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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-012  
predložené Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
 
Správa 
Matthias Groote A7-0399/2013 
Zmena určitých smerníc v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, sociálnej politiky a 
verejného zdravia z dôvodu zmeny štatútu Mayotte 
 
Návrh smernice (COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Európska rada sa rozhodnutím 
2012/419/EÚ rozhodla zmeniť štatút 
Mayotte vo vzťahu k Európskej únii 
s účinnosťou od 1. januára 2014. Mayotte 
teda od tohto dátumu prestáva byť 
zámorským územím a stáva sa 
najvzdialenejším regiónom v zmysle 
článku 349 a článku 355 ods. 1 ZFEÚ. 
Právne predpisy Únie sa na Mayotte budú 
uplatňovať od tohto dátumu. Treba 
stanoviť určité osobitné opatrenia 
opodstatnené osobitnou situáciou Mayotte 
vo viacerých oblastiach. 

(1) Európska rada sa rozhodnutím 
2012/419/EÚ rozhodla zmeniť štatút 
Mayotte vo vzťahu k Európskej únii 
s účinnosťou od 1. januára 2014. Mayotte 
teda od tohto dátumu prestáva byť 
zámorskou krajinou alebo územím 
v zmysle článku 198 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ) a stáva sa 
najvzdialenejším regiónom v zmysle 
článku 349 a článku 355 ods. 1 ZFEÚ. Po 
tejto zmene právneho štatútu Mayotte sa 
právne predpisy Únie budú uplatňovať na 
Mayotte od 1. januára 2014. Vo viacerých 
oblastiach je vhodné stanoviť určité 
osobitné opatrenia opodstatnené osobitnou 
štrukturálnou, sociálnou, 
environmentálnou a hospodárskou 
situáciou Mayotte, ako aj jeho novým 
štatútom ako najvzdialenejšieho regiónu.  

__________________ __________________ 
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3 Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131. 3 Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131. 

 
 

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

__________________ __________________ 
5 Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 53. 5 Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 53. 

 
 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 6 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Pokiaľ ide o smernicu Európskeho (6) Pokiaľ ide o smernicu Európskeho 
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parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. 
februára 2006 o riadení kvality vody 
určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje 
smernica 76/160/EHS, na splnenie 
požiadaviek tejto smernice je potrebné 
výrazne zlepšiť súčasný stav povrchových 
vôd na Mayotte. Kvalita vody určenej na 
kúpenie závisí priamo od čistenia 
komunálnych odpadových vôd 
a ustanovenia smernice 2006/7/ES možno 
postupne plniť, len ak aglomerácie 
ovplyvňujúce kvalitu komunálnych 
odpadových vôd budú dodržiavať 
požiadavky smernice 91/271/EHS. Preto sa 
musia prijať osobitné lehoty, aby 
Francúzsko mohlo dosiahnuť normy Únie, 
pokiaľ ide o kvalitu vody určenej na 
kúpanie na Mayotte.  

parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. 
februára 2006 o riadení kvality vody 
určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje 
smernica 76/160/EHS, na splnenie 
požiadaviek tejto smernice je potrebné 
výrazne zlepšiť súčasný stav povrchových 
vôd na Mayotte. Kvalita vody určenej na 
kúpenie závisí priamo od čistenia 
komunálnych odpadových vôd 
a ustanovenia smernice 2006/7/ES možno 
postupne plniť, len ak aglomerácie 
ovplyvňujúce kvalitu komunálnych 
odpadových vôd budú dodržiavať 
požiadavky smernice 91/271/EHS. Preto sa 
musia prijať konkrétne lehoty, aby 
Francúzsko mohlo dosiahnuť normy Únie, 
pokiaľ ide o kvalitu vody určenej na 
kúpanie na Mayotte ako nového 
najvzdialenejšieho regiónu a vzhľadom 
na jeho osobitnú sociálnu, 
environmentálnu a hospodársku situáciu.  

