
DYREKTYWA RADY 2013/64/UE 

z dnia 17 grudnia 2013 r. 

zmieniająca dyrektywy Rady 91/271/EWG i 1999/74/WE oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2000/60/WE, 2006/7/WE, 2006/25/WE i 2011/24/UE w związku ze zmianą statusu Majotty 

względem Unii Europejskiej 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 349, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom 
narodowym, 

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego ( 1 ), 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 
Społecznego ( 2 ), 

po konsultacji z Komitetem Regionów, 

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją Rady Europejskiej 2012/419/UE ( 3 ) Rada Euro
pejska postanowiła zmienić status Majotty względem 
Unii ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r. Od tego 
dnia Majotta przestanie być krajem lub terytorium 
zamorskim i otrzyma status regionu najbardziej oddalo
nego Unii w rozumieniu art. 349 i art. 355 ust. 1 Trak
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (zwana 
dalej „Majottą”). W związku z tą zmianą statusu praw
nego Majotty, od dnia 1 stycznia 2014 r. stosować się do 
niej będzie prawo Unii. W wielu obszarach należy usta
nowić pewne szczególne środki biorąc pod uwagę specy
ficzną strukturalną sytuacją społeczną i gospodarczą 
Majotty. 

(2) Należy uwzględnić specyficzną sytuacji Majotty w zakresie 
stanu środowiska, który wymaga znacznej poprawy 

w celu zapewnienia zgodności z celami środowiskowymi 
określonymi w prawie Unii, na co potrzeba więcej czasu. 
Szczególne środki służące stopniowej poprawie stanu 
środowiska powinny zostać przyjęte w określonych 
terminach. 

(3) W celu zapewnienia zgodności z wymogami dyrektywy 
Rady 91/271/EWG ( 4 ) należy wprowadzić na Majotcie 
środki, które zapewnią wyposażenie aglomeracji 
w systemy zbierania ścieków komunalnych. Środki 
takie wymagają przeprowadzenia prac w zakresie infra
struktury, które powinny być zgodne z odpowiednimi 
procedurami administracyjnymi i procedurami planowa
nia, jak również ustanowienia systemów pomiaru i moni
torowania odprowadzania ścieków komunalnych. 
Z uwagi na szczególną sytuację strukturalną i gospo
darczą Majotty należy przyznać Francji wystarczająco 
dużo czasu, aby umożliwić spełnienie tych wymogów. 

(4) W obszarze rolnictwa, w odniesieniu do dyrektywy Rady 
1999/74/ ( 5 ) należy zauważyć, że na Majotcie kury nioski 
hodowane są w klatkach nieulepszonych. Ponieważ 
zastąpienie klatek nieulepszonych klatkami ulepszonymi 
lub systemami alternatywnymi wymaga dokonania 
znacznych nakładów inwestycyjnych i przeprowadzenia 
prac przygotowawczych, konieczne jest odroczenie 
wprowadzenia zakazu stosowania klatek nieulepszonych 
na okres maksymalnie 48 miesięcy, począwszy od dnia 
1 stycznia 2014 r. Aby zapobiec zakłóceniom konkuren
cji, jaja pochodzące z ferm stosujących klatki nieulep
szone powinny być wprowadzane do obrotu wyłącznie 
na lokalnym rynku Majotty. Aby ułatwić przeprowa
dzanie niezbędnych kontroli, jaja produkowane w klat
kach nieulepszonych powinny być specjalnie oznaczone. 

(5) Jeżeli chodzi o dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2000/60/WE ( 6 ), właściwe wdrożenie tej dyrek
tywy w odniesieniu do planów gospodarowania wodami 
w dorzeczu zależy od przyjęcia i wdrożenia przez Francję 
planów gospodarowania zawierających środki techniczne 
i administracyjne służące uzyskaniu dobrego stanu wód 
wszystkich części wód powierzchniowych oraz do zapo
bieżenia pogorszeniu się ich stanu. Z uwagi na szcze
gólną sytuację strukturalną i gospodarczą Majotty – 
nowego regionu najbardziej oddalonego należy przyznać 
wystarczająco dużo czasu na przyjęcie i wdrożenie takich 
środków.
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( 1 ) Opinia z dnia 12 grudnia 2013 r. (dotychczas nieopublikowana 
w Dzienniku Urzędowym). 

( 2 ) Dz.U. C 341 z 21.11.2013, s. 97. 
( 3 ) Decyzja Rady Europejskiej 2012/419/UE z dnia 11 lipca 2012 r. 

w sprawie zmiany statusu Majotty względem Unii Europejskiej 
(Dz.U. L 204, z 31.7.2012, s. 131). 

( 4 ) Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca 
oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, 
s. 40). 

