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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 
neljandale reale viide muudetavale sättele. 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse teatavaid keskkonda, põllumajandust, sotsiaalpoliitikat ja rahvatervist 
käsitlevaid direktiive, kuna on muutunud Mayotte'i staatus liidu suhtes
(COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0418),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 43 lõiget 2, 
artiklit 114, artikli 153 lõiget 2, artiklit 168 ja artikli 192 lõiget 1, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0176/2013),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 55 ja 37,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
regionaalarengukomisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Seoses põllumajandusvaldkonna ja 
nõukogu 19. juuli 1999. aasta direktiiviga 
1999/74/EÜ, millega sätestatakse 
munakanade kaitse miinimumnõuded5, 
märgitakse, et Mayotte'is kasvatatakse 
munakanu täiustamata puurides. Võttes 
arvesse, et täiustamata puuride vahetamine 
täiustatud puuride või alternatiivsete 

(4) Seoses põllumajandusvaldkonna ja 
nõukogu 19. juuli 1999. aasta direktiiviga 
1999/74/EÜ, millega sätestatakse 
munakanade kaitse miinimumnõuded5, 
märgitakse, et Mayotte'is kasvatatakse 
munakanu täiustamata puurides. Võttes 
arvesse, et täiustamata puuride vahetamine 
täiustatud puuride või alternatiivsete 
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süsteemide vastu vajab suuri 
investeeringuid ja ettevalmistustöid, on 
vaja munakande puhul, kellel on 1. 
jaanuari 2014. aasta seisuga 
munemistsükkel, edasi lükata keeldu 
kasutada täiustamata puure kuni 12 kuuks
alates nimetatud kuupäevast. Puuride 
vahetamist tuleks seega vältida kanade 
munemistsükli ajal. Selleks et vältida 
konkurentsimoonutusi, tuleks täiustamata 
puure kasutavatest tootmisettevõtetest 
saadud mune turustada ainult Mayotte'i 
kohalikul turul. Selleks et aidata kaasa 
vajaliku kontrolli tegemisele, peaksid 
täiustamata puure kasutavatest 
tootmisettevõtetest pärit munad kandma 
eritähist.

süsteemide vastu vajab suuri 
investeeringuid ja ettevalmistustöid, on 
vaja munakande puhul, kellel on 1. 
jaanuari 2014. aasta seisuga 
munemistsükkel, edasi lükata keeldu 
kasutada täiustamata puure kuni neljaks 
aastaks alates nimetatud kuupäevast. 
Puuride vahetamist tuleks seega vältida 
kanade munemistsükli ajal. Selleks et 
vältida konkurentsimoonutusi, tuleks 
täiustamata puure kasutavatest 
tootmisettevõtetest saadud mune turustada 
ainult Mayotte'i kohalikul turul. Selleks et 
aidata kaasa vajaliku kontrolli 
teostamisele, peaksid täiustamata puure 
kasutavatest tootmisettevõtetest pärit 
munad kandma eritähist.

__________________ __________________
5 EÜT L 203, 3.8.1999, lk 53. 5 EÜT L 203, 3.8.1999, lk 53.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 91/271/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– hiljemalt 31. detsembriks 2020 linnastute 
puhul, mille inimekvivalent (ie) on üle 
10 000 ja mis hõlmavad vähemalt 70% 
Mayotte'is tekkivast reoveest;

– hiljemalt 31. detsembriks 2020 linnastute 
puhul, mille inimekvivalent (ie) on üle 
15 000 ja mis hõlmavad vähemalt 70% 
Mayotte'is tekkivast reoveest;

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1
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Direktiiv 91/271/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 a – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– hiljemalt 31. detsembriks 2027 kõikide 
linnastute puhul.

– hiljemalt 31. detsembriks 2027 
omavalitsusüksuste puhul, mille ie on üle 
2000.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 91/271/EÜ 
Artikkel 4 – lõige 1 a – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– hiljemalt 31. detsembriks 2027 kõikide 
linnastute puhul.

– hiljemalt 31. detsembriks 2027 
omavalitsusüksuste puhul, mille ie on üle 
2000.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 91/271/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2 a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– hiljemalt 31. detsembriks 2020 linnastute 
puhul, mille inimekvivalent (ie) on üle 
10 000 ja mis koos artikli 4 lõikes 1a 
osutatud linnastutega hõlmavad vähemalt 
70% Mayotte'is tekkivast reoveest;

– hiljemalt 31. detsembriks 2020 linnastute 
puhul, mille inimekvivalent (ie) on üle 
15 000 ja mis koos artikli 4 lõikes 1a 
osutatud linnastutega hõlmavad vähemalt 
70% Mayotte'is tekkivast reoveest;

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 91/271/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2 a – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– hiljemalt 31. detsembriks 2027 kõikide
linnastute puhul.

– hiljemalt 31. detsembriks 2027 linnastute 
puhul, mille ie on üle 2000.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Direktiiv 91/271/EÜ
Artikkel 7 – lõik 1 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(3 a) Artiklile 7 lisatakse järgmine lõik:
„Erandina on esimeses lõigus kehtestatud 
tähtaeg Mayotte’i puhul 31. detsember 
2027.”

