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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Sprendimu 2012/419/ES Europos Vadovų Taryba pakeitė Majoto statusą Sąjungos atžvilgiu, 
kuris bus taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. Todėl nuo tos dienos Majotas nebebus užjūrio 
teritorija ir taps atokiausiu regionu, kaip apibrėžta SESV 349 straipsnyje ir 355 straipsnio 1 
dalyje, ir iš principo jam bus visiškai taikoma Sąjungos teisė.

Komisija, suvokdama, ką šis statuso pakeitimas reikš Majotui, pasiūlė Parlamentui ir Tarybai 
kai kurias leidžiančias nukrypti teisės nuostatas, siekdama užtikrinti, kad ES acquis būtų 
pradėtas taikyti palaipsniui per tam tikrą laiko tarpą.

Pasiūlyme pateiktos nukrypti leidžiančios nuostatos, susijusios su žvejybos organizavimu, 
finansavimu ir kontrole Majote. Jos buvo parengtos glaudžiai bendradarbiaujant su 
Prancūzijos vyriausybe, siekiant kuo greičiau pradėti taikyti acquis, sykiu atsižvelgiant į 
konkrečias sąlygas Majote, visų pirma turint mintyje ekonominius ir socialinius sunkumus, 
susijusius su atokiausio regiono, apibrėžto SESV 349 straipsnyje, statusu.

Šiuo klausimu nuomonės referentas su apmaudu pažymi, kad SESV 349 straipsnis 
nepaminėtas tarp pasiūlymo teisinių pagrindų, nors siūlomos priemonės ir jų pagrindimas 
visiškai atitinka šio straipsnio tikslą. Todėl būtina šį straipsnį įtraukti kaip vieną iš teisinių 
pagrindų, kad siūlomos priemonės būtų įtvirtintos kaip leidžiančios nukrypti nuostatos.

Be to, būtina padaryti tam tikras korekcijas, norint užtikrinti, kad būtų pasiekti ES tikslai 
gyvūnų gerovės, žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos srityse ir kad būtų tinkamai 
atsižvelgta į susijusias praktines ir finansines pasekmes ir į atokiausiems regionams būdingus 
sunkumus. Todėl nuomonės referentas siūlo suderinti nukrypti leidžiančias nuostatas nuotekų 
valymo ir vandens kokybės kontrolės klausimais, nes esama akivaizdaus ryšio tarp šių 
nuostatų.

Be to, nuomonės referentas siūlo iki 4 metų pailginti laikotarpį, per kurį turi būti užtikrinta, 
kad esami dedeklių vištų narvai atitiktų standartus, atsižvelgiant į tai, kad šiame sektoriuje 
dirba nedaug žmonių, į ekonominius ir socialinius sunkumus, būdingus Majotui, ir į tai, kad 
kiaušiniai gali būti parduodami tik vietos rinkoje. Bendros taisyklės bus nuo pat pradžių 
taikomos visiems naujiems narvams, kurie pradedami eksploatuoti.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pirma nurodomoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 
2 dalį, 114 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalį, 
168 straipsnį ir 192 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 
2 dalį, 114 straipsnio 2 dalį, 153 straipsnio 
2 dalį, 168 straipsnį, 192 straipsnio 1 dalį ir 
349 straipsnį,

Pagrindimas

Kadangi SESV 349 straipsnyje numatyta galimybė nustatyti konkrečias priemones 
atokiausiems regionams, reikėtų šį straipsnį nurodyti kaip vieną iš šios direktyvos teisinių 
pagrindų.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sprendimu 2012/419/ES3 Europos 
Vadovų Taryba nusprendė iš dalies pakeisti 
Majoto statusą Europos Sąjungos atžvilgiu 
nuo 2014 m. sausio 1 d. Todėl nuo tos 
dienos Majotas nebebus užjūrio teritorija ir 
taps atokiausiu regionu, kaip apibrėžta 
Sutarties 349 straipsnyje ir 355 straipsnio 1 
dalyje. Nuo tos dienos Majotui bus taikoma 
Sąjungos teisė. Dėl ypatingos Majoto 
padėties daugelyje sričių tikslinga numatyti 
tam tikras konkrečias priemones;

(1) Sprendimu 2012/419/ES3 Europos 
Vadovų Taryba nusprendė iš dalies pakeisti 
Majoto statusą Europos Sąjungos atžvilgiu 
nuo 2014 m. sausio 1 d. Todėl nuo tos 
dienos Majotas nebebus užjūrio šalis ar
teritorija pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 198 straipsnį ir taps 
atokiausiu regionu, kaip apibrėžta šios
Sutarties 349 straipsnyje ir 355 straipsnio 1 
dalyje. Nuo tos dienos Majotui bus taikoma 
Sąjungos teisė. Dėl ypatingos Majoto 
padėties ir naujo jo, kaip atokiausio 
regiono, statuso daugelyje sričių tikslinga 
numatyti tam tikras konkrečias priemones;