( 5 ) Dyrektywa Rady 1999/74/WE z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiająca 
minimalne normy ochrony kur niosek (Dz.U. L 203 z 3.8.1999, 
s. 53). 

( 6 ) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego dzia 
łania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).



(6) Jeżeli chodzi o dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2006/7/WE ( 1 ), do zapewnienia zgodności 
z wymogami tej dyrektywy konieczna jest znaczna 
poprawa obecnego stanu wód powierzchniowych na 
Majotcie. Jakość wód w kąpieliskach zależy bezpośrednio 
od oczyszczania ścieków komunalnych, a zgodność 
z przepisami dyrektywy 2006/7/WE można zapewnić 
jedynie stopniowo, po dostosowaniu się aglomeracji, 
które wywierają wpływ na jakość ścieków komunalnych, 
do wymogów dyrektywy 91/271/EWG. Należy zatem 
przyjąć określone terminy, aby umożliwić Francji speł
nienie norm unijnych w zakresie jakości wód w kąpielis
kach na Majotcie jako nowym regionie najbardziej odda
lonym oraz ze względu na specyficzną sytuację społeczną 
i gospodarczą Majotty. 

(7) W obszarze polityki społecznej należy zwrócić uwagę na 
trudności związane z zapewnieniem w odniesieniu do 
Majotty od dnia 1 stycznia 2014 r. zgodności z dyrek
tywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/25/WE ( 2 ). 
Z uwagi na aktualną specyficzną sytuację społeczną 
i gospodarczą Majotta nie dysponuje zapleczem tech
nicznym pozwalającym na wdrożenie środków niezbęd
nych do zapewnienia zgodności z tą dyrektywą w dzie
dzinie sztucznego promieniowania optycznego. Dlatego 
też należy przyznać Francji odstępstwo od stosowania 
niektórych przepisów tej dyrektywy do dnia 31 grudnia 
2017 r., pod warunkiem że takie zaplecze techniczne nie 
jest dostępne na Majotcie oraz że przyznane odstępstwo 
pozostanie bez uszczerbku dla ogólnych zasad ochrony 
i zapobiegania w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników. 

(8) Aby zagwarantować wysoki poziom ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy, należy 
zapewnić przeprowadzenie konsultacji z partnerami 
społecznymi, ograniczyć do minimum ryzyko wynikające 
z zastosowania odstępstwa oraz zapewnić danym 
pracownikom możliwość korzystania ze skuteczniejszych 
profilaktycznych badań lekarskich. Istotne jest, aby w jak 
największym stopniu ograniczyć czas stosowania takiego 
odstępstwa. Krajowe środki stanowiące odstępstwo 
powinny zatem być co roku poddawane przeglądowi 
oraz wycofane niezwłocznie po ustaniu okoliczności 
uzasadniających ich stosowanie. 

(9) Transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/24/UE ( 3 ) wymaga przeprowadzenia szeregu dosto
sowań w celu zapewniania pacjentom ciągłości opieki 

i potrzebnych im informacji. Należy zatem przyznać 
Francji dodatkowy okres 30 miesięcy, który rozpocznie 
się dnia 1 stycznia 2014 r., na wprowadzenie w życie 
przepisów niezbędnych do zapewnienia zgodności z tą 
dyrektywą w odniesieniu do Majotty. 

(10) W związku z tym należy odpowiednio zmienić dyrek
tywy 91/271/EWG, 1999/74/WE, 2000/60/WE, 
2006/7/WE, 2006/25/WE i 2011/24/UE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Artykuł 1 

Zmiany w dyrektywie 91/271/EWG 

W dyrektywie 91/271/EWG wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„1a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 akapity pierwszy 
i drugi Francja zapewnia w odniesieniu do Majotty jako 
regionu najbardziej oddalonego w rozumieniu art. 349 Trak
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanego dalej 
»Majottą«), aby wszystkie aglomeracje były wyposażone 
w systemy zbierania ścieków komunalnych: 

— najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. – w odniesieniu 
do aglomeracji o RLM ponad 10 000, co obejmie co 
najmniej 70 % ładunku generowanego na Majotcie; 

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

2) w art. 4 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„1a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 Francja zapewnia 
w odniesieniu do Majotty, aby ścieki komunalne odprowa
dzane do systemów zbierania były przed odprowadzeniem 
poddane wtórnemu oczyszczaniu lub innemu równie 
skutecznemu oczyszczaniu: 

— najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. – w odniesieniu 
do aglomeracji o RLM ponad 15 000, co łącznie z aglo
meracjami, o których mowa w art. 5 ust. 2a, obejmie co 
najmniej 70 % ładunku generowanego na Majotcie; 

— najpóźniej do dnia 31 grudnia 2027 r. – w odniesieniu 
do aglomeracji o RLM ponad 2 000.”;
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( 1 ) Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 lutego 2006 r. dotyczącą zarządzania jakością wody w kąpielis
kach i uchylająca dyrektywę 76/160/EWG (Dz.U. L 64 z 4.3.2006, 
s. 37). 

