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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropadome ar Lēmumu 2012/419/ES, ko piemēro no 2014. gada 1. janvāra, grozīja statusu, 
kas Majotai noteikts attiecībā uz Savienību. Tādējādi no minētā datuma šis arhipelāgs vairs 
nebūs aizjūras teritorija un kļūs par tālāko reģionu Lisabonas līguma 349. panta un 355. panta 
1. punkta nozīmē, un principā tam pilnībā piemēros Savienības tiesības. 

Tomēr, atzīstot ierobežojumus Majotā, kuri ir saistīti ar šo statusa maiņu, Komisija ir 
iesniegusi Parlamentam un Padomei vairākus priekšlikumus par leģislatīvām atkāpēm, lai 
nodrošinātu savlaicīgu un pakāpenisku pāreju uz Kopienas tiesību kopumu.  

Šajā priekšlikumā ir apkopotas vairākas atkāpes, kas attiecas uz zvejas kārtību, finansēšanu un 
kontroli Majotā. Tas ir izstrādāts ciešā sadarbībā Francijas valdību, lai nodrošinātu iespējami 
ātru Kopienas tiesību kopuma pārņemšanu, ņemot vērā Majotas konkrētos apstākļus, jo īpaši 
attiecībā uz tālākā reģiona ekonomiskajiem un sociālajiem ierobežojumiem, kā noteikts LESD 
349. pantā. 

Līdz ar to atzinuma sagatavotājs pauž nožēlu par to, ka LESD 349. pants nav ietverts šā 
priekšlikuma juridiskajā pamatā, neskatoties uz to, ka izklāstītie pasākumi un to pamatojums 
pilnībā atbilst šā panta mērķim. Tā iekļaušana ir īpaši būtiska, lai nodrošinātu atkāpes statusu 
ierosinātajiem pasākumiem.

Turklāt ir vajadzīgi vairāki pielāgojumi, lai nodrošinātu ES mērķu īstenošanu dzīvnieku 
labturības, cilvēku veselības un vides aizsardzības jomā un pienācīgi ņemtu vērā materiālās 
un finansiālās problēmas šo mērķu sasniegšanā, kā arī tālākajiem reģioniem kopējos 
ierobežojumus. Tādēļ, ņemot vērā šo noteikumu acīmredzamo saistību, atzinuma sagatavotājs 
ierosina saskaņot atkāpes notekūdeņu attīrīšanas un ūdens kvalitātes kontroles jomā. 

Atzinuma sagatavotājs arī uzskata, ka vajadzētu līdz četriem gadiem pagarināt termiņu 
attiecībā uz dējējvistu būru atbilstības nodrošināšanu, ņemot vērā nelielo dalībnieku skaitu 
šajā nozarē, Majotas ekonomiskos un sociālos ierobežojumus un to, ka olas var pārdot tikai 
vietējā tirgū. Kopīgie noteikumi tiks piemēroti jau no paša sākuma, uzstādot jaunus būrus. 

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
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darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu, 
114. pantu, 153. panta 2. punktu, 
168. pantu un 192. panta 1. punktu,

darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu, 
114. pantu, 153. panta 2. punktu, 
168. pantu, 192. panta 1. punktu un 
349. pantu,

Pamatojums

Tā kā LESD 349. pants paredz iespēju apstiprināt īpašus pasākumus tālākiem reģioniem, tas 
būtu jānorāda kā viens no šīs direktīvas juridiskajiem pamatiem.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Eiropadome ar Lēmumu 2012/419/ES3

nolēma no 2014. gada 1. janvāra grozīt 
statusu, kas Majotai noteikts attiecībā uz 
Eiropas Savienību. Tādējādi Majota no 
minētā datuma vairs nebūs aizjūras 
teritorija un kļūs par tālāko reģionu 
Līguma 349. panta un 355. panta 1. punkta 
nozīmē. No minētā datuma Majotai tiks 
piemērotas Savienības tiesības. 
Pamatojoties uz Majotas īpašo stāvokli, 
vairākās jomās ir lietderīgi paredzēt 
atsevišķus īpašus pasākumus.

1) Eiropadome ar Lēmumu 2012/419/ES3

nolēma no 2014. gada 1. janvāra grozīt 
statusu, kas Majotai noteikts attiecībā uz 
Eiropas Savienību. Tādējādi Majota no 
minētā datuma vairs nebūs aizjūras zeme 
vai teritorija Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 198. panta nozīmē un 
kļūs par tālāko reģionu minētā Līguma 
349. panta un 355. panta 1. punkta nozīmē. 
No minētā datuma Majotai tiks piemērotas 
Savienības tiesības. Pamatojoties uz 
Majotas īpašo stāvokli, kā arī tās jauno 
tālākā reģiona statusu, vairākās jomās ir 
lietderīgi paredzēt atsevišķus īpašus 
pasākumus.

