
 

 
 PE519.431/ 1 

 ET 

 
 
 
 
6.12.2013 A7-0399/ 001-012 
 
 
MUUDATUSETTEPANEKUD 001-012  
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
 
Raport 

Matthias Groote A7-0399/2013 

Teatavate keskkonda, põllumajandust, sotsiaalpoliitikat ja rahvatervist käsitlevate direktiivide 
muutmine Mayotte'i staatuse muutumise tõttu 
 
Ettepanek võtta vastu direktiiv (COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Euroopa Nõukogu muutis otsusega 
2012/419/EL3, mis jõustub alates 1. 
jaanuarist 2014, Mayotte’i staatust Euroopa 
Liidu suhtes. Seetõttu ei ole Mayotte alates 
nimetatud kuupäevast enam 

ülemereterritoorium, vaid temast saab 
äärepoolseim piirkond ELi toimimise 
lepingu artikli 349 ja artikli 355 lõike 1 
tähenduses. Liidu õigusakte hakatakse 
Mayotte suhtes kohaldama alates 
nimetatud kuupäevast. On asjakohane 
kehtestada mitmes valdkonnas teatavad 
erimeetmed, mida õigustab Mayotte'ile 
eriomane olukord. 

(1) Euroopa Nõukogu muutis otsusega 
2012/419/EL3, mis jõustub alates 1. 
jaanuarist 2014, Mayotte’i staatust Euroopa 
Liidu suhtes. Seetõttu ei ole Mayotte alates 
nimetatud kuupäevast enam ülemeremaa 

ega -territoorium Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikli 198 tähenduses, 
vaid temast saab äärepoolseim piirkond 
asjaomase lepingu artikli 349 ja artikli 355 
lõike 1 tähenduses. Mayotte’i õigusliku 

staatuse muutumisest tulenevalt hakatakse 
Mayotte’i suhtes kohaldama liidu õigust 
alates 1. jaanuarist 2014. On asjakohane 
kehtestada mitmes valdkonnas teatavad 
erimeetmed, mida õigustab Mayotte'ile 
eriomane struktuurne, sotsiaalne, 
keskkonnaalane ja majanduslik olukord 
ning tema uus äärepoolseima piirkonna 

staatus.  

__________________ __________________ 
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3 ELT L 204, 31.7.2012, lk 131. 3 ELT L 204, 31.7.2012, lk 131. 

 

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,5 
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 
eritähist. 

(4) Seoses põllumajandusvaldkonna ja 
nõukogu 19. juuli 1999. aasta direktiiviga 
1999/74/EÜ, millega sätestatakse 
munakanade kaitse miinimumnõuded,5 
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 
tootmisettevõtetest pärit munad kandma 
eritähist. 

__________________ __________________ 
5 EÜT L 203, 3.8.1999, lk 53. 5 EÜT L 203, 3.8.1999, lk 53. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. veebruari 2006. aasta direktiiviga 

(6) Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. veebruari 2006. aasta direktiiviga 
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2006/7/EÜ, mis käsitleb suplusvee 
kvaliteedi juhtimist ja millega tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 76/160/EMÜ, on vaja 
Mayotte'i praegust pinnaveekogude 
olukorda oluliselt parandada, et viia see 
vastavusse kõnealuse direktiivi nõuetega. 
Suplusvee kvaliteet sõltub otseselt 
asulareovee puhastamisest ja direktiivi 
2006/7/EÜ sätteid on võimalik hakata järk-
järgult täitma alles siis, kui asulareovee 
kvaliteeti mõjutavad linnastud hakkavad 
täitma direktiivi 91/271/EMÜ nõudeid. 
Seega on vaja vastu võtta konkreetsed 
tähtajad, et võimaldada Prantsusmaal viia 
Mayotte'i suplusvee kvaliteet vastavusse 
liidu standarditega.  

2006/7/EÜ, mis käsitleb suplusvee 
kvaliteedi juhtimist ja millega tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 76/160/EMÜ, on vaja 
Mayotte'i praegust pinnaveekogude 
olukorda oluliselt parandada, et viia see 
vastavusse kõnealuse direktiivi nõuetega. 
Suplusvee kvaliteet sõltub otseselt 
asulareovee puhastamisest ja direktiivi 
2006/7/EÜ sätteid on võimalik hakata järk-
järgult täitma alles siis, kui asulareovee 
kvaliteeti mõjutavad linnastud hakkavad 
täitma direktiivi 91/271/EMÜ nõudeid. 
Selleks et võimaldada Prantsusmaal viia 
Mayotte’i kui uue äärepoolseima 

piirkonna suplusvee kvaliteet vastavusse 
liidu standarditega ning Mayotte’i erilise 

sotsiaalse, keskkonnaalase ja 

majandusliku olukorra tõttu, on vaja vastu 
võtta konkreetsed tähtajad.  