( 2 ) Dyrektywa 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracow
ników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym 
promieniowaniem optycznym) (dziewiętnasta dyrektywa szczegó 
łowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. 
L 114 z 27.4.2006, s. 38). 

( 3 ) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 
9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgra
nicznej opiece zdrowotnej (Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45).



3) w art. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„2a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 Francja zapewnia 
w odniesieniu do Majotty, aby ścieki komunalne odprowa
dzane do systemów zbierania, przed odprowadzeniem do 
obszarów wrażliwych, poddawane były bardziej rygorystycz
nemu oczyszczaniu niż oczyszczanie określone w art. 4 – 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. – w odniesieniu do 
aglomeracji o RLM ponad 10 000, co łącznie z aglomera
cjami, o których mowa w art. 4 ust. 1a, obejmie co najmniej 
70 % ładunku generowanego na Majotcie.”; 

4) w art. 7 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego w odnie
sieniu do Majotty terminem w nim określonym jest dzień 
31 grudnia 2027 r.”; 

5) w art. 17 wprowadza się następujące zmiany: 

a) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego Francja 
ustanawia do dnia 30 czerwca 2014 r. program wyko
nania niniejszej dyrektywy w odniesieniu do Majotty.”; 

b) w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego Francja 
do dnia 31 grudnia 2014 r. przekazuje Komisji infor
macje o programie w odniesieniu do Majotty.”. 

Artykuł 2 

Zmiana w dyrektywie 1999/74/WE 

W art. 5 dyrektywy 1999/74/WE dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 kury nioski na 
Majotcie jako regionie najbardziej oddalonym w rozumieniu 
art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(zwanym dalej »Majottą«) mogą być nadal hodowane w klat
kach, o których mowa w niniejszym rozdziale, do dnia 
31 grudnia 2017 r. 

Od dnia 1 stycznia 2014 r. na Majotcie nie można budować 
klatek, o których mowa w niniejszym rozdziale, ani wprowa
dzać ich po raz pierwszy do użytku. 

Jaja pochodzące z ferm zajmujących się hodowlą kur w klat
kach, o których mowa w niniejszym rozdziale, wprowadza 

się do obrotu wyłącznie na lokalnym rynku Majotty. Jaja te 
oraz ich opakowania muszą być wyraźnie opatrzone 
specjalnym oznaczeniem, aby umożliwić przeprowadzanie 
niezbędnych kontroli. Do dnia 1 stycznia 2014 r. dokładny 
opis tego specjalnego oznaczenia zostaje przekazany Komis
ji.”. 

Artykuł 3 

Zmiany w dyrektywie 2000/60/WE 

W dyrektywie 2000/60/WE wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany: 

a) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Jeśli chodzi o Majottę jako region najbardziej oddalony 
w rozumieniu art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (zwany dalej »Majottą«), terminem, o którym 
mowa w lit. a) ppkt (ii) i (iii), lit. b) ppkt (ii) oraz lit. c), 
jest dzień 22 grudnia 2021 r.”; 

b) zdanie wprowadzające w ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Terminy określone w ust. 1 mogą być przedłużone dla 
stopniowego osiągnięcia celów dla części wód, pod 
warunkiem że nie zachodzi dalsze pogarszanie się stanu 
zmienionej części wód, gdy spełnione są wszystkie 
z następujących warunków:”; 

2) w art. 11 wprowadza się następujące zmiany: 

a) w ust. 7 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Jeśli chodzi o Majottę, terminami, o których mowa 
w akapicie pierwszym, są odpowiednio dzień 22 grudnia 
2015 r. i dzień 22 grudnia 2018 r.”; 

b) w ust. 8 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Jeśli chodzi o Majottę, terminem, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, jest dzień 22 grudnia 2021 r.”; 

3) w art. 13 wprowadza się następujące zmiany: 

a) w ust. 6 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Jeśli chodzi o Majottę, terminem, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, jest dzień 22 grudnia 2015 r.”;
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b) w ust. 7 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Jeśli chodzi o Majottę, terminem, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, jest dzień 22 grudnia 2021 r.”. 

