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Изменение 9
Гастон Франко, Жил Парньо, Морис Понга, Патрис Тиролиен, Корин Льопаж

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 43, параграф 2, 
член 114, и член 153, параграф 2 от 
него,

като взе предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 43, параграф 2, 
член 114, и член 153, параграф 2, член 
168, член 192, параграф 1 и член 349 от 
него,

Or. en

Изменение 10
Гастон Франко, Жил Парньо, Морис Понга, Патрис Тиролиен, Корин Льопаж

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С решение 2012/419/ЕС 
Европейският съвет реши да измени 
статута на Майот по отношение на 
Европейския съюз, считано от 1 януари 
2014 г. Следователно от тази дата 
Майот ще престане да бъде отвъдморска 
територия и ще стане най-отдалечен 
регион по смисъла на член 349 и 
член 355, параграф 1 от ДФЕС.
Законодателството на Съюза ще се 
прилага към Майот от тази дата.
Целесъобразно е да се предвидят някои 
специални мерки, оправдани от 
конкретната структурна, социална и 
икономическа ситуация на Майот в 
редица области.

(1) С решение 2012/419/ЕС 
Европейският съвет реши да измени 
статута на Майот по отношение на 
Европейския съюз, считано от 1 януари 
2014 г. Следователно от тази дата 
Майот ще престане да бъде отвъдморска 
територия и ще стане най-отдалечен 
регион по смисъла на член 349 и 
член 355, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). Вследствие на тази 
промяна в правния статут на Майот 
правото на Съюза ще се прилага
спрямо Майот от 1 януари 2014 г.
Целесъобразно е да се предвидят някои 
специални мерки, оправдани от 
конкретната структурна, социална, 
екологична и икономическа ситуация на 
Майот в редица области.

Or. en
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Изменение 11
Гастон Франко, Жил Парньо, Морис Понга, Патрис Тиролиен, Корин Льопаж

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Що се отнася до Директива 
2006/7/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 15 февруари 2006 г. за 
управление качеството на водите за 
къпане и за отмяна на Директива 
76/160/ЕИО, по отношение на 
настоящото състояние на 
повърхностните води в Майот са 
необходими значителни подобрения за 
постигането на изискванията на тази 
директива. Качеството на водите за 
къпане зависи пряко от пречистването 
на градските отпадъчни води и 
разпоредбите от Директива 2006/7/ЕО 
могат постепенно да бъдат спазени, едва 
когато агломерациите, които влияят 
върху качеството на градските 
отпадъчни води, спазват изискванията 
на Директива 91/271/ЕИО. Поради това 
следва да приемат конкретни срокове, в 
които Франция да достигне 
стандартите на Съюза по отношение на 
качеството на водите за къпане в Майот.

(6) Що се отнася до Директива 
2006/7/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 15 февруари 2006 г. за 
управление качеството на водите за 
къпане и за отмяна на Директива 
76/160/ЕИО, по отношение на 
настоящото състояние на 
повърхностните води в Майот са 
необходими значителни подобрения за 
постигането на изискванията на тази 
директива. Качеството на водите за 
къпане зависи пряко от пречистването 
на градските отпадъчни води и 
разпоредбите от Директива 2006/7/ЕО 
могат постепенно да бъдат спазени, едва 
когато агломерациите, които влияят 
върху качеството на градските 
отпадъчни води, спазват изискванията 
на Директива 91/271/ЕИО. Поради това 
следва да се приемат конкретни 
срокове, за да се даде възможност на
Франция да достигне стандартите на 
Съюза по отношение на качеството на 
водите за къпане в Майот като нов най-
отдалечен регион и поради неговата 
специална социална, екологична и 
икономическа ситуация.

Or. en

Изменение 12
Гастон Франко, Жил Парньо, Морис Понга, Патрис Тиролиен, Корин Льопаж

Предложение за директива
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Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) По отношение на социалната 
политика следва да се вземат предвид 
трудностите на Майот да спазва 
разпоредбите на Директива 2006/25/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 5 април 2006 г. относно минималните 
изисквания за здраве и безопасност, 
свързани с експозицията на работниците 
на рискове, дължащи се на физически 
агенти (изкуствени оптични лъчения) в 
Майот, считано от 1 януари 2014 г. В 
Майот не съществуват технически 
съоръжения за прилагането на мерки, 
необходими за спазването на 
разпоредбите на тази директива по 
отношение на изкуствените оптични 
лъчения. Затова е възможно на 
Франция да се предостави дерогация до 
31 декември 2017 г. за някои от 
разпоредбите на тази директива, 
доколкото в Майот не съществуват 
необходимите за спазването на тези 
разпоредби структури и не се засягат 
основните принципи на защита и 
превенция по отношение на здравето и 
безопасността на работниците.

