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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W drodze decyzji 2012/419/UE Rada Europejska zmieniła status Majotty względem Unii 
Europejskiej z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r. W związku z tym począwszy od tej daty z 
terytorium zamorskiego (należącego do krajów i terytoriów zamorskich – PTOM) archipelag 
ten zostanie przekształcony w region najbardziej oddalony w rozumieniu art. 349 i 355 ust. 1 
Traktatu z Lizbony i z zasady będzie się do niego w pełni stosowało prawo Unii.  

Zdając sobie w pełni sprawę z ograniczeń majotyjskich związanych ze zmianą statusu, 
Komisja Europejska zaproponowała Parlamentowi i Radzie Europejskiej szereg przepisów 
wprowadzających odstępstwa, tak aby zapewnić stopniowe i rozłożone w czasie 
wprowadzenie wspólnotowego dorobku prawnego. 

Niniejszy tekst jest zbiorem odstępstw związanych z określeniem zasad, finansowaniem i 
kontrolą rybołówstwa na Majotcie. Został on opracowany w ścisłej współpracy z rządem 
odnośnego państwa członkowskiego, tj. Francji, aby zagwarantować możliwie szybkie 
wprowadzenie wspólnotowego dorobku prawnego przy jednoczesnym zachowaniu terminów, 
których w takim przedsięwzięciu nie można skrócić, dotyczących zwłaszcza ograniczeń 
ekonomicznych i społecznych związanych ze statusem regionu najbardziej oddalonego 
zgodnie z definicją zawartą w art. 349 TFUE. 

W związku z tym sprawozdawca komisji opiniodawczej wyraża ubolewanie z powodu 
niewymienienia wspomnianego art. 349 TFUE wśród podstaw prawnych pomimo faktu, że 
tekst wraz z uzasadnieniami odpowiada w pełni celowi tego artykułu. Jego dodanie do 
wykazu zróżnicowanych podstaw prawnych stanowi zatem niezbędne minimum 
umożliwiające uwzględnienie charakteru odstępstwa zaproponowanych środków 
szczególnych.

Ponadto konieczne są pewne ulepszenia, aby jednocześnie zadbać o cele wspólnotowe w 
dziedzinie ochrony dobrostanu zwierząt, ludzi i środowiska oraz o związane z nimi kwestie 
materialne i finansowe, do których dochodzą ograniczenia związane ze statusem regionu 
najbardziej oddalonego. W związku z tym sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje –
zważywszy na oczywiste związki między tymi przepisami – zharmonizować podstawy 
prawne przepisów wprowadzających odstępstwa w dziedzinie oczyszczania i kontroli jakości 
wód. 

Analogicznie ze względu na niewielką liczbę zainteresowanych podmiotów, ograniczenia 
ekonomiczne i społeczne cechujące gospodarkę majotyjską oraz ograniczony do rynku 
lokalnego obrót produktami pochodzącymi z hodowli kur niosek, sprawozdawca komisji 
opiniodawczej proponuje przedłużyć odstępstwo dotyczące dostosowania do przepisów klatek 
kur niosek do czterech lat. Przepis ten nie zwalnia z obowiązku stosowania wspólnego 
ustawodawstwa podczas instalowania nowych klatek. 

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
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Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 43 ust. 2, art. 114, art. 153 ust. 2, art. 
168 oraz art. 192 ust. 1,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 43 ust. 2, art. 114, art. 153 ust. 2, art. 
168 oraz art. 192 ust. 1, a także art. 349,

Or. fr

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W obszarze rolnictwa, w odniesieniu do 
dyrektywy Rady 1999/74/WE z dnia 19 
lipca 1999 r. ustanawiającej minimalne 
normy ochrony kur niosek6, należy 
zauważyć, że na Majotcie kury nioski są 
odchowywane w klatkach nieulepszonych.
Ponieważ zastąpienie klatek 
nieulepszonych klatkami ulepszonymi lub 
systemami alternatywnymi wymaga 
znacznych nakładów inwestycyjnych i 
przeprowadzenia prac przygotowawczych, 
konieczne jest odłożenie w czasie 
wprowadzenia zakazu stosowania klatek 
nieulepszonych w odniesieniu do kur 
niosek będących w okresie nieśności w 
dniu 1 stycznia 2014 r. na okres 
maksymalnie 12 miesięcy, począwszy od 
tej daty. Należy tym samym uniknąć 
zastępowania wspomnianych klatek w 
cyklu nieśności kur. Aby zapobiec 
zakłócaniu konkurencji, jaja pochodzące z 

