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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με την απόφαση 2012/419/ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τροποποίησε το καθεστώς της 
Μαγιότ έναντι της Ένωσης με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014. Ως εκ τούτου, από την εν 
λόγω ημερομηνία η Μαγιότ θα παύσει να αποτελεί υπερπόντιο έδαφος για να καταστεί 
περιοχή εξόχως απόκεντρη (RUP) σύμφωνα με την έννοια των άρθρων 349 και 355, 
παράγραφος 1 της Συνθήκης της Λισαβόνας και, το δίκαιο της Ένωσης θα ισχύει καταρχήν 
πλήρως. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχοντας επίγνωση των δυσκολιών της Μαγιότ που συνδέονται με την 
εν λόγω αλλαγή καθεστώτος, πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μία 
σειρά από νομοθετικές παρεκκλίσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει μία σταδιακή και 
κατάλληλη μετάβαση προς το κεκτημένο της ΕΕ. 

Η ανά χείρας πρόταση ορίζει ένα σύνολο παρεκκλίσεων που συνδέονται με την οργάνωση, τη 
χρηματοδότηση και τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων στη Μαγιότ. Εκπονήθηκε σε 
στενή συνεργασία με την γαλλική κυβέρνηση προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι το κεκτημένο 
θα εφαρμοσθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα επιτρέπουν οι ειδικές συνθήκες στην Μαγιότ, 
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που συνδέονται με το 
καθεστώς περιφέρειας εξόχως απόκεντρης, όπως ορίζεται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει τη λύπη του για την απουσία του 
ίδιου του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ από τις νομοθετικές βάσεις, παρά το γεγονός ότι το 
κανονιστικό κείμενο και οι διευκρινίσεις αντιστοιχούν πλήρως στους σκοπούς που 
εξυπηρετεί το άρθρο αυτό.  Η ενσωμάτωσή του σε ένα σύστημα πολλαπλών νομικών βάσεων 
είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλισθεί ο κατά παρέκκλιση χαρακτήρας των ειδικών 
προτεινόμενων μέτρων.

Επιπλέον, ένας ορισμένος αριθμός προσαρμογών παραμένει αναγκαίος ώστε να εξασφαλιστεί 
η εκπλήρωση των στόχων της ΕΕ στον τομέα της καλής μεταχείρισης των ζώων, της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, και προκειμένου να λαμβάνονται δεόντως υπόψη 
οι πρακτικές και οικονομικές τους επιπτώσεις, καθώς και οι περιορισμοί που είναι 
συνδεδεμένοι με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Ως εκ τούτου, ο συντάκτης της 
γνωμοδότησής σας, προτείνει, δεδομένου του προφανούς συνδέσμου μεταξύ των εν λόγω 
διατάξεων, να εναρμονιστούν οι παρεκκλίσεις στον τομέα της επεξεργασίας λυμάτων και του 
ελέγχου της ποιότητας των υδάτων. 

Επίσης ο συντάκτης της γνωμοδότησής σας είναι της άποψης ότι πρέπει να παραταθεί σε 
τέσσερα έτη η προθεσμία για τη συμμόρφωση στα πρότυπα των κλωβών ωοπαραγωγών 
ορνίθων, λαμβάνοντας υπόψη τον χαμηλό αριθμό ατόμων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν 
τον τομέα, τους οικονομικούς και κοινωνικούς περιορισμούς που χαρακτηρίζουν την 
οικονομία της Μαγιότ και το γεγονός ότι τα αυγά μπορούν να πωληθούν μόνον στην τοπική 
αγορά. Οι κοινοί κανόνες θα ισχύσουν ευθύς εξαρχής κατά την εγκατάσταση όλων των νέων 
κλωβών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 
114, το άρθρο 153 παράγραφος 2, το 
άρθρο 168 και το άρθρο 192 παράγραφος 
1,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 
114, το άρθρο 153 παράγραφος 2, το 
άρθρο 168, το άρθρο 192 παράγραφος 1
και το άρθρο 349,

