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GROZĪJUMI 001-012  
iesniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
 
ZiĦojums 
Matthias Groote A7-0399/2013 
Atsevišėu direktīvu grozīšana vides, lauksaimniecības, sociālās politikas un sabiedrības 
veselības jomā, pamatojoties uz Majotas statusa maiĦu 
 
Direktīvas priekšlikums (COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Grozījums Nr.  1 

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 kĜūs par tālāko reăionu 
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 
atsevišėus 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 (LESD) 198. panta 
nozīmē un kĜūs par tālāko reăionu 
LESD349. panta un 355. panta 1. punkta 
nozīmē. Pēc Majotas juridiskā statusa 
maiĦas no 2014. gada 1. janvāra Majotai 
tiks piemērotas Savienības tiesības. 
Pamatojoties uz Majotas īpašo strukturālo, 
sociālo, vides un ekonomisko stāvokli, kā 
arī tās jauno tālākā reăiona statusu, 
vairākās jomās ir lietderīgi paredzēt īpašus 
pasākumus.  
 

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

 
 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 
4. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Lauksaimniecības jomā attiecībā uz 
Padomes 1999. gada 19. jūlija 
Direktīvu 1999/74/EK, ar ko paredz 
minimālos standartus dējējvistu 
aizsardzībai5, 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 
maiĦas vistu dēšanas ciklā. Lai nepieĜautu 
konkurētspējas kropĜojumus, olas, kas 
iegūtas uzĦēmumos, kuri izmanto 
neuzlabotus būrus, būtu jāpārdod vienīgi 
Majotas vietējā tirgū. Lai atvieglotu 
nepieciešamo kontroĜu veikšanu, olas, kas 
iegūtas neuzlabotos būros, būtu īpaši 
jāmarėē. 

(4) Lauksaimniecības jomā attiecībā uz 
Padomes 1999. gada 19. jūlija 
Direktīvu 1999/74/EK, ar ko paredz 
minimālos standartus dējējvistu 
aizsardzībai5, jānorāda, ka Majotā 
dējējvistas tiek audzētas neuzlabotos būros. 
ĥemot 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 
maiĦas vistu dēšanas ciklā. Lai nepieĜautu 
konkurētspējas kropĜojumus, olas, kas 
iegūtas uzĦēmumos, kuri izmanto 
neuzlabotus būrus, būtu jāpārdod vienīgi 
Majotas vietējā tirgū. Lai atvieglotu 
nepieciešamo kontroĜu veikšanu, olas, kas 
iegūtas neuzlabotos būros, būtu īpaši 
jāmarėē. 

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

 
 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 
6. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un (6) Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un 
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Padomes 2006. gada 15. februāra 
Direktīvu 2006/7/EK par peldvietu ūdens 
kvalitātes pārvaldību un 
Direktīvas 76/160/EEK atcelšanu, lai 
izpildītu tās prasības, ir būtiski jāuzlabo 
Majotas virszemes ūdeĦu pašreizējais 
stāvoklis. Peldvietu ūdens kvalitāti tieši 
ietekmē komunālo notekūdeĦu attīrīšana, 
un Direktīvas 2006/7/EK noteikumus var 
pakāpeniski izpildīt tikai tad, ja 
aglomerācijas, kas ietekmē komunālo 
notekūdeĦu kvalitāti, atbilst 
Direktīvas 91/271/EEK prasībām. Tāpēc ir 
jānosaka konkrēts termiĦš, kādā Francijai 
jāsasniedz Savienības standarti attiecībā uz 
ūdens kvalitāti Majotā.  

Padomes 2006. gada 15. februāra 
Direktīvu 2006/7/EK par peldvietu ūdens 
kvalitātes pārvaldību un 
Direktīvas 76/160/EEK atcelšanu, lai 
izpildītu tās prasības, ir būtiski jāuzlabo 
Majotas virszemes ūdeĦu pašreizējais 
stāvoklis. Peldvietu ūdens kvalitāti tieši 
ietekmē komunālo notekūdeĦu attīrīšana, 
un Direktīvas 2006/7/EK noteikumus var 
pakāpeniski izpildīt tikai tad, ja 
aglomerācijas, kas ietekmē komunālo 
notekūdeĦu kvalitāti, atbilst 
Direktīvas 91/271/EEK prasībām. Tāpēc ir 
jānosaka konkrēts termiĦš, kādā Francijai 
jāsasniedz Savienības standarti attiecībā uz 
ūdens kvalitāti Majotā kā jaunā tālākajā 
reăionā un saistībā ar tās īpašo sociālo, 
vides un ekonomisko stāvokli.  

