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PAKEITIMAI 001-012  
pateik÷ Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komitetas 
 
Pranešimas 

Matthias Groote A7-0399/2013 

D÷l Majoto statuso pakeitimo iš dalies keičiamos tam tikros aplinkos, žem÷s ūkio, socialin÷s 
politikos ir visuomen÷s sveikatos srities direktyvos 
 
Pasiūlymas d÷l direktyvos (COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pakeitimas  1 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

1 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) Sprendimu 2012/419/ES3 Europos 
Vadovų Taryba nusprend÷ iš dalies pakeisti 
Majoto statusą Europos Sąjungos atžvilgiu 
nuo 2014 m. sausio 1 d. Tod÷l nuo tos 
dienos Majotas nebebus užjūrio teritorija ir 
taps atokiausiu regionu, kaip apibr÷žta 
Sutarties 349 straipsnyje ir 355 straipsnio 
1 dalyje. Nuo tos dienos Majotui bus 
taikoma Sąjungos teis÷. D÷l ypatingos 
Majoto pad÷ties daugelyje sričių tikslinga 
numatyti tam tikras konkrečias priemones; 

(1) Sprendimu 2012/419/ES3 Europos 
Vadovų Taryba nusprend÷ iš dalies pakeisti 
Majoto statusą Europos Sąjungos atžvilgiu 
nuo 2014 m. sausio 1 d. Tod÷l nuo tos 
dienos Majotas nebebus užjūrio šalimi 
arba teritorija pagal Sutarties d÷l Europos 
Sąjungos veikimo (toliau −−−− SESV) 118 
straipsnį ir taps atokiausiu regionu, kaip 
apibr÷žta SESV 349 straipsnyje ir 355 
straipsnio 1 dalyje. Po šio Majoto teisinio 
statuso pakeitimo, Majotui nuo 2014 m. 
sausio 1 d. bus taikoma Sąjungos teis÷. D÷l 
ypatingos Majoto pad÷ties socialin÷s, 
aplinkos ir ekonomin÷s sandaros požiūriu 

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. 
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Pakeitimas  2 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

4 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) žem÷s ūkio srityje, kalbant apie 1999 
m. liepos 19 d. Tarybos direktyvą 
1999/74/EB, nustatančią būtiniausius 
dedeklių vištų apsaugos standartus5, 
pažymima, kad Majote dedekl÷s 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 
d÷jimo laikotarpis 2014 m. sausio 1 d. 
prasid÷jęs, atžvilgiu reikia atid÷ti draudimą 
naudoti nepagerintus narvus 12 m÷nesių 
nuo tos dienos. Tod÷l reik÷tų vengti keisti 
narvus vištų kiaušinių d÷jimo laikotarpiu. 
Siekiant išvengti konkurencijos 
iškraipymo, nepagerintus narvus 
naudojančių įmonių kiaušiniai tur÷tų būti 
parduodami tik Majoto vietos rinkoje. 
Siekiant palengvinti reikiamą kontrolę, 
nepagerintuose narvuose pad÷ti kiaušiniai 
tur÷tų būti žymimi specialiu ženklu; 

(4) žem÷s ūkio srityje, kalbant apie 1999 
m. liepos 19 d. Tarybos direktyvą 
1999/74/EB, nustatančią būtiniausius 
dedeklių vištų apsaugos standartus5, 
pažymima, kad Majote dedekl÷s 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 d÷jimo laikotarpis 2014 m. 
sausio 1 d. prasid÷jęs, atžvilgiu reikia 
atid÷ti draudimą naudoti nepagerintus 
narvus ketverius metus nuo tos dienos. 
Tod÷l reik÷tų vengti keisti narvus vištų 
kiaušinių d÷jimo laikotarpiu. Siekiant 
išvengti konkurencijos iškraipymo, 
nepagerintus narvus naudojančių įmonių 
kiaušiniai tur÷tų būti parduodami tik 
Majoto vietos rinkoje. Siekiant palengvinti 
reikiamą kontrolę, nepagerintuose 
narvuose pad÷ti kiaušiniai tur÷tų būti 
žymimi specialiu ženklu; 

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

 

