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LÜHISELGITUS

Euroopa Nõukogu muutis otsusega 2012/419/EL, mis jõustub alates 1. jaanuarist 2014, 
Mayotte’i staatust Euroopa Liidu suhtes. Sellest tulenevalt ei kuulu Mayotte alates nimetatud 
kuupäevast enam ülemeremaade ja -territooriumide (ÜMTd) hulka, vaid temast saab 
äärepoolseim piirkond ELi toimimise lepingu artikli 349 ja artikli 355 lõike 1 tähenduses ning 
selle suhtes hakatakse kohaldama liidu õigusakte. 

Olles väga hästi teadlik Mayotte’i piirangutest seoses sellise staatuse muutmisega, teeb 
Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku mitmete õigusaktide 
suhtes tehtavate erandite kohta, et tagada järk-järguline ja pikema aja peale jaotatud üleminek 
ühenduse õigustikule. 

Käesolev tekst koosneb kõikidest Mayotte’i kavandamise, rahastamise ja kalanduskontrolli 
suhtes tehtavatest eranditest. Käesolev dokument on koostatud tihedas koostöös asjaomase 
liikmeriigi, Prantsusmaa valitsusega, et tagada ühenduse acquis võimalikult kiire 
kasutuselevõtt, võttes seejuures arvesse selle nõude tähtaegu, mida on võimatu lühendada, 
eelkõige seoses ELi toimimise lepingu artiklis 349 määratletud äärepoolseima piirkonna 
staatusega seotud majanduslike ja sotsiaalsete piirangutega. 

Sellega seoses taunib arvamuse koostaja nimetatud ELi toimimise lepingu artikli 349 
puudumist õiguslike aluste hulgast, hoolimata asjaolust, et selle tekst ja põhjendused vastavad 
täielikult nimetatud artikli eesmärgile. Seega on selle integreerimine mitmete asjaomaste 
õiguslike aluste süsteemi rangelt vajalik selleks, et integreerida kavandatud erimeetmete 
erandlikku olemust.

Samuti on olemas vajadus teatava ühtlustamise järele, et tagada nii ühenduse loomade, 
inimeste ja keskkonna heaoluga seotud eesmärkide täitmine kui ka nende eesmärkidega 
kaasnevate materiaalsete ja rahaliste probleemide lahendamine, mis omakorda võimendavad 
äärepoolsusest tulenevaid piiranguid. Seega teeb arvamuse koostaja, võttes arvesse selget 
seost nende sätete vahel, ühtlustada saastusest puhastamist ja vee kvaliteedi kontrollimist 
käsitlevad erandlikud õiguslikud alused. 

Samuti teeb arvamuse koostaja ettepaneku pikendada munakanade puuride 
miinimumnõuetega vastavusse viimise tähtaega erandkorras nelja aastani, võttes arvesse 
väikest osalejate arvu, Mayotte’i majandust iseloomustavaid majanduslikke ja sotsiaalseid 
piiranguid ning piiratud võimalusi turustada kohapeal toodetud tooteid kohalikul turul. See 
säte on uute puuride kasutuselevõttu käsitlevate ühiste õigusaktide kohaldamise tingimuseks. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2, 
artiklit 114, artikli 153 lõiget 2, artiklit 168 
ja artikli 192 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2, 
artiklit 114, artikli 153 lõiget 2, 
artiklit 168, artikli 192 lõiget 1 ja 
artiklit 349,

Or. fr

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Seoses põllumajandusvaldkonna ja 
nõukogu 19. juuli 1999. aasta direktiiviga 
1999/74/EÜ, millega sätestatakse 
munakanade kaitse miinimumnõuded,6
märgitakse, et Mayotte'is kasvatatakse 
munakanu täiustamata puurides. Võttes 
arvesse, et täiustamata puuride vahetamine 
täiustatud puuride või alternatiivsete 
süsteemide vastu vajab suuri 
investeeringuid ja ettevalmistustöid, on 
vaja munakande puhul, kellel on 
1. jaanuari 2014. aasta seisuga 
munemistsükkel, edasi lükata keeldu 
kasutada täiustamata puure kuni 12 kuuks
alates nimetatud kuupäevast. Puuride 
vahetamist tuleks seega vältida kanade 
munemistsükli ajal. Selleks et vältida 
konkurentsimoonutusi, tuleks täiustamata 
puure kasutavatest tootmisettevõtetest 
saadud mune turustada ainult Mayotte'i 
kohalikul turul. Selleks et aidata kaasa 
vajaliku kontrolli tegemisele, peaksid 
täiustamata puure kasutavatest 
tootmisettevõtetest pärit munad kandma 

