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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Rozhodnutím 2012/419/EU změnila Evropská rada status souostroví Mayotte vůči Evropské 
unii s účinností ode dne 1. ledna 2014. Od tohoto data tak Mayotte přestane být zámořským 
územím, stane se nejvzdálenějším regionem ve smyslu článku 349 a čl. 355 odst. 1 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a začne tam být v zásadě plně použitelné právo Unie. 

Evropská komise si je naprosto vědoma omezení, která pro Mayotte z této změny statusu 
vyplývají, a navrhla proto Parlamentu a Radě soubor přechodných legislativních opatření, 
jejichž účelem je zajistit, aby byl přechod k acquis communautaire postupný a rozložený 
v čase. 

Tento text obsahuje soubor výjimek, které se týkají organizace, financování a kontroly 
rybolovu na Mayotte. Tyto výjimky byly vypracovány v těsné spolupráci s vládou Francie, 
tedy dotčeného členského státu, aby se zajistilo co nejrychlejší převzetí acquis 
communautaire a zároveň se zohlednily lhůty, které při takovém postupu nelze zkrátit, 
zejména pokud jde o omezení v hospodářské a sociální oblasti spojená se statusem 
nejvzdálenějšího regionu, jak jej definuje článek 349 Smlouvy o fungování EU. 

V tomto ohledu navrhovatel lituje, že v právním základu není tento článek 349 Smlouvy o 
fungování EU uveden, a to přesto, že text a jeho odůvodnění plně odpovídají účelu, který 
tento článek sleduje.  Je tedy naprosto minimálním požadavkem, aby byl článek 349 zařazen 
do právního základu nařízení, a to s cílem začlenit přechodnou povahu navrhovaných 
zvláštních opatření.

Mimo to je třeba provést několik změn, aby se zajistilo naplnění ambicí EU v oblasti ochrany 
dobrých životních podmínek zvířat, dobrých životních podmínek lidí a životního prostředí a 
aby byly vyřešeny hmotné a finanční aspekty těchto otázek, k nimž se přidají omezení 
spojená s povahou Mayotte coby nejvzdálenějšího regionu. Vzhledem k očividné souvislosti 
mezi těmito ustanoveními proto navrhovatel doporučuje, aby byly harmonizovány základy 
pro výjimky v oblasti čištění odpadních vod a kontroly kvality vody. 

Navrhovatel rovněž doporučuje prodloužit výjimku pro uvedení klecových systémů pro 
nosnice do souladu s požadavky na čtyři roky, a to s ohledem na malý počet subjektů, které se 
tímto odvětvím zabývají, na hospodářská a sociální omezení, jimiž se ekonomika Mayotte 
vyznačuje, a na to, že na místním trhu funguje pouze omezený obchod s produkty, k jejichž 
výrobě je nosnic třeba. Toto ustanovení je podmínkou pro to, aby se při zavádění nových 
klecových systémů použily společné právní předpisy. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil následující pozměňovací 
návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2, 
článek 114, čl. 153 odst. 2, článek 168 a čl. 
192 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2, 
článek 114, čl. 153 odst. 2, článek 168, čl. 
192 odst. 1 a článek 349 této smlouvy,

Or. fr

Pozměňovací návrh 2

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 nosnic6, bylo 
zaznamenáno, že nosnice jsou na Mayotte 
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.

(4) V oblasti zemědělství, pokud jde o 
směrnici Rady 1999/74/EC ze dne 19. 
července 1999, kterou se stanoví minimální 
požadavky na ochranu nosnic6, bylo 
zaznamenáno, že nosnice jsou na Mayotte 
chovány v nezdokonalených klecových 
systémech. Vzhledem k hospodářským a 
sociálním omezením Mayotte a 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 čtyři 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.

__________________ __________________
6 Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 53. 6 Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 53.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 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. fr

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
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. fr

Pozměňovací návrh 5

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

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 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. fr

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 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 obcí s populačním 
ekvivalentem vyšším než 2 000 PE.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od 1. ledna 2014 se na Mayotte nesmějí 
stavět ani poprvé uvádět do provozu žádné 
klece uvedené v této kapitole.“

Or. fr