Αιτιολόγηση

Στο βαθμό που το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών μέτρων για 
τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, θα πρέπει να αναφέρεται ως νομική βάση της οδηγίας.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Με την απόφαση 2012/419/ΕΕ3, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε την 
τροποποίηση του καθεστώτος της Μαγιότ 
έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ισχύ 
από την 1η Ιανουαρίου 2014. Συνεπώς, 
από τη συγκεκριμένη ημερομηνία η 
Μαγιότ θα παύσει να αποτελεί υπερπόντιο
έδαφος και θα καταστεί εξόχως απόκεντρη 
περιοχή με την έννοια του άρθρου 349 και 
του άρθρου 355 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης. Το δίκαιο της Ένωσης θα 
εφαρμόζεται στη Μαγιότ από την εν λόγω 
ημερομηνία και μετά. Είναι σκόπιμο να 
προβλεφθούν ορισμένα ειδικά μέτρα που 

(1) Με την απόφαση 2012/419/ΕΕ3, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε την 
τροποποίηση του καθεστώτος της Μαγιότ 
έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ισχύ 
από την 1η Ιανουαρίου 2014. Συνεπώς, 
από τη συγκεκριμένη ημερομηνία η 
Μαγιότ θα παύσει να αποτελεί υπερπόντια 
χώρα ή έδαφος κατά την έννοια του 
άρθρου 198 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
θα καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή με 
την έννοια του άρθρου 349 και του άρθρου 
355 παράγραφος 1 της εν λόγω Συνθήκης.
Το δίκαιο της Ένωσης θα εφαρμόζεται στη 
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δικαιολογούνται από την ιδιαίτερη 
κατάσταση της Μαγιότ σε ορισμένους 
τομείς.

Μαγιότ από την εν λόγω ημερομηνία και 
μετά. Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν 
ορισμένα ειδικά μέτρα που 
δικαιολογούνται από την ιδιαίτερη 
κατάσταση της Μαγιότ και το νέο 
καθεστώς της ως εξόχως απόκεντρη 
περιοχή, σε ορισμένους τομείς.

__________________ __________________
4 ΕΕ L 204 της 31.7.2012, σ. 131. 4 ΕΕ L 204 της 31.7.2012, σ. 131.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί να διευκρινίσει το προηγούμενο καθεστώς της Μαγιότ και να τονίσει 
το γεγονός ότι το νέο καθεστώς της ως εξόχως απόκεντρης περιοχής την καθιστά επιλέξιμη για 
παρεκκλίσεις από τις πολιτικές της ΕΕ σύμφωνα με το Άρθρο 349 της ΣΛΕΕ. 

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στον τομέα της γεωργίας, όσον αφορά 
την οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 19ης Ιουλίου 1999, περί των 
στοιχειωδών απαιτήσεων για την 
προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων5

παρατηρήθηκε ότι στη Μαγιότ 
εκτρέφονται ωοπαραγωγές όρνιθες σε μη 
διευθετημένους κλωβούς. Λαμβανομένων 
υπόψη των σημαντικών επενδύσεων και 
των προπαρασκευαστικών εργασιών που 
απαιτούνται για την αντικατάσταση των μη 
διευθετημένων από διευθετημένους 
κλωβούς ή από εναλλακτικά συστήματα, 
είναι απαραίτητο, όσον αφορά τις όρνιθες 
ωοπαραγωγής που ευρίσκονται στο στάδιο 
της ωοτοκίας την 1η Ιανουαρίου 2014, να 
αναβληθεί η απαγόρευση της 
χρησιμοποίησης μη διευθετημένων 
κλωβών για περίοδο έως και 12 μηνών από 
την εν λόγω ημερομηνία. Η αντικατάσταση 
των κλωβών κατά τη διάρκεια του κύκλου 
ωοτοκίας των ορνίθων θα μπορούσε με τον 
τρόπο αυτό να αποφευχθεί. Προκειμένου 

(4) Στον τομέα της γεωργίας, όσον αφορά 
την οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 19ης Ιουλίου 1999, περί των 
στοιχειωδών απαιτήσεων για την 
προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων5