(7) По отношение на социалната 
политика следва да се вземат предвид 
трудностите на Майот да спазва 
разпоредбите на Директива 2006/25/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 5 април 2006 г. относно минималните 
изисквания за здраве и безопасност, 
свързани с експозицията на работниците 
на рискове, дължащи се на физически 
агенти (изкуствени оптични лъчения) в 
Майот, считано от 1 януари 2014 г. В 
Майот, поради специалната социална 
и икономическа ситуация, 
преобладаваща там, не съществуват 
технически съоръжения за прилагането 
на мерки, необходими за спазването на 
разпоредбите на тази директива по 
отношение на изкуствените оптични 
лъчения. Затова е целесъобразно на 
Франция да се предостави дерогация до 
31 декември 2017 г. за някои от 
разпоредбите на тази директива, 
доколкото в Майот не съществуват 
необходимите за спазването на тези 
разпоредби структури и не се засягат 
основните принципи на защита и 
превенция по отношение на здравето и 
безопасността на работниците.

Or. en

Изменение 13
Гастон Франко, Жил Парньо, Морис Понга, Патрис Тиролиен, Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 91/271/ЕИО
Член 3 – параграф 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

„(1a) Чрез дерогация от първото и „(1a) Чрез дерогация от първото и 
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второто изречение на параграф 1 
Франция следи по отношение на Майот
за това, всички агломерации да бъдат 
съоръжени с канализационни системи за 
градски отпадъчни води:

второто изречение на параграф 1 
Франция следи по отношение на Майот
като най-отдалечен регион по 
смисъла на член 349 от ДФЕС (оттук 
нататък наричан  „Майот“) всички 
агломерации да бъдат съоръжени с 
канализационни системи за градски 
отпадъчни води:

- най-късно до 31 декември 2020 г. за 
тези, чийто еквивалент жители (ЕЖ) е 
над 10 000 и които ще обхванат поне 
70 % от притока в Майот;

- най-късно до 31 декември 2020 г. за 
тези, чийто еквивалент жители (ЕЖ) е 
над 15 000 и които ще обхванат поне 
70 % от притока в Майот;

- най-късно до 31 декември 2027 г. за 
всички агломерации.“

най-късно до 31 декември 2027 г. за 
всички агломерации, чийто ЕЖ е над 
2 000.“

Or. en

Изменение 14
Гастон Франко, Жил Парньо, Морис Понга, Патрис Тиролиен, Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 91/271/ЕИО
Член 4 – параграф 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Чрез дерогация от параграф 1 
Франция следи по отношение на Майот 
за това, градските отпадъчни води, 
които влизат в канализационните 
системи, преди заустването им бъдат 
подложени на вторично пречистване 
или на друга равностойна обработка:

(1a) Чрез дерогация от параграф 1 
Франция следи по отношение на Майот 
за това, градските отпадъчни води, 
които влизат в канализационните 
системи, преди заустването им бъдат 
подложени на вторично пречистване 
или на друга равностойна обработка:

- най-късно до 31 декември 2020 г. за 
агломерации с ЕЖ над 15 000, които 
заедно с агломерациите, посочени в 
член 5, параграф 2а, ще обхванат най-
малко 70 % от притока в Майот;

- най-късно до 31 декември 2020 г. за 
агломерации с ЕЖ над 15 000, които 
заедно с агломерациите, посочени в 
член 5, параграф 2а, ще обхванат най-
малко 70 % от притока в Майот;

- най-късно до 31 декември 2027 г. за 
всички агломерации.“

най-късно до 31 декември 2027 г. за 
всички агломерации, чийто ЕЖ е над 
2 000.'
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Or. en

Изменение 15
Гастон Франко, Жил Парньо, Морис Понга, Патрис Тиролиен, Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 91/271/ЕИО
Член 5 – параграф 2 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Чрез дерогация от параграф 2 
Франция следи по отношение на Майот 
за това, градските отпадъчни води, 
които влизат в канализационните 
системи, преди заустването им в 
чувствителни зони да бъдат подложени 
на по-строго пречистване от 
предвиденото в член 4:

(2a) Чрез дерогация от параграф 2 
Франция следи по отношение на Майот 
за това, градските отпадъчни води, 
които влизат в канализационните 
системи, преди заустването им в 
чувствителни зони да бъдат подложени 
на по-строго пречистване от 
предвиденото в член 4:

- най-късно до 31 декември 2020 г. за 
агломерации с ЕЖ над 10 000, които 
заедно с агломерациите, посочени в 
член 4, параграф 1а, ще обхванат най-
малко 70 % от притока в Майот;