__________________ __________________
3 OL L 204, 2012 7 31, p. 131. 3 OL L 204, 2012 7 31, p. 131.

Pagrindimas

Reikia patikslinti, koks buvo ankstesnis Majoto statusas, ir pabrėžti, kad dėl naujo jo, kaip 
atokiausio regiono, statuso galima nukrypti nuo ES politikos pagal SESV 349 straipsnį.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) žemės ūkio srityje, kalbant apie 1999 
m. liepos 19 d. Tarybos direktyvą 
1999/74/EB, nustatančią būtiniausius 
dedeklių vištų apsaugos standartus5, 
pažymima, kad Majote dedeklės vištos yra 
auginamos nepagerintuose narvuose. 
Atsižvelgiant į dideles investicijas ir 
parengiamuosius darbus, kurių reikia 
siekiant nepagerintus narvus pakeisti 
pagerintais narvais arba alternatyviomis 
sistemomis, dedeklių vištų, kurių kiaušinių 
dėjimo laikotarpis 2014 m. sausio 1 d. 
prasidėjęs, atžvilgiu reikia atidėti draudimą 
naudoti nepagerintus narvus 12 mėnesių
nuo tos dienos. Todėl reikėtų vengti keisti 
narvus vištų kiaušinių dėjimo laikotarpiu. 
Siekiant išvengti konkurencijos 
iškraipymo, nepagerintus narvus 
naudojančių įmonių kiaušiniai turėtų būti 
parduodami tik Majoto vietos rinkoje. 
Siekiant palengvinti reikiamą kontrolę, 
nepagerintuose narvuose padėti kiaušiniai 
turėtų būti žymimi specialiu ženklu;

(4) žemės ūkio srityje, kalbant apie 1999 
m. liepos 19 d. Tarybos direktyvą 
1999/74/EB, nustatančią būtiniausius 
dedeklių vištų apsaugos standartus5, 
pažymima, kad Majote dedeklės vištos yra 
auginamos nepagerintuose narvuose. 
Atsižvelgiant į Majotui kylančius 
ekonominius ir socialinius sunkumus ir į
dideles investicijas ir parengiamuosius 
darbus, kurių reikia siekiant nepagerintus 
narvus pakeisti pagerintais narvais arba 
alternatyviomis sistemomis, dedeklių vištų, 
kurių kiaušinių dėjimo laikotarpis 2014 m. 
sausio 1 d. prasidėjęs, atžvilgiu reikia 
atidėti draudimą naudoti nepagerintus 
narvus ketverius metus nuo tos dienos. 
Todėl reikėtų vengti keisti narvus vištų 
kiaušinių dėjimo laikotarpiu. Siekiant 
išvengti konkurencijos iškraipymo, 
nepagerintus narvus naudojančių įmonių 
kiaušiniai turėtų būti parduodami tik 
Majoto vietos rinkoje. Siekiant palengvinti 
reikiamą kontrolę, nepagerintuose 
narvuose padėti kiaušiniai turėtų būti 
žymimi specialiu ženklu;

__________________ __________________
5 OL L 203, 1999 8 3, p. 53. 5 OL L 203, 1999 8 3, p. 53.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 91/271/EB
3 straipsnio 1 a dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 
10 000 g.e., kurios apims bent 70 proc. 

– aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip
15 000 g.e., kurios apims bent 70 proc. 
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Majote susidarančių nuotekų kiekio, – ne 
vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

Majote susidarančių nuotekų kiekio, – ne 
vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva 91/271/EB
3 straipsnio 1 a dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– visose kitose aglomeracijose – ne vėliau 
kaip iki 2027 m. gruodžio 31 d.

– savivaldybėse, turinčiose daugiau kaip 
2 000 g.e., – ne vėliau kaip iki 2027 m. 
gruodžio 31 d.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas
Direktyva 91/271/EB
4 straipsnio 1 a dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– visose kitose aglomeracijose – ne vėliau 
kaip iki 2027 m. gruodžio 31 d.

– savivaldybėse, turinčiose daugiau kaip 
2 000 g.e., – ne vėliau kaip iki 2027 m. 
gruodžio 31 d.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis
Direktyva 91/271/EB
5 straipsnio 2 a dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 
10 000 g.e., kurios kartu su 4 straipsnio 1 a 
dalyje nurodytomis aglomeracijomis apims 
bent 70 proc. Majote susidarančių nuotekų 
kiekio, – ne vėliau kaip iki 2020 m. 
gruodžio 31 d.;

– aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip
15 000 g.e., kurios kartu su 4 straipsnio 1 a 
dalyje nurodytomis aglomeracijomis apims 
bent 70 proc. Majote susidarančių nuotekų 
kiekio, – ne vėliau kaip iki 2020 m. 
gruodžio 31 d.;



AD\1006424LT.doc 7/8 PE519.804v02-00

LT

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis
Direktyva 91/271/EB
5 straipsnio 2 a dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– visose kitose aglomeracijose – ne vėliau 
kaip iki 2027 m. gruodžio 31 d.

– aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 
2 000 g.e., – ne vėliau kaip iki 2027 m. 
gruodžio 31 d.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnis
Direktyva 1999/74/EB
5 straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2014 m. sausio 1 d. šiame skyriuje 
nurodytų narvų Majote negalima gaminti 
ir pradėti eksploatuoti.
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