__________________ __________________
3 OV L 204, 31.7.2012., 131. lpp. 3 OV L 204, 31.7.2012., 131. lpp.

Pamatojums

Lai precizētu Majotas iepriekšējo statusu, kā arī uzsvērtu, ka tās jaunais tālākā reģiona 
statuss ļauj pretendēt uz atkāpi no ES politikas saskaņā ar LESD 349. pantu.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) Lauksaimniecības jomā attiecībā uz 
Padomes 1999. gada 19. jūlija 
Direktīvu 1999/74/EK, ar ko paredz 
minimālos standartus dējējvistu 
aizsardzībai, jānorāda, ka Majotā 
dējējvistas tiek audzētas neuzlabotos būros. 
Tā kā ir vajadzīgi būtiski ieguldījumi un 
sagatavošanās darbi, lai neuzlabotos būrus 
aizstātu ar uzlabotiem būriem vai 
alternatīvām sistēmām, attiecībā uz 
dējējvistām, kurām 2014. gada 1. janvārī ir 
dēšanas periods, aizlieguma izmantot 
neuzlabotus būrus piemērošana jāatliek uz 
periodu līdz 12 mēnešiem no minētā 
datuma. Tādējādi varētu izvairīties no būru 
maiņas vistu dēšanas ciklā. Lai nepieļautu 
konkurētspējas kropļojumus, olas, kas 
iegūtas uzņēmumos, kuri izmanto 
neuzlabotus būrus, būtu jāpārdod vienīgi 
Majotas vietējā tirgū. Lai atvieglotu 
nepieciešamo kontroļu veikšanu, olas, kas 
iegūtas neuzlabotos būros, būtu īpaši 
jāmarķē.

4) Lauksaimniecības jomā attiecībā uz 
Padomes 1999. gada 19. jūlija 
Direktīvu 1999/74/EK, ar ko paredz 
minimālos standartus dējējvistu 
aizsardzībai, jānorāda, ka Majotā 
dējējvistas tiek audzētas neuzlabotos būros. 
Ņemot vērā Majotas ekonomiskos un 
sociālos ierobežojumus un tā kā ir 
vajadzīgi būtiski ieguldījumi un 
sagatavošanās darbi, lai neuzlabotos būrus 
aizstātu ar uzlabotiem būriem vai 
alternatīvām sistēmām, attiecībā uz 
dējējvistām, kurām 2014. gada 1. janvārī ir 
dēšanas periods, aizlieguma izmantot 
neuzlabotus būrus piemērošana jāatliek uz 
periodu līdz četriem gadiem no minētā 
datuma. Tādējādi varētu izvairīties no būru 
maiņas vistu dēšanas ciklā. Lai nepieļautu 
konkurētspējas kropļojumus, olas, kas 
iegūtas uzņēmumos, kuri izmanto 
neuzlabotus būrus, būtu jāpārdod vienīgi 
Majotas vietējā tirgū. Lai atvieglotu 
nepieciešamo kontroļu veikšanu, olas, kas 
iegūtas neuzlabotos būros, būtu īpaši 
jāmarķē.

__________________ __________________
5 OV L 203, 3.8.1999., 53. lpp. 5 OV L 203, 3.8.1999., 53. lpp.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 91/271/EK
3. pants – 1.a punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vēlākais līdz 2020. gada 31. decembrim 
tām, kuru cilvēka ekvivalents (c.e.) 
pārsniedz 10 000 un kuras radīs vismaz 
70 % no Majotas kopējā notekūdeņu 
daudzuma,

– vēlākais līdz 2020. gada 31. decembrim 
tām, kuru cilvēka ekvivalents (c.e.) 
pārsniedz 15 000 un kuras radīs vismaz 
70 % no Majotas kopējā notekūdeņu 
daudzuma,
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 91/271/EK
3. pants – 1.a punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vēlākais līdz 2027. gada 31. decembrim 
visās aglomerācijās.

– vēlākais līdz 2027. gada 31. decembrim 
pašvaldībās, kuru c.e. pārsniedz 2000.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 91/271/EK 
4. pants – 1.a punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vēlākais līdz 2027. gada 31. decembrim 
visās aglomerācijās.

– vēlākais līdz 2027. gada 31. decembrim 
pašvaldībās, kuru c.e. pārsniedz 2 000.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 91/271/EK
5. pants – 2.a punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vēlākais līdz 2020. gada 31. decembrim 
aglomerācijās, kuru c.e. pārsniedz 10 000
un kuras kopā ar 4. panta 1.a punktā 
minētajām aglomerācijām radīs vismaz 
70 % no kopējā Majotas notekūdeņu 
daudzuma,

– vēlākais līdz 2020. gada 31. decembrim 
aglomerācijās, kuru c. e. pārsniedz 15 000
un kuras kopā ar 4. panta 1.a punktā 
minētajām aglomerācijām radīs vismaz 
70 % no kopējā Majotas notekūdeņu 
daudzuma,

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
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Direktīva 91/271/EK
5. pants – 2.a punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vēlākais līdz 2027. gada 31. decembrim 
visās aglomerācijās.

– vēlākais līdz 2027. gada 31. decembrim 
aglomerācijās, kuru c.e. pārsniedz 2000.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
2. pants 
Direktīva 1999/74/EK 
5. pants – 3. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sākot no 2014. gada 1. janvāra, nevienu 
šajā nodaļā minēto būri nedrīkst pirmo 
reizi uzbūvēt vai uzstādīt Majotā.
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