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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska rada rozhodnutím 2012/419/EÚ zmenila štatút Mayotte vo vzťahu k Únii 
s účinnosťou od 1. januára 2014. Mayotte teda od tohto dátumu prestáva byť zámorským 
územím, stáva sa najvzdialenejším regiónom v zmysle článku 349 a článku 355 ods. 1 ZFEÚ 
a v podstate sa v plnej miere uplatňuje právo Únie. 

Európska komisia, plne si vedomá toho, čo táto zmena bude pre Mayotte znamenať, navrhla 
Parlamentu a Rade viacero odchylných legislatívnych ustanovení, ktoré umožnia postupný 
prechod na acquis EÚ v priebehu primeraného obdobia.  

Tento návrh stanovuje viacero výnimiek týkajúcich sa organizácie, financovania a kontroly 
rybolovu na súostroví Mayotte. Bol vypracovaný v úzkej spolupráci s francúzskou vládou, 
aby sa zaistil postupný prechod na acquis, a to tak rýchlo, ako to osobitné podmienky na 
Mayotte – najmä hospodárske a sociálne obmedzenia existujúce v najvzdialenejších 
regiónoch, ako sa uvádza v článku 349 ZFEÚ – dovoľujú. 

V tejto súvislosti spravodajca výboru požiadaného o stanovisko ľutuje, že medzi právnymi 
základmi pre tento návrh sa neuvádza článok 349 ZFEÚ napriek tomu, že opatrenia, ktoré sa 
v ňom navrhujú, a ich odôvodnenia v plnej miere zodpovedajú cieľom daného článku. Jeho 
začlenenie je nevyhnutné na to, aby sa navrhované opatrenia vnímali ako výnimky.

Okrem toho sú potrebné viaceré úpravy na zabezpečenie toho, aby sa splnili ciele EÚ, pokiaľ 
ide o dobré životné podmienky zvierat, ľudské zdravie a životné prostredie, a aby sa náležite 
zohľadnili ich praktické a finančné následky a obmedzenia, ktoré sú pre najvzdialenejšie 
regióny spoločné. Spravodajca preto navrhuje, aby sa s ohľadom na jasnú súvislosť medzi 
týmito ustanoveniami zharmonizovali výnimky týkajúce sa čistenia odpadových vôd a 
kontroly kvality vody. 

Spravodajca tiež zastáva názor, že lehota na uvedenie existujúcich klietok pre nosnice do 
súladu s normou by sa mala predĺžila na 4 roky s ohľadom na malý počet ľudí pôsobiacich v 
tomto odvetví, na hospodárske a sociálne obmedzenia, ktorými sa vyznačuje Mayotte, a na 
skutočnosť, že vajcia možno predávať len na miestnom trhu. Spoločné pravidlá sa budú 
uplatňovať od začiatku na všetky nové klietky uvedené do prevádzky. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce 
návrhy:
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 43 
ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2, 
článok 168 a článok 192 ods. 1,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 43 
ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2, 
článok 168, článok 192 ods. 1 a článok 
349,

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že článok 349 ZFEÚ umožňuje prijať osobitné opatrenia pre 
najvzdialenejšie regióny, mal by sa zahrnúť medzi právne základy tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Európska rada sa rozhodnutím 
2012/419/EÚ3 rozhodla zmeniť štatút 
Mayotte vo vzťahu k Európskej únii 
s účinnosťou od 1. januára 2014. Mayotte 
teda od tohto dátumu prestáva byť 
zámorským územím a stáva sa 
najvzdialenejším regiónom v zmysle 
článku 349 a článku 355 ods. 1 ZFEÚ. 
Právne predpisy Únie sa na Mayotte budú 
uplatňovať od tohto dátumu. Treba 
stanoviť určité osobitné opatrenia 
opodstatnené osobitnou situáciou Mayotte 
vo viacerých oblastiach.

(1) Európska rada sa rozhodnutím 
2012/419/EÚ3 rozhodla zmeniť štatút 
Mayotte vo vzťahu k Európskej únii 
s účinnosťou od 1. januára 2014. Mayotte 
teda od tohto dátumu prestáva byť 
zámorskou krajinou alebo územím 
v zmysle článku 198 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie a stáva sa najvzdialenejším 
regiónom v zmysle článku 349 a článku 
355 ods. 1 tejto zmluvy. Právne predpisy 
Únie sa na Mayotte budú uplatňovať od 
tohto dátumu. Treba stanoviť určité 
osobitné opatrenia odôvodnené osobitnou 
situáciou Mayotte a jeho novým štatútom 
ako najvzdialenejšieho regiónu vo 
viacerých oblastiach.