παρατηρήθηκε ότι στη Μαγιότ 
εκτρέφονται ωοπαραγωγές όρνιθες σε μη 
διευθετημένους κλωβούς. Λαμβανομένων 
υπόψη των οικονομικών και κοινωνικών 
περιορισμών στη Μαγιότ και των
σημαντικών επενδύσεων και των 
προπαρασκευαστικών εργασιών που 
απαιτούνται για την αντικατάσταση των μη 
διευθετημένων από διευθετημένους 
κλωβούς ή από εναλλακτικά συστήματα, 
είναι απαραίτητο, όσον αφορά τις όρνιθες 
ωοπαραγωγής που ευρίσκονται στο στάδιο 
της ωοτοκίας την 1η Ιανουαρίου 2014, να 
αναβληθεί η απαγόρευση της 
χρησιμοποίησης μη διευθετημένων 
κλωβών για περίοδο έως και τεσσάρων 
ετών από την εν λόγω ημερομηνία. Η 
αντικατάσταση των κλωβών κατά τη 
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να προληφθούν οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού, τα αυγά που προέρχονται 
από εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν μη 
διευθετημένους κλωβούς θα πρέπει να 
διατίθενται στο εμπόριο μόνο στην τοπική 
αγορά της Μαγιότ. Προκειμένου να 
διευκολυνθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι, τα 
αυγά που παράγονται σε μη 
εμπλουτισμένους κλωβούς θα πρέπει να 
φέρουν ειδικό σήμα.

διάρκεια του κύκλου ωοτοκίας των 
ορνίθων θα μπορούσε με τον τρόπο αυτό 
να αποφευχθεί. Προκειμένου να 
προληφθούν οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού, τα αυγά που προέρχονται 
από εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν μη 
διευθετημένους κλωβούς θα πρέπει να 
διατίθενται στο εμπόριο μόνο στην τοπική 
αγορά της Μαγιότ. Προκειμένου να 
διευκολυνθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι, τα 
αυγά που παράγονται σε μη 
εμπλουτισμένους κλωβούς θα πρέπει να 
φέρουν ειδικό σήμα.

__________________ __________________
5 ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 53. 5 ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 53.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 91/271/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, το 
αργότερο, για τους οικισμούς άνω των 10 
000 ι.π., που θα καλύπτουν τουλάχιστον το 
70% του όγκου λυμάτων που προκύπτουν 
στη Mαγιότ·

– έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, το 
αργότερο, για τους οικισμούς άνω των
15.000 ι.π., που θα καλύπτουν τουλάχιστον 
το 70% του όγκου λυμάτων που 
προκύπτουν στη Mαγιότ·

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 91/271/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 το αργότερο 
για όλους τους οικισμούς.

– έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 το αργότερο 
για όλες τις κοινότητες άνω των 2.000 
ι.π..
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 91/271/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 το αργότερο 
για όλους τους οικισμούς.

– έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 το αργότερο 
για όλες τις κοινότητες άνω των 2.000 
ι.π..

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 91/271/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, το 
αργότερο, για τους οικισμούς άνω των 10 
000 ι.π., οι οποίοι μαζί με εκείνους τους 
οικισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 
4(1α), θα καλύπτουν τουλάχιστον 70% του 
όγκου λυμάτων που προκύπτουν στη 
Μαγιότ·

– έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, το 
αργότερο, για τους οικισμούς άνω των
15.000 ι.π., οι οποίοι μαζί με εκείνους τους 
οικισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 
4(1α), θα καλύπτουν τουλάχιστον 70% του 
όγκου λυμάτων που προκύπτουν στη 
Μαγιότ·

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 91/271/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 το αργότερο 
για όλους τους οικισμούς.

– έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 το αργότερο 
για τους οικισμούς άνω των 2.000 ι.π..
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2
Οδηγία 1999/74/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από την 1η Ιανουαρίου 2014, κανένας 
κλωβός όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 
αυτό δεν θα είναι δυνατό να 
κατασκευάζεται ή να τίθεται σε 
λειτουργία για πρώτη φορά στη Μαγιότ.
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