(4) W obszarze rolnictwa, w odniesieniu do 
dyrektywy Rady 1999/74/WE z dnia 19 
lipca 1999 r. ustanawiającej minimalne 
normy ochrony kur niosek6, należy 
zauważyć, że na Majotcie kury nioski są 
odchowywane w klatkach nieulepszonych.
Ze względu na ograniczenia ekonomiczne 
i społeczne Majotty oraz na znaczne 
nakłady inwestycyjne i prace 
przygotowawcze, jakich wymaga
zastąpienie klatek nieulepszonych klatkami 
ulepszonymi lub systemami 
alternatywnymi, konieczne jest odłożenie 
w czasie wprowadzenia zakazu stosowania 
klatek nieulepszonych w odniesieniu do 
kur niosek będących w okresie nieśności w 
dniu 1 stycznia 2014 r. na okres 
maksymalnie czterech lat, począwszy od 
tej daty. Należy tym samym uniknąć 
zastępowania wspomnianych klatek w 
cyklu nieśności kur. Aby zapobiec 
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ferm stosujących klatki nieulepszone 
powinny być wprowadzane do obrotu 
wyłącznie na lokalnym rynku Majotty.
Aby ułatwić przeprowadzanie niezbędnych 
kontroli, jaja produkowane w klatkach 
nieulepszonych powinny być opatrzone 
specjalnym znakiem.

zakłócaniu konkurencji, jaja pochodzące z 
ferm stosujących klatki nieulepszone 
powinny być wprowadzane do obrotu 
wyłącznie na lokalnym rynku Majotty.
Aby ułatwić przeprowadzanie niezbędnych 
kontroli, jaja produkowane w klatkach 
nieulepszonych powinny być opatrzone 
specjalnym znakiem.

__________________ __________________
6 Dz.U. L 203 z 3.8.1999, s. 53. 6 Dz.U. L 203 z 3.8.1999, s. 53

Or. fr

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1
Dyrektywa 91/271/EWG
Artykuł 3 – ustęp 1 a – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w 
odniesieniu do aglomeracji o RLM ponad
10 000, które generują co najmniej 70 % 
zrzutów na Majotcie;

– najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w 
odniesieniu do aglomeracji o RLM ponad
15 000, które generują co najmniej 70 % 
zrzutów na Majotcie;

Or. fr

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1
Dyrektywa 91/271/EWG
Artykuł 3 – ustęp 1 a – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– najpóźniej do dnia 31 grudnia 2027 r. w 
odniesieniu do wszystkich aglomeracji.

– najpóźniej do dnia 31 grudnia 2027 r. w 
odniesieniu do gmin o RLM ponad 2 000.

Or. fr
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Dyrektywa 91/271/EWG 
Artykuł 4 – ustęp 1 a – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– najpóźniej do dnia 31 grudnia 2027 r. w 
odniesieniu do wszystkich aglomeracji.

– najpóźniej do dnia 31 grudnia 2027 r. w 
odniesieniu do gmin o RLM ponad 2 000.

Or. fr

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3 – litera a
Dyrektywa 91/271/EWG
Artykuł 5 – ustęp 2 a – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w 
odniesieniu do aglomeracji o RLM ponad 
10 000, które łącznie z aglomeracjami, o 
których mowa w art. 4 ust. 1a, wygenerują 
co najmniej 70 % zrzutów na Majotcie;

– najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w 
odniesieniu do aglomeracji o RLM ponad 
15 000, które łącznie z aglomeracjami, o 
których mowa w art. 4 ust. 1a, wygenerują 
co najmniej 70 % zrzutów na Majotcie;

Or. fr

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3 – litera a
Dyrektywa 91/271/EWG
Artykuł 5 – ustęp 2 a – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– najpóźniej do dnia 31 grudnia 2027 r. w 
odniesieniu do wszystkich aglomeracji.

– najpóźniej do dnia 31 grudnia 2027 r. w 
odniesieniu do aglomeracji o RLM ponad 
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2 000.

Or. fr

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 
Dyrektywa 1999/74/WE 
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit trzeci a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. 
klatki określone w niniejszym rozdziale 
nie będą mogły być budowane ani 
wprowadzane do użycia po raz pierwszy 
na Majotcie.

Or. fr