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2
Direktiiv 1999/74/EÜ
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina lõikest 2 võib Mayotte’is selliste 
kanade kasvatamist, kellel on seisuga 1. 
jaanuar 2014 munemistsükkel ja keda 
kasvatatakse sellel kuupäeval käesolevas 
peatükis osutatud puurides, jätkata 

Erandina lõikest 2 võib Mayotte’is kanu, 
kellel on seisuga 1. jaanuar 2014 
munemistsükkel ja keda kasvatatakse sellel 
kuupäeval käesolevas peatükis osutatud 
puurides, jätkuvalt kõnealustes puurides 
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kõnealustes puurides kuni 31. detsembrini 
2014.

kasvatada kuni 31. detsembrini 2017.

Or. en
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SELETUSKIRI

Aastal 2011 muudeti Mayotte’i staatus Prantsusmaa põhiseaduse kontekstis 
ülemereterritooriumist ülemeredepartemanguks.

Järgnevalt muutis Euroopa Ülemkogu Prantsusmaa taotlusel artikli 355 lõigetest 3 ja 6 
lähtudes otsusega 2012/419/EL nimetatud uue ülemeredepartemangu staatust nii, et Mayotte 
on nüüd ELi toimimise lepingu artikli 349 mõistes Euroopa Liidu äärepoolseim piirkond.

Nimetatud otsuse kohaselt jõustub Mayotte’i uus staatus 1. jaanuarist 2014 ja sellega kaasneb 
ELi õiguse täielik kohaldamine.

Samas on Prantsusmaal siiski võimatu kohe algusest peale tagada liidu õiguse täielikku 
kohaldamist ning on vaja mitmeid üleminekuperioode ja -kordi, eelkõige heitveekäitluse, 
mõõtude, veepoliitika, suplusvee kvaliteedi juhtimise, munakanade puuride mõõtmete ning 
ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete valdkonnas seoses töötajate füüsiliste ainetega 
kokkupuutumisest tingitud ohtudega, samuti seoses patsientide õigustega piiriülese ravi 
korral.

Raportöör kontrollis, kas käesoleva komisjoni ettepaneku õiguslikku alust on õigesti 
kohaldatud, ning konsulteeris Euroopa Parlamendi õiguskomisjoniga.

Õiguskomisjoni üksmeelse järelduse kohaselt on ettepaneku sobivaks õiguslikuks aluseks 
artikli 43 lõige 2, artikkel 114, artikli 153 lõige 2, artikkel 168 ja artikli 192 lõige 1, mis kõik 
eeldavad seadusandlikku tavamenetlust.

Õiguskomisjoni arvamus on käesolevatele aktidele lisatud, kuid raportöör sooviks eraldi välja 
tuua selle järgmised lõigud: „Komisjoni pakutud õiguslik alus seondub vahetult kuue 
asjaomase direktiivi erinevate õiguslike alustega ning ettepaneku sisu ja eesmärk on näha ette 
nende Mayotte’i suhtes rakendamise ajakava ja üksikasjad.

Seega ei kehtestata ettepanekuga mingeid uusi eeskirju erimeetmete osas, millega võetakse 
arvesse Mayotte’i erilist sotsiaalset ja majandusolukorda. Seetõttu, olgugi et Euroopa 
Ülemkogu otsusega muudeti Mayotte oma staatuselt äärepoolseimaks piirkonnaks, mille 
suhtes kohaldatakse ELi toimimise lepingu artiklit 349, ei puuduta käesolev ettepanek sellest 
õiguslikust alusest tulenevaid meetmeid.

Kuna asjaomastel direktiividel on erinevad õiguslikud alused, millest ükski ei ole mõne teise 
suhtes kaudne või teisejärguline, peab ettepanek tuginema vastavatele erinevatele õiguslikele 
alustele. Kuna kõik need alused eeldavad seadusandlikku tavamenetlust, tuleb ettepaneku 
puhul järgida nimetatud menetlust.” 

Raportöör nõustub põhimõtteliselt komisjoni pakutud üleminekumeetmetega, kuna leiab, et 
liidu õiguse kiire ja täielik kohaldamine on saare keskkonnale, rahvatervisele ja loomade 
heaolule kõige parem.
Üksnes munakanade puhul, püüdes leida toimivat õiglast kompromissi ettevõtjate 
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investeeringute ja loomade heaolu vahel, teeb raportöör ettepaneku keelustada vanade 
normide järgi ehitatud uued puurid ning lubada juba kasutusel olevaid vanu standardseid 
puure kasutada edasi kuni 2017. aasta lõpuni. Seda võib teha tingimusel, et vanades puurides 
peetavate kanade mune ei ekspordita ja need märgistatakse vastavalt.

Teine rühm muudatusettepanekuid on seotud kanalisatsioonisüsteemidega ja linnastute puhul 
künnistega, mille ületamisel tuleb need süsteemid rajada. Ettepanekute eesmärk on viia 
Mayotte’i suhtes kohaldatavad õigusnormid kooskõlla ülejäänud ELis praegu kehtiva 
ühenduse õigustikuga.