 
 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 7 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) V oblasti sociálnej politiky by sa mali 
zohľadniť ťažkosti pri dodržiavaní 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2006/25/ES z 5. apríla 2006 o minimálnych 
zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách týkajúcich sa vystavenia 
pracovníkov rizikám vyplývajúcim z 
fyzikálnych faktorov (umelé optické 
žiarenie) na Mayotte k 1. januáru 2014. Na 
Mayotte nie sú dostupné žiadne technické 
zariadenia na vykonávanie opatrení, ktoré 
sú potrebné na dodržiavanie tejto smernice 
v oblasti umelého optického žiarenia. Preto 
je možné oslobodiť Francúzsko do 31. 
decembra 2017 od určitých ustanovení 
tejto smernice, ak tieto štruktúry nie sú na 
Mayotte k dispozícii, a to bez toho, aby 
boli dotknuté všeobecné zásady ochrany 

(7) V oblasti sociálnej politiky by sa mali 
zohľadniť ťažkosti pri dodržiavaní 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2006/25/ES z 5. apríla 2006 o minimálnych 
zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách týkajúcich sa vystavenia 
pracovníkov rizikám vyplývajúcim z 
fyzikálnych faktorov (umelé optické 
žiarenie) na Mayotte k 1. januáru 2014. Na 
Mayotte vzhľadom na jeho prevládajúcu 
osobitnú sociálnu a hospodársku situáciu 
nie sú dostupné žiadne technické 
zariadenia na vykonávanie opatrení, ktoré 
sú potrebné na dodržiavanie tejto smernice 
v oblasti umelého optického žiarenia. Preto 
je vhodné oslobodiť Francúzsko do 
31. decembra 2017 od určitých ustanovení 
tejto smernice za predpokladu, že tieto 



 

 
 PE519.431/ 4 

 SK 

a prevencie v oblasti zdravia a bezpečnosti 
pracovníkov.  

štruktúry nie sú na Mayotte k dispozícii, 
a to bez toho, aby boli dotknuté všeobecné 
zásady ochrany a prevencie v oblasti 
zdravia a bezpečnosti pracovníkov.. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 
Článok 1 – bod 1 
Smernica 91/271/EHS 
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, 

 
 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 
Článok 1 – bod 1 
Smernica 91/271/EHS 
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 
všetky aglomerácie s p. k. viac ako 2 000.“ 

 
 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 
Článok 1 – bod 2 
Smernica 91/271/EHS 
Článok 4 – odsek 1a 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1a) Odchylne od odseku 1 Francúzsko 
v súvislosti s Mayotte zabezpečí, aby 
komunálne odpadové vody vstupujúce do 
zberných systémov prešli pred vypustením 

(1a) Odchylne od odseku 1 Francúzsko 
v súvislosti s Mayotte zabezpečí, aby 
komunálne odpadové vody vstupujúce do 
zberných systémov prešli pred vypustením 
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sekundárnym čistením alebo 
ekvivalentným čistením: 

sekundárnym čistením alebo 
ekvivalentným čistením: 

–– najneskôr do 31. decembra 2020 pre 
aglomerácie s p. k. viac ako 15 000, ktoré 
spoločne s aglomeráciami uvedenými 
v článku 5 ods. 2a 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 5 ods. 2a pokrývajú najmenej 
70 % vypúšťaní vyprodukovaných na 
Mayotte, 

–– najneskôr do 31. decembra 2027 pre 
všetky aglomerácie.“ 

– najneskôr do 31. decembra 2027 pre 
všetky aglomerácie s p. k. viac ako 2 000.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 
Článok 1 – bod 3 – písmeno a 
Smernica 91/271/EHS 
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 pokryjú najmenej 70 % 
vypúšťaní vyprodukovaných na Mayotte, 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 
Článok 1 – bod 3 – písmeno a 
Smernica 91/271/EHS 
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. viac ako 2 000. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 
Článok 1 – bod 3 a (nový) 
Smernica 91/271/EHS 
Článok 7 – odsek 1 a (nový) 
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Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (3a) V článku 7 sa dopĺňa tento odsek: 

 „Odchylne od prvého odseku je termín  v 
ňom stanovený v prípade Mayotte 
31. december 2027.“ 

 
 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 
Článok 2 
Smernica 1999/74/ES 
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„ 3. Odchylne od odseku 2 sa nosnice na 
Mayotte, ktoré sa 1. januára 2014 
nachádzajú v znáškovej fáze a chovajú sa 
v klietkach uvedených v tejto kapitole, 
môžu do 31. decembra 2014 naďalej 
chovať v takýchto klietkach.“ 

„3. Odchylne od odseku 2 sa nosnice na 
Mayotte môžu naďalej chovať 
v klietkach, ako je uvedené v tejto 
kapitole, do 31. decembra 2017.“ 

 
 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 
Článok 8 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Táto smernica nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jej uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom 
vestníku Európskej únie. 

 Uplatňuje sa od 1. januára 2014. 

 
 
 
 


