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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski svet je s Sklepom 2012/419/EU spremenil status otočja Mayotte v razmerju do 
Unije z učinkom od 1. januarja 2014. V skladu s tem otočje od tega dne ne bo več čezmorsko 
ozemlje, ampak bo postalo najbolj oddaljena regija v smislu člena 349 in člena 355(1) 
Lizbonske pogodbe. Načeloma se bo zanj v celoti uporabljalo pravo Unije.

Evropska komisija se dobro zaveda omejitev, povezanih s spremembo statusa, zato je 
predlagala Evropskemu parlamentu in Svetu vrsto določb o odstopanju, da bi se zagotovil 
postopen časovno razporejen prehod k pravnemu redu Evropske unije. 

V tem besedilu je predstavljen niz odstopanj, ki se nanašajo na upravljanje, financiranje in 
nadzor ribištva na otočju Mayotte. Besedilo je bilo pripravljeno v tesnem sodelovanju z vlado 
zadevne države članice, to je Francije, da bi se zagotovilo čim prejšnje upoštevanje pravnega 
reda Evropske unije in pri tem upoštevalo, da roki ne smejo biti prekratki, zlasti zaradi 
gospodarskih in družbenih omejitev, povezanih s statusom oddaljene regije, opredeljenem v 
členu 349 PDEU. 

V zvezi s tem pripravljavec mnenja obžaluje, da člen 349 PDEU ni vključen v zakonodajno 
podlago, kljub dejstvu, da besedilo in njegove obrazložitve poponoma ustrezajo njenemu 
namenu. Vključitev tega člena v sistem z več pravnimi podlagami je najmanj, kar je potrebno 
za vključitev predlaganih posebnih ukrepov za odstopanje.

Poleg tega so še vedno potrebne številne prilagoditve, da bi zagotovili cilje Evropske unije 
glede zaščite dobrega počutja živali, ljudi in okolja ter obravnavanje materialnih in finančnih 
vprašanj, ki se pri tem postavljajo, pri čemer je treba upoštevati tudi omejitve zaradi velike 
oddaljenosti. Zato pripravljavec mnenja glede na očitno povezavo med temi določbami 
predlaga, da se harmonizirajo pravne podlage v zvezi s čiščenjem in nadzorom kakovosti 
vode. 

Predlaga tudi, da se odstopanje od zagotavljanja skladnosti kletk za kokoši nesnice podaljša 
na štiri leta zaradi majhnega števila vključenih akterjev, gospodarskih in družbenih omejitev 
otočja Mayotte in omejenega trženja proizvodov iz reje kokoši nesnic na lokalnem trgu. Ta 
določba ne bo vplivala na izvajanje skupne zakonodaje pri nameščanju novih kletk.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti členov 43(2), 114, 
153(2), 168 in 192(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti členov 43(2), 114, 
153(2), 168, 192(1) in 349 Pogodbe,

Or. fr

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Na področju kmetijstva, kar zadeva 
Direktivo Sveta 1999/74/ES z dne 19. julija 
1999 o minimalnih standardih za zaščito 
kokoši nesnic5, je treba opozoriti, da se reja 
kokoši nesnic na otočju Mayotte izvaja v 
neizpopolnjenih sistemih baterijske reje. 
Glede na znatne naložbe in pripravljalna 
dela, ki so potrebna za nadomestitev 
neizpopolnjenih sistemov baterijske reje z 
izpopolnjenimi sistemi baterijske reje ali 
drugimi sistemi, je treba, zaradi kokoši 
nesnic, ki valijo 1. januarja 2014, odložiti 
prepoved uporabe neizpopolnjenih 
sistemov baterijske reje za največ dvanajst 
mesecev od tega datuma. Treba je torej 
preprečiti zamenjavo kletk v valilnem 
ciklu kokoši. Da bi preprečili izkrivljanje 
konkurence, bi bilo treba jajca, ki izvirajo 
iz obratov z neizpopolnjenimi sistemi 
baterijske reje, tržiti le na lokalnem trgu 
otočja Mayotte. Za olajšanje potrebnega 
nadzora, bi bilo treba jajca, pridelana v 
neizpopolnjenih sistemih baterijske reje, 
ustrezno označiti.

