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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předkládané ve dvousloupcové formě

Vypuštěný text je v levém sloupci vyznačen tučnou kurzivou. Pozměněný 
text je vyznačen tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je vyznačen 
tučnou kurzivou v pravém sloupci.

Na prvním a druhém řádku záhlaví každého pozměňovacího návrhu je 
uvedena příslušná část zvažovaného návrhu aktu. Vztahuje-li se 
pozměňovací návrh k existujícímu aktu, který má být návrhem aktu 
pozměněn, v záhlaví pozměňovacího návrhu je na třetím řádku uveden 
existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, který 
Parlament hodlá pozměnit.

Pozměňovací návrhy Parlamentu předkládané ve formě 
konsolidovaného znění

Nový text je zvýrazněn tučnou kurzivou. Vypuštěný text se vyznačuje buď 
znakem ▌, nebo přeškrtnutím. Pozměněný text je vyznačen zvýrazněním 
nového textu tučnou kurzivou a vypuštěním nebo přeškrtnutím textu, který 
byl nahrazen. 
Výjimkou jsou případy, kdy se nezvýrazňují čistě technické změny 
provedené při přípravě konečného znění odděleními, která návrh sestavovala.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění některé směrnice 
v oblasti životního prostředí, zemědělství, sociální politiky a veřejného zdraví z důvodu 
změny statusu Mayotte vůči Unii
(COM(2013)0418 – C7–0176/2013 – 2013/0192(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0418),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 43 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2, článek 168 a 
čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila 
svůj návrh Parlamentu (C7–0176/2013),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu 
základu,

– s ohledem na články 55 a 37 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanoviska Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro právní záležitosti (A7-
0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V oblasti zemědělství, pokud jde o 
směrnici Rady 1999/74/EC ze dne 19. 
července 1999, kterou se stanoví minimální 
požadavky na ochranu nosnic5, bylo 
zaznamenáno, že nosnice jsou na Mayotte 

(4) V oblasti zemědělství, pokud jde o 
směrnici Rady 1999/74/EC ze dne 19. 
července 1999, kterou se stanoví minimální 
požadavky na ochranu nosnic5, bylo 
zaznamenáno, že nosnice jsou na Mayotte 
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chovány v nezdokonalených klecových 
systémech. Vzhledem k značným 
investicím a přípravným pracím spojeným 
s výměnou nezdokonalených klecí je nutné 
u nosnic snášejících ke dni 1. lednu 2014 
odložit zákaz používání nezdokonalených 
klecí na období až 12 měsíců od 
uvedeného data. K výměně klecí během 
snáškového cyklu by tak nemělo docházet. 
Aby nebyla narušena hospodářská soutěž, 
vejce pocházející ze zařízení používajících 
nezdokonalené klece, by měla být uváděna 
pouze na místní trh na Mayotte. Za účelem 
usnadnění nezbytných kontrol by vejce 
pocházející z nezdokonalených klecí měla 
být označena zvláštní značkou.

chovány v nezdokonalených klecových 
systémech. Vzhledem k značným 
investicím a přípravným pracím spojeným 
s výměnou nezdokonalených klecí je nutné 
u nosnic snášejících ke dni 1. lednu 2014 
odložit zákaz používání nezdokonalených 
klecí na období až 4 roky od uvedeného 
data. K výměně klecí během snáškového 
cyklu by tak nemělo docházet. Aby nebyla 
narušena hospodářská soutěž, vejce 
pocházející ze zařízení používajících 
nezdokonalené klece, by měla být uváděna 
pouze na místní trh na Mayotte. Za účelem 
usnadnění nezbytných kontrol by vejce 
pocházející z nezdokonalených klecí měla 
být označena zvláštní značkou.

__________________ __________________
5 Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 53. 5 Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 53.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 91/271/ES
Čl. 3 – odst. 1 a – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 31. prosince 2020 u aglomerací 
s populačním ekvivalentem vyšším než 
10 000 PE, které pokryjí nejméně 70 % 
celkového zatížení produkovaného na 
Mayotte,

– 31. prosince 2020 u aglomerací s 
populačním ekvivalentem vyšším než 
15 000 PE, které pokryjí nejméně 70 % 
celkového zatížení produkovaného na 
Mayotte,

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1
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Směrnice 91/271/ES
Čl. 3 – odst. 1 a – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 31. prosince 2027 u všech aglomerací. – 31. prosince 2027 u obcí s populačním 
ekvivalentem vyšším než 2 000 PE.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 91/271/ES 
Čl. 4 – odst. 1 a – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 31. prosince 2027 u všech aglomerací. – 31. prosince 2027 u obcí s populačním 
ekvivalentem vyšším než 2 000 PE.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 91/271/ES
Čl. 5 – odst. 2 a – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 31. prosince 2020 u aglomerací s 
populačním ekvivalentem vyšším než 
10 000 PE, které společně s aglomeracemi 
uvedenými v čl. 4. odst. 1a pokryjí 
nejméně 70 % celkového zatížení 
produkovaného na Mayotte,