Artykuł 4 

Zmiany w dyrektywie 2006/7/WE 

W dyrektywie 2006/7/WE wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany: 

a) w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Jeśli chodzi o Majottę jako region najbardziej oddalony 
w rozumieniu art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (zwany dalej »Majottą«), terminem, o którym 
mowa w akapicie pierwszym, jest dzień 31 grudnia 
2019 r.”; 

b) w ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Jeśli chodzi o Majottę, terminem, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, jest dzień 31 grudnia 2031 r.”; 

2) w art. 6 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Jeśli chodzi o Majottę, terminem, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, jest dzień 30 czerwca 2015 r.”; 

3) w art. 13 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Jeśli chodzi o Majottę, terminem, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, jest dzień 30 czerwca 2014 r.”. 

Artykuł 5 

Zmiana w dyrektywie 2006/25/WE 

W dyrektywie 2006/25/WE dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 14a 

1. Bez uszczerbku dla ogólnych zasad ochrony i zapobie
gania w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa pracowników 
Francja do dnia 31 grudnia 2017 r. może odstąpić od stoso
wania przepisów niezbędnych do zapewnienia zgodności 
z niniejszą dyrektywą na Majotcie jako regionie najbardziej 
oddalonym w rozumieniu art. 349 Traktatu o funkcjono
waniu Unii Europejskiej (zwanym dalej »Majottą«), pod 
warunkiem że stosowanie tych przepisów wymaga szczegól
nego zaplecza technicznego, które nie jest dostępne na 
Majotcie. 

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do obowiązków okre 
ślonych w art. 5 ust. 1 niniejszej dyrektywy ani do tych 

przepisów niniejszej dyrektywy, które odzwierciedlają ogólne 
zasady określone w dyrektywie 89/391/EWG. 

2. Wszelkie odstępstwa od stosowania niniejszej dyrek
tywy, które wynikają ze stosowania środków istniejących 
w dniu 1 stycznia 2014 r. lub z przyjęcia nowych środków, 
poprzedza się konsultacjami z partnerami społecznymi prze
prowadzanymi zgodnie z przepisami krajowymi i praktyką 
krajową. Odstępstwa takie stosuje się na warunkach, które, 
uwzględniając specyficzne okoliczności panujące na Majotcie, 
zapewniają ograniczenie do minimum ryzyka, na jakie 
w wyniku tych odstępstw narażeni są pracownicy, a danym 
pracownikom zapewniają możliwość korzystania ze skutecz
niejszych profilaktycznych badań lekarskich. 

3. Krajowe środki stanowiące odstępstwo poddaje się prze
glądowi co roku po przeprowadzeniu konsultacji z partnerami 
społecznymi oraz wycofuje niezwłocznie po ustaniu okolicz
ności uzasadniających ich istnienie.”. 

Artykuł 6 

Zmiana w dyrektywie 2011/24/UE 

W art. 21 dyrektywy 2011/24/UE dodaje się ustęp w brzmie
niu: 

„3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 zdanie pierwsze 
Francja wprowadza w życie przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrek
tywy w odniesieniu do Majotty jako regionu najbardziej 
oddalonego w rozumieniu art. 349 TFUE najpóźniej do 
dnia 30 czerwca 2016 r.”. 

Artykuł 7 

Transpozycja 

1. Francja przyjmuje i publikuje przepisy ustawowe, wyko
nawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej 
dyrektywy w następujących terminach: 

a) w odniesieniu do art. 1 ust. 1, 2 i 3 – do dnia 31 grudnia 
2018 r.; 

b) w odniesieniu do art. 1 ust. 5 – w terminach określonych 
odpowiednio w jego lit. a) i b); 

c) w odniesieniu do art. 2 – do dnia 1 stycznia 2014 r.; 

d) w odniesieniu do art. 3 ust. 1 – do dnia 31 grudnia 2018 r.; 

e) w odniesieniu do art. 3 ust. 2 i 3 – w terminach w nich 
określonych;
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f) w odniesieniu do art. 4 ust. 1 lit. a) – do dnia 31 grudnia 
2018 r.; 

g) w odniesieniu do art. 4 ust. 1 lit. b) – do dnia 30 czerwca 
2021 r.; 

h) w odniesieniu do art. 4 ust. 2 i 3 – w terminach w nich 
określonych; 

i) w odniesieniu do art. 5 – do dnia 1 stycznia 2014 r., o ile 
nie skorzysta z możliwości przewidzianej w tym artykule; 

j) w odniesieniu do art. 6 – do dnia 30 czerwca 2016 r. 

Francja niezwłocznie przekazuje Komisji tekst tych przepisów. 

Przepisy przyjęte przez Francję zawierają odniesienie do niniej
szej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej 
publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane 
są przez Francję. 

2. Francja przekazuje Komisji tekst podstawowych przepisów 
prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą 
dyrektywą. 

Artykuł 8 

Wejście w życie 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2014 r. 

Artykuł 9 

Adresaci 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Republiki Francuskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2013 r. 

W imieniu Rady 

L. LINKEVIČIUS 
Przewodniczący
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