(4) Na področju kmetijstva, kar zadeva 
Direktivo Sveta 1999/74/ES z dne 19. julija 
1999 o minimalnih standardih za zaščito 
kokoši nesnic5, je treba opozoriti, da se reja 
kokoši nesnic na otočju Mayotte izvaja v 
neizpopolnjenih sistemih baterijske reje. 
Glede na gospodarske in družbene 
omejitve otočja Mayotte in znatne naložbe 
ter pripravljalna dela, ki so potrebna za 
nadomestitev neizpopolnjenih sistemov 
baterijske reje z izpopolnjenimi sistemi 
baterijske reje ali drugimi sistemi, je treba, 
zaradi kokoši nesnic, ki valijo 1. januarja 
2014, odložiti prepoved uporabe 
neizpopolnjenih sistemov baterijske reje za 
največ štiri leta od tega datuma. Preprečiti 
je treba torej zamenjavo kletk v valilnem 
ciklu kokoši. Da bi preprečili izkrivljanje 
konkurence, bi bilo treba jajca, ki izvirajo 
iz obratov z neizpopolnjenimi sistemi 
baterijske reje, tržiti le na lokalnem trgu 
otočja Mayotte. Za olajšanje potrebnega 
nadzora, bi bilo treba jajca, pridelana v 
neizpopolnjenih sistemih baterijske reje, 
ustrezno označiti.

__________________ __________________
5 UL L 203, 3.8.1999, str. 53. 5 UL L 203, 3.8.1999, str. 53.

Or. fr
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Člen 1 a – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 91/271/ES
Člen 3 – odstavek 1 a – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– najpozneje do 31. decembra 2020 za 
aglomeracije s populacijskim ekvivalentom 
nad 10 000, ki bodo zajeli vsaj 70 % 
obremenitve, ustvarjene na otočju Mayotte;

– najpozneje do 31. decembra 2020 za 
aglomeracije s populacijskim ekvivalentom 
nad 15 000, ki bodo zajeli vsaj 70 % 
obremenitve, ustvarjene na otočju Mayotte;

Or. fr

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 1 a – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 91/271/ES
Člen 3 – odstavek 1 a – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– najpozneje do 31. decembra 2027 za vse 
aglomeracije.

– najpozneje do 31. decembra 2027 za 
občine s populacijskim ekvivalentom nad 
2000.

Or. fr

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 1 a – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 91/271/ES
Člen 4 – odstavek 1 a – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– najpozneje do 31. decembra 2027 za vse 
aglomeracije.

– najpozneje do 31. decembra 2027 za 
občine s populacijskim ekvivalentom nad 
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2000.

Or. fr

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 91/271/ES
Člen 5 – odstavek 2 a – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– najpozneje do 31. decembra 2020 za 
aglomeracije s populacijskim ekvivalentom 
nad 10 000, ki bodo skupaj z 
aglomeracijami iz člena 4(1a) zajeli vsaj 
70 % obremenitve, ustvarjene na otočju 
Mayotte;

– najpozneje do 31. decembra 2020 za 
aglomeracije s populacijskim ekvivalentom 
nad 15 000, ki bodo skupaj z 
aglomeracijami iz člena 4(1a) zajeli vsaj 
70 % obremenitve, ustvarjene na otočju 
Mayotte;

Or. fr

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 91/271/ES
Člen 5 – odstavek 2 a – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– najpozneje do 31. decembra 2027 za vse 
aglomeracije.

– najpozneje do 31. decembra 2027 za 
aglomeracije s populacijskim 
ekvivalentom nad 2000.

Or. fr

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 2
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Direktiva 1999/74/ES
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 3a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Od 1. januarja 2014 na otočju Mayotte 
kletk iz tega poglavja ne bo mogoče 
izdelovati ali prvič namestiti.

Or. fr