__________________ __________________
3 Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131. 3 Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131.
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Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je objasniť predchádzajúci štatút súostrovia Mayotte a 
zdôrazniť skutočnosť, že jeho nový štatút ako najvzdialenejšieho regiónu ho oprávňuje na 
výnimky z politík EÚ podľa článku 349 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V oblasti poľnohospodárstva, pokiaľ 
ide o smernicu Rady 1999/74/ES z 19. júla 
1999 ustanovujúcu minimálne normy na 
ochranu nosníc5, treba poznamenať, že 
nosnice na Mayotte sa chovajú 
v neprispôsobených klietkach. So zreteľom 
na značné investície a prípravné práce 
potrebné na nahradenie neprispôsobených 
klietok prispôsobenými klietkami alebo 
alternatívnymi systémami je potrebné 
v súvislosti s nosnicami, ktoré sa 1. januára 
2014 nachádzajú v znáškovej fáze, odložiť 
zákaz používania neprispôsobených klietok 
až o 12 mesiacov od tohto dátumu. Malo 
by sa tak zabrániť výmene klietok počas 
znáškovej fázy. Na zamedzenie narušeniam 
hospodárskej súťaže by sa vajcia 
pochádzajúce zo zariadení používajúcich 
neprispôsobené klietky mali predávať len 
na miestnom trhu na Mayotte. Vajcia 
vyprodukované v neprispôsobených 
klietkach by na zjednodušenie potrebných 
kontrol mali byť špeciálne označené.

(4) V oblasti poľnohospodárstva, pokiaľ 
ide o smernicu Rady 1999/74/ES z 19. júla 
1999 ustanovujúcu minimálne normy na 
ochranu nosníc5, treba poznamenať, že 
nosnice na Mayotte sa chovajú 
v neprispôsobených klietkach. So zreteľom 
na hospodárske a sociálne obmedzenia, 
ktorými sa vyznačuje Mayotte, a na
značné investície a prípravné práce 
potrebné na nahradenie neprispôsobených 
klietok prispôsobenými klietkami alebo 
alternatívnymi systémami je potrebné 
v súvislosti s nosnicami, ktoré sa 1. januára 
2014 nachádzajú v znáškovej fáze, odložiť 
zákaz používania neprispôsobených klietok 
až o štyri roky od tohto dátumu. Malo by 
sa tak zabrániť výmene klietok počas 
znáškovej fázy. Na zamedzenie narušeniam 
hospodárskej súťaže by sa vajcia 
pochádzajúce zo zariadení používajúcich 
neprispôsobené klietky mali predávať len 
na miestnom trhu na Mayotte. Vajcia 
vyprodukované v neprispôsobených 
klietkach by na zjednodušenie potrebných 
kontrol mali byť špeciálne označené.

__________________ __________________
5 Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 53. 5 Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 53.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
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Smernica 91/271/ES
Článok 3 – odsek 1a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– najneskôr do 31. decembra 2020 pre 
aglomerácie s p. k. viac ako 10 000, ktoré 
pokrývajú najmenej 70 % vypúšťaní 
vyprodukovaných na Mayotte,

– najneskôr do 31. decembra 2020 pre 
aglomerácie s p. k. viac ako 15 000, ktoré 
pokrývajú najmenej 70 % vypúšťaní 
vyprodukovaných na Mayotte,

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 91/271/ES
Článok 3 – odsek 1a – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– najneskôr do 31. decembra 2027 pre 
všetky aglomerácie.

– najneskôr do 31. decembra 2027 pre obce 
s p. k. viac ako 2000.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 91/271/ES
Článok 4 – odsek 1a – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– najneskôr do 31. decembra 2027 pre 
všetky aglomerácie.

– najneskôr do 31. decembra 2027 pre obce 
s p. k. viac ako 2.000.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Smernica 91/271/ES
Článok 5 – odsek 2a – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– najneskôr do 31. decembra 2020 pre 
aglomerácie s p. k. viac ako 10 000, ktoré 

– najneskôr do 31. decembra 2020 pre 
aglomerácie s p. k. viac ako 15 000, ktoré 
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spoločne s aglomeráciami uvedenými 
v článku 4 ods. 1a pokrývajú najmenej 
70 % vypúšťaní vyprodukovaných na 
Mayotte,

spoločne s aglomeráciami uvedenými 
v článku 4 ods. 1a pokrývajú najmenej 
70 % vypúšťaní vyprodukovaných na 
Mayotte,

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Smernica 91/271/ES
Článok 5 – odsek 2a – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– najneskôr do 31. decembra 2027 pre 
všetky aglomerácie.

– najneskôr do 31. decembra 2027 pre 
aglomerácie s p. k. viac ako 2000.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 2
Smernica 1999/74/ES
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 3a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Od 1. januára 2014 sa nesmú na Mayotte 
stavať ani po prvýkrát uvádzať do 
prevádzky žiadne klietky uvedené v tejto 
kapitole.“
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