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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 το αρχιπέλαγος 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 «κοινοτικό κεκτημένο». 

Το κείμενο που παρουσιάζεται εδώ αποτελεί ένα σύνολο παρεκκλίσεων που συνδέονται με 
την πλαισίωση, τη χρηματοδότηση και τον έλεγχο της αλιείας στη Μαγιότ. Έχει εκπονηθεί σε
στενή συνεργασία με την κυβέρνηση του ενεχόμενου κράτους μέλους, τη Γαλλία, ώστε να 
εξασφαλίσει την όσο το δυνατόν ταχύτερη συνεκτίμηση του κοινοτικού κεκτημένου,
λαμβάνοντας υπόψη τις αμετάθετες προθεσμίες σε μία παρόμοια διαδικασία, κυρίως σε ό,τι 
αφορά τους οικονομικούς και κοινωνικούς περιορισμούς που συνδέονται με το καθεστώς 
περιφέρειας εξόχως απόκεντρης, όπως καθορίζεται από το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ. 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησής σας εκφράζει όμως τη λύπη του για την απουσία του άρθρου
349 της ΣΛΕΕ από τις νομοθετικές βάσεις, παρά το γεγονός ότι το κείμενο και οι 
αιτιολογήσεις του αντιστοιχούν πλήρως σε αυτό τον σκοπό. 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 διευθετήσεων παραμένουν αναγκαίες προκειμένου να
εξασφαλιστούν οι κοινοτικές φιλοδοξίες στον τομέα της προστασίας της ευημερίας των 
ζώων, των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, καθώς και οι υλικές και οικονομικές
επιπτώσεις, στις οποίες προστίθενται οι περιορισμοί που είναι συνδεδεμένοι με τις περιοχές 
που χαρακτηρίζονται ως εξόχως απόκεντρες. Έτσι, ο συντάκτης της γνωμοδότησής σας, 
προτείνει, δεδομένου του προφανούς συνδέσμου μεταξύ των εν λόγω διατάξεων, να
εναρμονιστούν οι κατά παρέκκλιση βάσεις στον τομέα της εξυγίανσης και του ελέγχου της 
ποιότητας των υδάτων. 

Επίσης ο συντάκτης της γνωμοδότησής σας προτείνει να επεκταθεί η παρέκκλιση της
συμμόρφωσης των κλωβών ωοπαραγωγών ορνιθών σε 4 έτη, λαμβάνοντας υπόψη τον 
χαμηλό αριθμό ατόμων οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, τους οικονομικούς 
και κοινωνικούς περιορισμούς που χαρακτηρίζουν την οικονομία της Μαγιότ και τον 
περιορισμό διάθεσης των προϊόντων των ωοπαραγωγών ορνίθων στην τοπική αγορά. Η εν
λόγω διάταξη παραμένει προϋπόθεση για την εφαρμογή της κοινής νομοθεσίας κατά την
εγκατάσταση των νέων κλωβών. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ



PE519.804v01-00 4/7 PA\1004818EL.doc

EL

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,

Or. fr

Τροπολογία 2

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 ορνίθων6

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 

(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 ορνίθων6

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 
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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 
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.

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 
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.

__________________ __________________
6 ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 53. 6 ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 53.

Or. fr

Τροπολογία 3

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·

Or. fr
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Τροπολογία 4

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..

Or. fr

Τροπολογία 5

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..

Or. fr

Τροπολογία 6

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 

– 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 
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Μαγιότ· Μαγιότ·
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Τροπολογία 7

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..

Or. fr

Τροπολογία 8

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

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.

Or. fr


