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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Tanács 2012/419/EU határozatával 2014. január 1-jei hatállyal módosította 
Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállását. Ennek következtében az említett időponttól 
Mayotte nem tartozik a tengerentúli területek közé, és az EUMSZ 349. cikke és 355. cikke (1) 
bekezdése értelmében legkülső régiónak minősül, amelyre elvileg teljes mértékben 
alkalmazandó az uniós jog. 

Mivel az Európai Bizottság tudatában van a Mayotte-ot e jogállás megváltozása miatt sújtó 
nehézségeknek, egy sor eltérést biztosító jogszabályi rendelkezést javasolt a Parlamentnek és 
az Európai Tanácsnak annak érdekében, hogy biztosítsák a közösségi vívmányok felé való 
fokozatos átmenetet.  

E javaslat a mayotte-i halászati tevékenység igazgatásával, finanszírozásával és felügyeletével 
kapcsolatos kivételeket tartalmazza. Ezt Franciaország kormányával szorosan együttműködve 
dolgozták ki annak érdekében, hogy biztosítsák a közösségi vívmányok lehető leggyorsabb 
figyelembevételét, tekintettel ugyanakkor arra, hogy e lépés időkerete nem rövidíthető le, 
különösen az EUMSZ 349. cikke szerinti legkülső régió jogállásával kapcsolatos gazdasági és 
társadalmi korlátok miatt. 

E tekintetben a vélemény előadója sajnálja, hogy az EUMSZ 349. cikke nem szerepel a 
jogalapok között annak ellenére, hogy szövege és a benne szereplő indokolások a jogalapok 
céljának teljesen megfelelnek. E cikk jogalapokba történő beillesztése szükségszerű ahhoz, 
hogy a javasolt konkrét intézkedések kivételes jellegét biztosítani lehessen.

Ezenkívül egy sor olyan korszerűsítésre van szükség, amellyel biztosíthatják az állatok és az 
emberek jólétének, valamint a környezetnek a védelmére irányuló közösségi törekvéseket, és 
az ezek által támasztott anyagi és pénzügyi szükségleteket, amelyekhez hozzáadódnak a 
rendkívül távoli elhelyezkedésből eredő korlátozások. Így – mivel e rendelkezések között 
nyilvánvaló kapcsolat áll fenn – a vélemény előadója javasolja a szennyvíztisztítás és a 
vízminőség-ellenőrzés terén eltérést biztosító jogalapok összehangolását.  

Az előadó javasolja továbbá, hogy a tojótyúkok ketreceinek megfelelővé tételére vonatkozó 
kötelezettség alóli mentességet terjesszék ki négy évre, tekintettel a kis számú gazdasági 
szereplő jelenlétére ebben az ágazatban, a mayotte-i gazdaságra nehezedő gazdasági és 
társadalmi terhekre, valamint a tojások helyi piacon történő forgalmazásának korlátozására. 
Az új ketrecek üzembe helyezésétől kezdve a közös jogszabályok alkalmazandók. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az 
alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 43. 
cikke (2) bekezdésére, 114. cikkére, 153. 
cikke (2) bekezdésére, 168. cikkére és
192. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 43. 
cikke (2) bekezdésére, 114. cikke (2) 
bekezdésére, 153. cikke (2) bekezdésére, 
168. cikkére, 192. cikkének (1) 
bekezdésére és 349. cikkére,

Indokolás

Mivel az EUMSZ 349. cikke lehetőséget biztosít a legkülső régiókra vonatkozó egyedi 
intézkedések elfogadására, célszerű feltüntetni az irányelv jogalapját képező aktusok között.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Tanács 2012/419/EU 
határozatával3 úgy döntött, hogy 
2014. január 1-jei hatállyal módosítja 
Mayotte Európai Unióval kapcsolatos 
jogállását. Ennek következtében az említett 
időponttól Mayotte nem tartozik a
tengerentúli területek közé, és a Szerződés 
349. cikke és 355. cikke (1) bekezdése 
értelmében legkülső régiónak minősül. Az 
uniós jogot ettől az időponttól kezdődően 
kell alkalmazni Mayotte-on. Tekintettel 
Mayotte számos területen fennálló
különleges helyzetére, indokolt bizonyos
különintézkedésekről rendelkezni.

(1) Az Európai Tanács 2012/419/EU 
határozatával3 úgy döntött, hogy 
2014. január 1-jei hatállyal módosítja 
Mayotte Európai Unióval kapcsolatos 
jogállását. Ennek következtében az említett 
időponttól Mayotte nem tartozik az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 198. cikke értelmében vett
tengerentúli országok és területek közé, és 
a szóban forgó szerződés 349. cikke és 
355. cikke (1) bekezdése értelmében 
legkülső régiónak minősül. Az uniós jogot 
ettől az időponttól kezdődően kell 
alkalmazni Mayotte-on. Tekintettel 
Mayotte különleges helyzetére, valamint 
legkülső régióként betöltött új jogállására, 
számos területen indokolt bizonyos 
különintézkedésekről rendelkezni.

__________________ __________________
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3 HL L 204., 2012.7.31., 131. o. 3 HL L 204., 2012.7.31., 131. o.