(4) Seoses põllumajandusvaldkonna ja 
nõukogu 19. juuli 1999. aasta direktiiviga 
1999/74/EÜ, millega sätestatakse 
munakanade kaitse miinimumnõuded,6
märgitakse, et Mayotte'is kasvatatakse 
munakanu täiustamata puurides. Võttes 
arvesse Mayotte'i majanduslikke ja 
sotsiaalseid piiranguid ning et täiustamata 
puuride vahetamine täiustatud puuride või 
alternatiivsete süsteemide vastu vajab suuri 
investeeringuid ja ettevalmistustöid, on 
vaja munakande puhul, kellel on 
1. jaanuari 2014. aasta seisuga 
munemistsükkel, edasi lükata keeldu 
kasutada täiustamata puure kuni 4 aastaks
alates nimetatud kuupäevast. Puuride 
vahetamist tuleks seega vältida kanade 
munemistsükli ajal. Selleks et vältida 
konkurentsimoonutusi, tuleks täiustamata 
puure kasutavatest tootmisettevõtetest 
saadud mune turustada ainult Mayotte'i 
kohalikul turul. Selleks et aidata kaasa 
vajaliku kontrolli tegemisele, peaksid 
täiustamata puure kasutavatest 
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eritähist. tootmisettevõtetest pärit munad kandma 
eritähist.

__________________ __________________
6 EÜT L 203, 3.8.1999, lk 53. 6 EÜT L 203, 3.8.1999, lk 53.

Or. fr

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 91/271/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- hiljemalt 31. detsembriks 2020 linnastute 
puhul, mille inimekvivalent (ie) on üle 
10 000 ja mis hõlmavad vähemalt 70% 
Mayotte'is tekkivast reoveest;

- hiljemalt 31. detsembriks 2020 linnastute 
puhul, mille inimekvivalent (ie) on üle 
15 000 ja mis hõlmavad vähemalt 70% 
Mayotte'is tekkivast reoveest;

Or. fr

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 91/271/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1a – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- hiljemalt 31. detsembriks 2027 kõikide
linnastute puhul.

- hiljemalt 31. detsembriks 2027 üle 2000 
elanikuga kogukondade puhul.

Or. fr

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
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Direktiiv 91/271/EÜ 
Artikkel 4 – lõige 1a – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- hiljemalt 31. detsembriks 2027 kõikide
linnastute puhul.

- hiljemalt 31. detsembriks 2027 üle 2000 
elanikuga kogukondade puhul.

Or. fr

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 91/271/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- hiljemalt 31. detsembriks 2020 linnastute 
puhul, mille inimekvivalent (ie) on üle 
10 000 ja mis koos artikli 4 lõikes 1a 
osutatud linnastutega hõlmavad vähemalt 
70% Mayotte'is tekkivast reoveest;

- hiljemalt 31. detsembriks 2020 linnastute 
puhul, mille inimekvivalent (ie) on üle 
15 000 ja mis koos artikli 4 lõikes 1a 
osutatud linnastutega hõlmavad vähemalt 
70% Mayotte'is tekkivast reoveest;

Or. fr

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 91/271/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2a – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- hiljemalt 31. detsembriks 2027 kõikide
linnastute puhul.

- hiljemalt 31. detsembriks 2027 üle 2000 
elanikuga linnastute puhul.

Or. fr
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 
Direktiiv 1999/74/EÜ 
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 3a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. jaanuarist 2014 ei tohi 
Mayotte’is käesolevas peatükis osutatud 
puure ehitada ega neid seal esimest korda 
kasutusele võtta.”

Or. fr