Pakeitimas  3 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

6 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) kalbant apie 2006 m. vasario 15 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/7/EB d÷l maudyklų vandens kokyb÷s 
valdymo, panaikinančią Direktyvą 
76/160/EEB, dabartin÷ paviršinių vandenų 
būkl÷ Majote turi būti gerokai pagerinta, 

(6) kalbant apie 2006 m. vasario 15 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/7/EB d÷l maudyklų vandens kokyb÷s 
valdymo, panaikinančią Direktyvą 
76/160/EEB, dabartin÷ paviršinių vandenų 
būkl÷ Majote turi būti gerokai pagerinta, 



 

 
 PE519.431/ 3 

 LT 

kad atitiktų tos direktyvos reikalavimus. 
Maudyklų vandens kokyb÷ tiesiogiai 
priklauso nuo miesto nuotekų valymo ir 
Direktyvos 2006/7/EB nuostatų laikymasis 
gali būti užtikrintas tik palaipsniui, kai 
miesto nuotekų vandens kokybei turinčios 
aglomeracijos atitiks Direktyvos 
91/271/EEB reikalavimus. Tod÷l reikia 
nustatyti konkrečius terminus, kad 
Prancūzija Majote gal÷tų pasiekti Sąjungos 
maudyklų vandens kokyb÷s standartus;  

kad atitiktų tos direktyvos reikalavimus. 
Maudyklų vandens kokyb÷ tiesiogiai 
priklauso nuo miesto nuotekų valymo ir 
Direktyvos 2006/7/EB nuostatų laikymasis 
gali būti užtikrintas tik palaipsniui, kai 
miesto nuotekų vandens kokybei turinčios 
aglomeracijos atitiks Direktyvos 
91/271/EEB reikalavimus. Tod÷l reikia 
nustatyti konkrečius terminus, kad 
Prancūzija Majote, kuris yra naujas 
atokiausias regionas, atsižvelgiant į jo 

ypatingą socialinę, aplinkos bei 

ekonominę pad÷tį, gal÷tų pasiekti 
Sąjungos maudyklų vandens kokyb÷s 
standartus;  

 

Pakeitimas  4 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

7 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) socialin÷s politikos srityje reik÷tų 
atsižvelgti į sunkumus, susijusius su 
2006 m. balandžio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2006/25/EB d÷l būtiniausių sveikatos ir 
saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių 
veiksnių (dirbtin÷s optin÷s spinduliuot÷s) 
keliama rizika darbuotojams laikymusi 
Majote nuo 2014 m. sausio 1 d. Majote 
n÷ra techninių galimybių įgyvendinti 
priemones, reikalingas siekiant laikytis tos 
direktyvos dirbtin÷s optin÷s spinduliuot÷s 
srityje. Tod÷l iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
galima nustatyti Prancūzijai nukrypti nuo 
tam tikrų tos direktyvos nuostatų 
leidžiančią nuostatą, jeigu Majote n÷ra tų 
struktūrų, nepažeidžiant bendrųjų apsaugos 
ir prevencijos principų darbuotojų 
sveikatos ir saugos srityje;  

(7) socialin÷s politikos srityje reik÷tų 
atsižvelgti į sunkumus, susijusius su 
2006 m. balandžio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2006/25/EB d÷l būtiniausių sveikatos ir 
saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių 
veiksnių (dirbtin÷s optin÷s spinduliuot÷s) 
keliama rizika darbuotojams laikymusi 
Majote nuo 2014 m. sausio 1 d. Majote d÷l 
jam būdingos ypatingos socialin÷s bei 

ekonomin÷s pad÷ties n÷ra techninių 
galimybių įgyvendinti priemones, 
reikalingas siekiant laikytis tos direktyvos 
dirbtin÷s optin÷s spinduliuot÷s srityje. 
Tod÷l iki 2017 m. gruodžio 31 d. tikslinga 
nustatyti Prancūzijai nukrypti nuo tam tikrų 
tos direktyvos nuostatų leidžiančią 
nuostatą, jeigu Majote n÷ra tų struktūrų, 
nepažeidžiant bendrųjų apsaugos ir 
prevencijos principų darbuotojų sveikatos 
ir saugos srityje; 
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Pakeitimas  5 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

