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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. V dôsledku toho súostrovie Mayotte od tohto dátumu už 
nebude zámorským územím a stáva sa najvzdialenejším regiónom v zmysle článku 349 
a článku 355 ods. 1 Lisabonskej zmluvy a v podstate sa naň bude v plnej miere uplatňovať 
právo Únie. . 

Európska komisia, plne si vedomá prekážok, ktorým Mayotte čelí v súvislosti s touto zmenou, 
navrhla Parlamentu a Európskej rade celý rad odchylných legislatívnych ustanovení s cieľom 
zabezpečiť postupný prechod na acquis communautaire rozložený na viaceré fázy. 

Tento text obsahuje súbor výnimiek týkajúcich sa zvládnutia, financovania a kontroly 
rybolovu na Mayotte. Bol vypracovaný v úzkej spolupráci s vládou dotknutého členského 
štátu, teda Francúzska, aby sa zabezpečilo čo najrýchlejšie prevzatie acquis communautaire
a zároveň sa zohľadnili lehoty, ktoré sa pri takomto postupe nedajú skrátiť, najmä pokiaľ ide 
o hospodárske a sociálne obmedzenia spojené so štatútom najvzdialenejšieho regiónu v súlade 
s vymedzením v článku 349 ZFEÚ. 

V tejto súvislosti spravodajca výboru požiadaného o stanovisko ľutuje, že medzi 
ustanoveniami právneho základu sa neuvádza uvedený článok 349 ZFEÚ napriek tomu, že 
text a jeho odôvodnenia v plnej miere zodpovedajú účelu stanovenému v tomto článku. Jeho 
začlenenie medzi ustanovenia právneho základu je teda minimálnou požiadavkou s cieľom 
začleniť odchylnú povahu navrhovaných osobitných opatrení.

Okrem toho je potrebných niekoľko zmien, aby sa zabezpečilo splnenie ambícií Spoločenstva 
v oblasti ochrany dobrých životných podmienok zvierat, ľudí a životného prostredia a aby sa 
vyriešili materiálne aj finančné otázky, ku ktorým pribudnú obmedzenia spojené s povahou 
najvzdialenejšieho regiónu. Spravodajca preto vzhľadom na očividnú súvislosť medzi týmito 
ustanoveniami navrhuje harmonizovať základy pre výnimky v oblasti čistenia odpadových 
vôd a kontroly ich kvality. 

Spravodajca tiež navrhuje, aby sa výnimka pre uvedenie klietok pre nosnice do súladu s 
ustanoveniami predĺžila na 4 roky s ohľadom na malý počet subjektov pôsobiacich v tomto 
odvetví, na hospodárske a sociálne obmedzenia, ktorými sa vyznačuje ekonomika Mayotte, 
ako aj na obmedzenia, ktorým na miestnom trhu čelí uvádzanie produktov znášania na trh. 
Toto ustanovenie je podmienkou uplatňovania spoločných právnych predpisov pri zavádzaní 
nových klietok. 

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 a článok 192 ods. 1, a jej 
článok 349,

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 2

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 nosníc6, 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 nosníc6, treba poznamenať, že 
nosnice na Mayotte sa chovajú 
v neprispôsobených klietkach. So zreteľom 
na hospodárske a sociálne obmedzenia 
na 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 
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špeciálne označené.
__________________ __________________

Ú. v. EÚ L 203, 3.8.1999, s. 53. 6 Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 53.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
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,

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 4

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. nad 2000.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
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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. nad 2000.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 6

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– najneskôr do 31. decembra 2020 pre 
aglomerácie s p. k. viac ako 10 000, ktoré 
spoločne s aglomeráciami uvedenými 
v článku 4 ods. 1a pokrývajú najmenej 
70 % vypúšťaní vyprodukovaných na 
Mayotte,

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 7

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– najneskôr do 31. decembra 2027 pre 
všetky aglomerácie.

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

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 8

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. fr