Indokolás

Pontosítani kell, hogy Mayotte új jogállása szerint immár nem a tengerentúli országok és 
területek közé, hanem a legkülső régiók közé tartozik, valamint hangsúlyozni kell, hogy az 
EUMSZ 349. cikke értelmében a legkülső régió státusz lehetővé teszi a közös politikáktól való 
eltérést.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A mezőgazdaság területén, a 
tojótyúkok védelmére vonatkozó 
minimumkövetelmények megállapításáról 
szóló, 1999. július 19-i 1999/74/EK tanácsi 
irányelv5 tekintetében megjegyzendő, hogy 
Mayotte-on a tojótyúkokat fel nem javított 
ketrecekben tenyésztik. Tekintettel arra, 
hogy jelentős mértékű beruházás és 
előkészítő munka szükséges ahhoz, hogy a 
fel nem javított ketreceket feljavított 
ketrecek vagy alternatív rendszerek váltsák 
fel, a 2014. január 1-jén tojó tyúkok 
tekintetében az említett időponttól 
legfeljebb 12 hónapig el kell halasztani a 
fel nem javított ketrecek használatának 
megtiltását. Ezáltal el kell kerülni a 
ketreceknek a tyúkok tojóciklusa során 
történő felváltását. A verseny torzulásainak 
elkerülése érdekében a fel nem javított 
ketreceket használó létesítményekből 
származó tojások kizárólag Mayotte helyi 
piacán értékesíthetők. A szükséges 
ellenőrzések megkönnyítése érdekében a 
fel nem javított ketrecekből származó 
tojásokat különleges jelöléssel kell ellátni.

(4) A mezőgazdaság területén, a 
tojótyúkok védelmére vonatkozó 
minimumkövetelmények megállapításáról 
szóló, 1999. július 19-i 1999/74/EK tanácsi 
irányelv5 tekintetében megjegyzendő, hogy 
Mayotte-on a tojótyúkokat fel nem javított 
ketrecekben tenyésztik. Tekintettel a 
Mayotte-ra nehezedő gazdasági és 
társadalmi terhekre és arra, hogy jelentős 
mértékű beruházás és előkészítő munka 
szükséges ahhoz, hogy a fel nem javított 
ketreceket feljavított ketrecek vagy 
alternatív rendszerek váltsák fel, a 2014. 
január 1-jén tojó tyúkok tekintetében az 
említett időponttól legfeljebb négy évig el 
kell halasztani a fel nem javított ketrecek 
használatának megtiltását. Ezáltal el kell 
kerülni a ketreceknek a tyúkok tojóciklusa 
során történő felváltását. A verseny 
torzulásainak elkerülése érdekében a fel 
nem javított ketreceket használó 
létesítményekből származó tojások 
kizárólag Mayotte helyi piacán 
értékesíthetők. A szükséges ellenőrzések 
megkönnyítése érdekében a fel nem javított 
ketrecekből származó tojásokat különleges 
jelöléssel kell ellátni.

__________________ __________________
5 HL L 203., 1999.8.3., 53. o. 5 HL L 203., 1999.8.3., 53. o.
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
91/271/EK irányelv
3 cikk – 1 a bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– legkésőbb 2020. december 31-ig a 
10 000 lakosegyenértéknél nagyobb 
agglomerációk, amelyek a Mayotte-on 
keletkezett terhelés legalább 70% -át teszik 
ki;

– legkésőbb 2020. december 31-ig a 
15 000 lakosegyenértéknél nagyobb 
agglomerációk, amelyek a Mayotte-on 
keletkezett terhelés legalább 70% -át teszik 
ki;

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
91/271/EK irányelv
3 cikk – 1 a bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– legkésőbb 2027. december 31-ig minden 
agglomeráció.

– legkésőbb 2027. december 31-ig a 2 000 
lakosegyenértéknél nagyobb települések.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
91/271/EK irányelv 
4 cikk – 1 a bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– legkésőbb 2027. december 31-ig minden 
agglomeráció.

– legkésőbb 2027. december 31-ig a 2 000 
lakosegyenértéknél nagyobb települések.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
91/271/EK irányelv
5 cikk – 2 a bekezdés – 1 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– legkésőbb 2020. december 31-ig a 
10 000 lakosegyenértéknél nagyobb 
agglomerációk, amelyek az 4. cikk (1a) 
bekezdésében említett agglomerációkkal 
együtt a Mayotte-on keletkezett terhelés 
legalább 70%-át teszik ki;

– legkésőbb 2020. december 31-ig a 
15 000 lakosegyenértéknél nagyobb 
agglomerációk, amelyek az 4. cikk (1a) 
bekezdésében említett agglomerációkkal 
együtt a Mayotte-on keletkezett terhelés 
legalább 70%-át teszik ki;

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
91/271/EK irányelv
5 cikk – 2 a bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– legkésőbb 2027. december 31-ig minden 
agglomeráció.

– legkésőbb 2027. december 31-ig a 2 000 
lakosegyenértéknél nagyobb települések.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk 
1999/74/EK irányelv 
5 cikk – 3 bekezdés – 3 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2014. január 1-jétől Mayotte-on nem 
megengedett az e fejezetben említett 
ketrecek építése és első alkalommal való 
üzembe helyezése.”
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