Majotty. System ten 
będzie uwzględniał następujące kwestie: 

a) znajomość zdolności połowowej; 

b) dostęp do wód Majotty; 

c) wdrożenie obowiązków dotyczących deklaracji; 

d) wyznaczenie organów odpowiadających za działania 
kontrolne; 

e) środki zapewniające, aby egzekwowanie prawa na stat
kach o długości przekraczającej 10 metrów odbywało 
się na zasadzie niedyskryminacyjnej. 

Do dnia 30 września 2020 r. Francja przedstawi Komisji 
plan działania, określając w nim środki, które zostaną wpro
wadzone w celu zapewnienia pełnego wykonania rozporzą
dzenia (WE) nr 1224/2009 od dnia 1 stycznia 2022 r. 
w odniesieniu do statków rybackich, których długość całko
wita jest mniejsza niż 10 metrów i które wypływają 
z Majotty. Plan działania będzie przedmiotem dialogu 
między Francją a Komisją. Francja podejmie wszelkie 
niezbędne środki, aby zrealizować ten plan działania.”. 

Artykuł 6 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 1 stycznia 
2014 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2013 r. 

W imieniu Rady 

L. LINKEVIČIUS 
Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

LIMITY ZDOLNOŚCI POŁOWOWEJ DLA FLOT ZAREJESTROWANYCH NA MAJOTCIE JAKO REGIONIE 
NAJBARDZIEJ ODDALONYM W ROZUMIENIU ART. 349 TFUE 

Majotta. Sejnery 13 916 (*) 24 000 (*) 

Majotta. 
Taklowce mechaniczne < 23 m 

2 500 (*) 8 500 (*) 

Majotta. 
Gatunki denne i pelagiczne. Statki < 10 m 

p.m. (**) p.m. (**) 

(*) Zgodnie z planem rozwoju przedstawionym Komisji ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (IOTC) w dniu 7 stycznia 2011 r. 
(**) Limity zostaną wskazane w tabeli, gdy będą gotowe – najpóźniej w dniu 31 grudnia 2025 r.
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