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Sotsiaalpoliitika valdkonnas tuleks 
arvesse võtta Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiivi 
2006/25/EÜ (töötervishoiu ja tööohutuse 
miinimumnõuete kohta seoses töötajate 
kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest 
(tehislik optiline kiirgus) tulenevate 
riskidega) järgimisega seotud raskusi 
Mayotte'is alates 1. jaanuarist 2014. 
Mayotte'is puuduvad tehnilised süsteemid 
kõnealuse direktiivi järgimiseks vajalike 
meetmete rakendamiseks seoses tehisliku 
optilise kiirgusega. Seega on Prantsusmaa 
jaoks võimalik kuni 31. detsembrini 2017 
ette näha erandid teatavatest kõnealuse 
direktiivi sätetest tingimusel, et Mayotte'is 
kõnealused süsteemid puuduvad ja et ei 
piirata töötajate tervise ja ohutuse 
valdkonnas kehtivaid kaitse ja ennetamise 
üldpõhimõtteid.  

(7) Sotsiaalpoliitika valdkonnas tuleks 
arvesse võtta Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiivi 
2006/25/EÜ (töötervishoiu ja tööohutuse 
miinimumnõuete kohta seoses töötajate 
kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest 
(tehislik optiline kiirgus) tulenevate 
riskidega) järgimisega seotud raskusi 
Mayotte'is alates 1. jaanuarist 2014. 
Mayotte’is valitseva sotsiaalse ja 
majandusliku eriolukorra tõttu puuduvad 
seal tehnilised süsteemid kõnealuse 
direktiivi järgimiseks vajalike meetmete 
rakendamiseks tehisliku optilise kiirguse 
valdkonnas. Seega on asjakohane näha 
kuni 31. detsembrini 2017 Prantsusmaa 
jaoks ette erandid teatavatest kõnealuse 
direktiivi sätetest tingimusel, et Mayotte’is 
kõnealused süsteemid puuduvad ja et ei 
piirata töötajate tervise ja ohutuse 
valdkonnas kehtivaid kaitse ja ennetamise 
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üldpõhimõtteid. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 

Direktiiv 91/271/EMÜ 
Artikkel 3 – lõige 1 a – 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; 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 

Direktiiv 91/271/EMÜ 
Artikkel 3 – lõige 1 a – taane 2 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– hiljemalt 31. detsembriks 2027 kõikide 
linnastute puhul.” 

– hiljemalt 31. detsembriks 2027 kõikide 
linnastute puhul, mille ie on üle 2000.” 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 2 

Direktiiv 91/271/EMÜ 
Artikkel 4 – lõige 1 a 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„1a. Erandina lõikest 1 tagab Prantsusmaa, 
et Mayotte kogumissüsteemidesse sisenev 
asulareovesi läbib enne ärajuhtimist 
bioloogilise puhastuse või muu sellega 
võrdväärse puhastuse: 

„1a. Erandina lõikest 1 tagab Prantsusmaa, 
et Mayotte’i kogumissüsteemidesse sisenev 
asulareovesi läbib enne ärajuhtimist 
bioloogilise puhastuse või muu sellega 
võrdväärse puhastuse: 

– hiljemalt 31. detsembriks 2020 linnastute 
puhul, mille inimekvivalent (ie) on üle 
15 000 ja mis koos artikli 5 lõikes 2a 
osutatud linnastutega hõlmavad vähemalt 

– hiljemalt 31. detsembriks 2020 linnastute 
puhul, mille inimekvivalent (ie) on üle 
15 000 ja mis koos artikli 5 lõikes 2a 
osutatud linnastutega hõlmavad vähemalt 
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70% Mayotte'is tekkivast reoveest; 70% Mayotte'is tekkivast reoveest; 

– hiljemalt 31. detsembriks 2027 kõikide 
linnastute puhul.” 

– hiljemalt 31. detsembriks 2027 kõikide 
linnastute puhul, mille ie on üle 2000.” ' 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a 

Direktiiv 91/271/EMÜ 
Artikkel 5 – lõige 2 a – 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; 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a 

Direktiiv 91/271/EMÜ 
Artikkel 5 – lõige 2 a – taane 2 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– hiljemalt 31. detsembriks 2027 kõikide 
linnastute puhul.” 

hiljemalt 31. detsembriks 2027 linnastute 
puhul, mille ie on üle 2000.” 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 3 a (uus) 

Direktiiv 91/271/EMÜ 
Artikkel 7 – lõik 1 a (uus) 
 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (3 a) Artiklile 7 lisatakse järgmine lõik: 

 „Erandina on esimeses lõigus kehtestatud 

tähtaeg Mayotte’i puhul 31. detsember 

2027.” 
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Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 

Direktiiv 1999/74/EÜ 
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„3. Erandina lõikest 2 võib Mayotte'is 
selliste kanade kasvatamist, kellel on 

seisuga 1. jaanuar 2014 munemistsükkel 

ja keda kasvatatakse sellel kuupäeval 
käesolevas peatükis osutatud puurides, 
jätkata kõnealustes puurides kuni 31. 
detsembrini 2014.” 

„3. Erandina lõikest 2 võib Mayotte'is 
munevaid kanu, keda kasvatatakse 
käesolevas peatükis osutatud puurides, 
kasvatada kõnealustes puurides edasi kuni 
31. detsembrini 2017.” 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas. 

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas. 

 Käesolevat direktiivi kohaldatakse alates 

1. jaanuarist 2014. 

 