 
 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 
7. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Sociālās politikas jomā būtu jāĦem vērā 
grūtības, ar ko jāsaskaras, lai Majotā no 
2014. gada 1. janvāra nodrošinātu 
atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. aprīĜa Direktīvai 2006/25/EK 
par veselības un drošības minimālajām 
prasībām attiecībā uz darba Ħēmēju 
pakĜaušanu riskiem, ko izraisa fizikāli 
faktori (mākslīgais optiskais starojums). 
Majotā nav pieejams tehniskais 
aprīkojums, kas nepieciešams, lai īstenotu 
pasākumus, kuri vajadzīgi, lai nodrošinātu 
atbilstību minētajai direktīvai mākslīgā 
optiskā starojuma jomā. Tāpēc ir iespējams 
Francijai piešėirt atkāpi no atsevišėiem 
minētās direktīvas noteikumiem līdz 
2017. gada 31. decembrim, ja Majotā nav 
pieejamas minētās struktūras un ja netiek 
skarti vispārējie aizsardzības un preventīvu 
darbību principi darba Ħēmēju veselības un 
drošības jomā.  

(7) Sociālās politikas jomā būtu jāĦem vērā 
grūtības, ar ko jāsaskaras, lai Majotā no 
2014. gada 1. janvāra nodrošinātu 
atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. aprīĜa Direktīvai 2006/25/EK 
par veselības un drošības minimālajām 
prasībām attiecībā uz darba Ħēmēju 
pakĜaušanu riskiem, ko izraisa fizikāli 
faktori (mākslīgais optiskais starojums). 
Majotā tās īpašā sociālā un ekonomiskā 
stāvokĜa dēĜ nav pieejams tehniskais 
aprīkojums, kas nepieciešams, lai īstenotu 
pasākumus, kuri vajadzīgi, lai nodrošinātu 
atbilstību minētajai direktīvai mākslīgā 
optiskā starojuma jomā. Tāpēc ir lietderīgi 
Francijai piešėirt atkāpi no atsevišėiem 
minētās direktīvas noteikumiem līdz 
2017. gada 31. decembrim, ja Majotā nav 
pieejamas minētās struktūras un ja netiek 
skarti vispārējie aizsardzības un preventīvu 
darbību principi darba Ħēmēju veselības un 
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drošības jomā. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 
1. pants – 1. punkts 
Direktīva 91/271/EEK 
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 notekūdeĦu 
daudzuma, 

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

 
 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 
1. pants – 1. punkts 
Direktīva 91/271/EEK 
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 
visās aglomerācijās, kuru c.e. pārsniedz 
2000."; 

 
 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 
1. pants – 2. punkts 
Direktīva 91/271/EEK 
4. pants – 1.a punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.a) Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz 
Majotu Francija nodrošina, ka komunālos 
notekūdeĦus, kas nonāk kanalizācijas 
sistēmās, pirms novadīšanas atkārtoti attīra 
vai attīra līdzvērtīgi: 

1.a) Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz 
Majotu Francija nodrošina, ka komunālos 
notekūdeĦus, kas nonāk kanalizācijas 
sistēmās, pirms novadīšanas atkārtoti attīra 
vai attīra līdzvērtīgi: 
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– vēlākais līdz 2020. gada 31. decembrim 
aglomerācijās, kuru c.e. pārsniedz 15 000 
un kuras kopā ar 5. panta 2.a punktā 
minētajām aglomerācijām radīs vismaz 
70 % no kopējā Majotas notekūdeĦu 
daudzuma, 

– vēlākais līdz 2020. gada 31. decembrim 
aglomerācijās, kuru c.e. pārsniedz 15 000 
un kuras kopā ar 5. panta 2.a punktā 
minētajām aglomerācijām radīs vismaz 
70 % no kopējā Majotas notekūdeĦu 
daudzuma, 

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

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

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 
Direktīva 91/271/EEK 
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 notekūdeĦu 
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 notekūdeĦu 
daudzuma, 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 
Direktīva 91/271/EEK 
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.  10 

Direktīvas priekšlikums 
1. pants – 3.a punkts (jauns) 
Direktīva 91/271/EEK 
7. pants – 1.a punkts (jauns) 
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Spēkā esošais teksts Grozījums 

 3.a) Direktīvas 7. pantā pievieno šādu 
daĜu: 

 ”Atkāpjoties no pirmās daĜas, tajā 
noteiktais termiĦš attiecībā uz Majotu ir 
2027. gada 31. decembris.” 

 
 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 
2. pants 
Direktīva 1999/74/EK 
5. pants – 3. punkts – 1. daĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

”3. Atkāpjoties no 2. punkta, Majotā 
dējējvistas, kurām 2014. gada 1. janvārī ir 
dēšanas periods un šajā datumā tiek 
audzētas šajā nodaĜā minētajos būros, var 
turpināt audzēt šajos būros līdz 
2014. gada 31. decembrim.” 

”3. Atkāpjoties no 2. punkta, Majotā 
dējējvistas var turpināt audzēt šajā nodaĜā 
minētajos būros līdz 2017. gada 
31. decembrim.” 

 
 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 
8. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. 

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. 

 To piemēro no 2014. gada 1. janvāra. 

 
 