- най-късно до 31 декември 2020 г. за 
агломерации с ЕЖ над 15 000, които 
заедно с агломерациите, посочени в 
член 4, параграф 1а, ще обхванат най-
малко 70 % от притока в Майот;

- най-късно до 31 декември 2027 г. за 
всички агломерации.“ '

Or. en

Изменение 16
Гастон Франко, Жил Парньо, Морис Понга, Патрис Тиролиен, Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 2
Директива 1999/74/ЕО
Член 5 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

"Чрез дерогация от параграф 2 
кокошките носачки в Майот, които към 
1 януари 2014 г. са в период на снасяне
и са отглеждани в клетките, посочени 

"Чрез дерогация от параграф 2 
кокошките носачки в Майот като най-
отдалечен регион по смисъла на член 
349 от ДФЕС (оттук нататък 
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в настоящата глава, могат да 
продължат да се отглеждат в 
такива клетки до 31 декември 2014 г."

наричан „Майот“), които са в период 
на снасяне, могат да продължат да се 
отглеждат в клетките, посочени в 
настоящата глава, до 31 декември
2017 г."

Or. en

Изменение 17
Гастон Франко, Жил Парньо, Морис Понга, Патрис Тиролиен, Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 3 – точка 1 – буква а)
Директива 2000/60/ЕО
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„По отношение на Майот крайният 
срок, посочен в буква a), подточка ii), 
буква а), подточка iii), буква б), 
подточка ii) и буква в), е 22 декември 
2021 г.“

„По отношение на Майот като най-
отдалечен регион по смисъла на член 
349 от ДФЕС (оттук нататък 
наричан „Майот“) крайният срок, 
посочен в буква a), подточка ii), буква 
а), подточка iii), буква б), подточка ii) и 
буква в), е 22 декември 2021 г.“

Or. en

Изменение 18
Гастон Франко, Жил Парньо, Морис Понга, Патрис Тиролиен, Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 4 – точка 1 – буква а)
Директива 2006/7/ЕО
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Член 5 се изменя, както следва: (1) Член 5 се изменя, както следва:
a) в параграф 2 се добавя следната 
алинея:

a) в параграф 2 се добавя следната 
алинея:

„По отношение на Майот срокът, 
посочен в първа алинея, е 31.12.19“

„По отношение на Майот като най-
отдалечен регион по смисъла на член 
349 от ДФЕС (оттук нататък 
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наричан „Майот“) срокът, посочен в 
първа алинея, е 31.12.19“

Or. en

Изменение 19
Гастон Франко, Жил Парньо, Морис Понга, Патрис Тиролиен, Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 5
Директива 2006/25/ЕО
Член 14 а - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат основните принципи 
на защита и превенция по отношение на 
здравето и безопасността на 
работниците, на Франция се предоставя 
дерогация до 31 декември 2017 г. от 
прилагането на разпоредбите, 
необходими за изпълнение на 
изискванията на тази директива в 
Майот, доколкото това прилагане 
изисква специфични технически 
съоръжения и в Майот не съществуват 
такива съоръжения.

1. Без да се засягат основните принципи 
на защита и превенция по отношение на 
здравето и безопасността на 
работниците, на Франция се предоставя 
дерогация до 31 декември 2017 г. от 
прилагането на разпоредбите, 
необходими за изпълнение на 
изискванията на тази директива в Майот 
като най-отдалечен регион по 
смисъла на член 349 от ДФЕС (оттук 
нататък наричан „Майот“), 
доколкото това прилагане изисква 
специфични технически съоръжения и в 
Майот не съществуват такива 
съоръжения.

Or. en

Изменение 20
Гастон Франко, Жил Парньо, Морис Понга, Патрис Тиролиен, Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 6
Директива 2011/24/ЕС
Член 21 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

„3. Чрез дерогация от първото „3. Чрез дерогация от първото 
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изречение на параграф 1 Франция 
въвежда в сила законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, необходими, за да се 
съобрази с настоящата директива по 
отношение на Майот до 30 юни 2016 г.“

изречение на параграф 1 Франция 
въвежда в сила законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, необходими, за да се 
съобрази с настоящата директива по 
отношение на Майот като най-
отдалечен регион по смисъла на 
член 349 от ДФЕС, до 30 юни 2016 г.“

Or. en

Изменение 21
Гастон Франко, Жил Парньо, Морис Понга, Патрис Тиролиен, Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива влиза в сила на 
двадесетия ден след деня на 
публикуването й в Официален вестник 
на Европейския съюз.

Настоящата директива влиза в сила на 
двадесетия ден след деня на 
публикуването й в Официален вестник 
на Европейския съюз.

Тя се прилага от 1 януари 2014 г.

Or. en