– 31. prosince 2020 u aglomerací s 
populačním ekvivalentem vyšším než 
15 000 PE, které společně s aglomeracemi 
uvedenými v čl. 4. odst. 1a pokryjí 
nejméně 70 % celkového zatížení 
produkovaného na Mayotte,

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 91/271/ES
Čl. 5 – odst. 2 a – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 31. prosince 2027 u všech aglomerací. – 31. prosince 2027 u aglomerací 
s populačním ekvivalentem vyšším než 
2 000 PE.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Směrnice 91/271/ES
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

3a) V článku 7 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:
„Časová lhůta vymezená v prvním 
odstavci je pro Mayotte odchylně 
stanovena na 31. prosince 2027.“

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Článek 2
Směrnice 1999/74/ES
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od odstavce 2, pokud jde o 
Mayotte, nosnice snášející ke dni 
1. ledna 2014 a chované k tomuto datu 

Odchylně od odstavce 2, pokud jde o 
Mayotte, nosnice snášející ke dni 
1. ledna 2014 a chované k tomuto datu 
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v klecích uvedených v této kapitole, mohou 
být v těchto klecích chovány do 
31. prosince 2014.

v klecích uvedených v této kapitole, mohou 
být v těchto klecích chovány do 
31. prosince 2017.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V roce 2011 byl změněn status Mayotte v rámci francouzských ústavních souvislostí ze 
zámořského území na zámořský departement.

Evropské rada v návaznosti na tuto změnu a na žádost Francie změnila na základě čl. 355 
odst. 2 a 6 rozhodnutím č. 2012/419/EU status tohoto nového zámořského departementu vůči 
Evropské unii na status nejvzdálenějšího regionu ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování 
EU.

Podle tohoto rozhodnutí vstoupí nový status Mayotte v platnost od 1. ledna 2014 a od tohoto 
data se na něj plně použijí právní předpisy EU.

Ukázalo se však, že Francie není schopná zajistit toto plné uplatňování práva Unie od samého 
počátku a že je nutné zavést řadu přechodných období a opatření, zejména v oblasti čištění 
odpadních vod, rozměrů, vodní politiky, řízení jakosti vod ke koupání, rozměrů klecí pro 
nosnice, minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví, pokud jde o expozici 
zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli, jakož i práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči.

Zpravodaj ověřil správné uplatňování právního základu pro tento návrh Komise a konzultoval 
ho s Výborem pro právní záležitosti Evropského parlamentu.

Výbor pro právní záležitosti jednomyslně rozhodl, že vhodným právním základem pro tento 
návrh jsou čl. 43 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2, článek 168 a čl. 192 odst. 1 vyžadující 
řádný legislativní postup.

Stanovisko Výboru pro právní záležitosti je připojeno k tomuto dokumentu, ale zpravodaj by 
rád zdůraznil následující odstavce: „Právní základ navržený Komisí se přímo vztahuje na 
různé právní základy šesti dotčených směrnic a cílem a obsahem návrhu je stanovit časový 
rozvrh a konkrétní postupy pro jejich provádění, pokud jde o Mayotte.

Návrh tedy nepřináší žádná nová pravidla týkající se konkrétních opatření s ohledem na 
specifickou sociální a ekonomickou situaci Mayotte. Proto i když se rozhodnutím Evropské 
rady status Mayotte změnil na status nejvzdálenějšího regionu, na který se vztahuje článek 
349 Smlouvy o fungování EU, tento návrh se netýká opatření vycházející z tohoto právního 
základu.

Vzhledem k tomu, že pro dotyčné směrnice existují různé právní základy, aniž by byly jedny 
ve vztahu k druhým druhořadé nebo nepřímé, bude muset být návrh založen na různých 
odpovídajících právních základech. Vzhledem k tomu, že všechny vyžadují použití řádného 
legislativního postupu, použije se při návrhu tento postup.“ 

Zpravodaj v zásadě souhlasí s přechodnými opatřeními, která Komise navrhuje, protože se 
domnívá, že rychlé úplné uplatnění práva Unie je nejlepší cestou, jak dosáhnout pokroku 
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z hlediska životního prostředí, veřejného zdraví a dobrých životních podmínek zvířat na 
ostrově.
V případě nosnic však zpravodaj, který je veden snahou o nalezení schůdného a spravedlivého 
kompromisu mezi investicemi podnikatelů a dobrými životními podmínkami zvířat, navrhuje 
zakázat používání nových klecí vyrobených podle starých norem a povolit používání starých 
standardních klecí, které jsou již v provozu, až do konce roku 2017. Podmínkou je, že vejce 
od slepic, jež jsou chovány v klecích starého typu, nesmějí být vyvážena a musí být 
odpovídajícím způsobem označena.

Druhá skupina pozměňovacích návrhů se týká odpadních vod odváděných stokovými 
soustavami a prahové hodnoty aglomerací, v nichž musí být takové systémy vybudovány. 
Cílem těchto pozměňovacích návrhů je uvést ustanovení týkající se Mayotte do souladu 
s acquis communautaire, které v současné době platí pro zbytek EU.