1 straipsnio 1 punktas 

Direktyva 91/271/EEB 
3 straipsnio 1a dalies pirma įtrauka 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 
10 000 g.e., kurios apims bent 70 proc. 
Majote susidarančių nuotekų kiekio, – ne 
v÷liau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.; 

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

 

Pakeitimas  6 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

1 straipsnio 1 punktas 

Direktyva 91/271/EEB 
3 straipsnio 1a dalies antra įtrauka 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– visose kitose aglomeracijose – ne v÷liau 
kaip iki 2027 m. gruodžio 31 d.“ 

– visose aglomeracijose, turinčiose 
daugiau kaip 2 000 g.e., – ne v÷liau kaip 
2027 m. gruodžio 31 d.“ 

 

Pakeitimas  7 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

1 straipsnio 2 punktas 

Direktyva 91/271/EEB 
4 straipsnio 1a dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1a) Nukrypstant nuo 1 dalies, kiek tai 
susiję su Majotu, Prancūzija užtikrina, kad 
į nuotekų surinkimo sistemas 
patenkančioms miesto nuotekoms, prieš jas 
išleidžiant, būtų taikomas antrinis arba jam 
prilygstantis valymas: 

1a. Nukrypstant nuo 1 dalies, kiek tai susiję 
su Majotu, Prancūzija užtikrina, kad į 
nuotekų surinkimo sistemas patenkančioms 
miesto nuotekoms, prieš jas išleidžiant, 
būtų taikomas antrinis arba jam 
prilygstantis valymas: 

– aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 
15 000 g.e., kurios kartu su 5 straipsnio 2a 
dalyje nurodytomis aglomeracijomis apims 
bent 70 proc. Majote susidarančių nuotekų 
kiekio, – ne v÷liau kaip iki 2020 m. 

– aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 
15 000 g.e., kurios kartu su 5 straipsnio 2a 
dalyje nurodytomis aglomeracijomis apims 
bent 70 proc. Majote susidarančių nuotekų 
kiekio, – ne v÷liau kaip iki 2020 m. 
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gruodžio 31 d.; gruodžio 31 d.; 

– visose kitose aglomeracijose – ne v÷liau 
kaip iki 2027 m. gruodžio 31 d.“  

– visose aglomeracijose, turinčiose 
daugiau kaip 2 000 g.e., – ne v÷liau kaip 
iki 2027 m. gruodžio 31 d.“ 

 

Pakeitimas  8 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

1 straipsnio 3 punkto a papunktis 

Direktyva 91/271/EEB 
5 straipsnio 2a 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 v÷liau 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 v÷liau kaip 2020 m. gruodžio 
31 d.; 

 

Pakeitimas  9 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

1 straipsnio 3 punkto a papunktis 

Direktyva 91/271/EEB 
5 straipsnio 2a dalies antra įtrauka 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– visose kitose aglomeracijose – ne v÷liau 
kaip iki 2027 m. gruodžio 31 d. 

– kitose aglomeracijose, turinčiose 
daugiau kaip 2 000 g.e. – ne v÷liau kaip 
2027 m. gruodžio 31 d. 

 

Pakeitimas  10 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

1 straipsnio 3 a punktas (naujas) 

Direktyva 91/271/EEB 
7 straipsnio pirma a pastraipa (nauja) 
 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 3a) 7 straipsnis papildomas šia nauja 

pastraipa: 
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 „Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, kiek 

tai susiję su Majotu, nustatytas terminas 

yra 2027 m. gruodžio 31 d.“ 

 

Pakeitimas  11 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

2 straipsnis 

Direktyva 1999/74/EB 
5 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

„3. Nukrypstant nuo 2 dalies, Majote 
dedekles vištas, kurių kiaušinių d÷jimo 
laikotarpis 2014 m. sausio 1 d. prasid÷jęs 

ir kurios tą dieną auginamos šiame 
skyriuje nurodytuose narvuose, galima 
toliau auginti tokiuose narvuose iki 

2014 m. gruodžio 31 d.“ 

„3. „Nukrypstant nuo 2 dalies, Majote 
dedekles vištas galima toliau auginti 
šiame skyriuje nurodytuose narvuose iki 
2017 m. gruodžio 31 d.“ 

 

Pakeitimas  12 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

8 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po 
jos paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. 

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. 

 Ji taikoma nuo 2014 m. sausio 1 d. 

 
 
 


