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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона.
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст.
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на някои директиви в областта на околната среда, селското стопанство, 
социалната политика и здравеопазването във връзка с промяна на статута на 
Майот по отношение на Съюза
(COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2013)0418),

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 43, параграф 2, член 114, член 153, 
параграф 2, член 168 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, 
съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0176/2013),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно 
предложеното правно основание,

– като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по регионално развитие и 
комисията по правни въпроси (A7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В областта на селското стопанство 
във връзка с Директива 1999/74/ЕО на 

(4) В областта на селското стопанство 
във връзка с Директива 1999/74/ЕО на 
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Съвета от 19 юли 1999 г. за 
установяване на минимални изисквания 
за защитата на кокошки носачки5 се 
отбелязва, че в Майот кокошките 
носачки се отглеждат в неуголемени 
клетки. С оглед на значителните 
инвестиции и подготвителната работа, 
необходима за подмяна на 
неуголемените клетки с уголемени 
клетки или алтернативни системи, е 
нужно по отношение на кокошките 
носачки, които са в период на снасяне 
към 1 януари 2014 г., да се отложи 
забраната да се използват неуголемени 
клетки за срок до дванадесет месеца, 
считано от тази дата. По този начин 
следва да се избегне замяната на 
клетките по време на периода на носене 
на кокошките. С оглед предотвратяване 
нарушения на конкуренцията яйцата, 
добити от предприятия, които използват 
неуголемени клетки, следва да се 
продават само на местния пазар на 
Майот. С цел да се улесни 
извършването на необходимите 
проверки произведените в неуголемени 
клетки яйца следва да носят специална 
маркировка.

Съвета от 19 юли 1999 г. за 
установяване на минимални изисквания 
за защитата на кокошки носачки5 се 
отбелязва, че в Майот кокошките 
носачки се отглеждат в неуголемени 
клетки. С оглед на значителните 
инвестиции и подготвителната работа, 
необходима за подмяна на 
неуголемените клетки с уголемени 
клетки или алтернативни системи, е 
нужно по отношение на кокошките 
носачки, които са в период на снасяне 
към 1 януари 2014 г., да се отложи 
забраната да се използват неуголемени 
клетки за срок до четири години, 
считано от тази дата. По този начин 
следва да се избегне замяната на 
клетките по време на периода на носене 
на кокошките. С оглед предотвратяване 
нарушения на конкуренцията яйцата, 
добити от предприятия, които използват 
неуголемени клетки, следва да се 
продават само на местния пазар на 
Майот. С цел да се улесни 
извършването на необходимите 
проверки произведените в неуголемени 
клетки яйца следва да носят специална 
маркировка.

__________________ __________________
5 OВ L 203, 3.8.1999 г., стр. 53. 5 OВ L 203, 3.8.1999 г., стр. 53.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 91/271/ЕО
Член 3 – параграф 1a – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– най-късно до 31 декември 2020 г. за 
тези, чийто еквивалент жители (ЕЖ) е 
над 10 000 и които ще обхванат поне 

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

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 91/271/ЕО
Член 3 – параграф 1a – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 91/271/ЕО 
Член 4 – параграф 1a – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – буква а)
Директива 91/271/ЕО
Член 5 – параграф 2a – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– най-късно до 31 декември 2020 г. за – най-късно до 31 декември 2020 г. за 
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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;

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;

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – буква а)
Директива 91/271/ЕО
Член 5 – параграф 2a – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Член 1 – точка 3 а (нова)
Директива 91/271/ЕО
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст в сила Изменение

(3а) В член 7 се добавя следният 
параграф:
„Чрез дерогация по отношение на 
Майот срокът, определен в първа 
алинея, е 31 декември 2027 г.“

Or. en
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Изменение 8

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 в 
настоящата глава, могат да продължат 
да се отглеждат в такива клетки до 31 
декември 2014 г.

„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 в 
настоящата глава, могат да продължат 
да се отглеждат в такива клетки до 31 
декември 2017 г.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

През 2011 г. статутът на Майот беше променен в рамките на френската конституция от 
отвъдморска територия на отвъдморски департамент.

Вследствие на това и по искане на Франция Европейският съвет, въз основа на член 355 
(параграфи 2и 6), промени с Решение 2012/419/ЕС статута на този нов отвъдморски 
департамент по отношение на Европейския съюз на статут на най-отдалечен регион по 
смисъла на член 349 от ДФЕС.

Съгласно това решение новият статут на Майот ще влезе в сила считано от 1 януари 
2014 г., което води до пълното прилагане на законодателството на ЕС.

При все това за Франция се оказва невъзможно да гарантира това пълно прилагане на 
правото на Съюза от самото начало и са необходими редица преходни периоди и 
разпоредби, особено в областта на преработването на отпадни води, размерите, 
политиката за водите, управлението на качеството на водите за къпане, размерите на 
клетките за кокошките носачки, минималните изисквания за здраве и безопасност, 
свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти, 
и правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване.

Докладчикът провери правилното прилагане на правното основание за това 
предложение на Комисията и се консултира с комисията по правни въпроси (JURI) на 
Европейския парламент.

Комисията JURI единодушно заключи, че член 43, параграф 2, член 114, член 153, 
параграф 2, член 168 и член 192, параграф 1 всички изискват обикновената 
законодателна процедура и са подходящите правни основания за това предложение.

Становището на комисията JURI е добавено към настоящото досие, но докладчикът би 
желал да подчертае следните параграфи: „Правното основание, предложено от 
Комисията, е пряко свързано с различните правни основания на шестте съответни 
директиви и целта и съдържанието на предложението са да се предвидят график и 
специфични условия за тяхното прилагане по отношение на Майот.

Следователно предложението не предвижда нови правила за специфични мерки, 
отчитащи специфичното социално и икономическо положение на Майот. По тази 
причина въпреки че статутът на Майот е изменен с решение на Европейския съвет на 
най-отдалечен регион, за който се прилага член 349 от ДФЕС, това предложение не е 
свързано с мерки съгласно това правно основание.

Тъй като съществуват различни правни основания за съответните директиви и никое от 
тях не е вторично и непряко по отношение на другите, предложението ще трябва да се 
основава на различните съответстващи правни основания. Тъй като всички те изискват 
прилагането на обикновената законодателна процедура, следователно това ще трябва 



PR\1007198BG.doc 11/11 PE521.784v01-00

BG

да бъде процедурата, която трябва да бъде следвана за предложението.“ 

Докладчикът по принцип е съгласен с преходните разпоредби, предложени от 
Комисията, тъй като той счита, че бързо пълно прилагане на правото на Съюза е най-
добрият начин за бъдещето на околната среда и общественото здраве, както и на 
хуманното отношение към животните на острова.
При все това в случая на кокошките носачки и с цел намиране на функциониращ и 
справедлив компромис между инвестициите на предприемачите и хуманното 
отношение към животните докладчикът предлага да се забрани използването на нови 
клетки, изграждани съгласно старите стандарти, но че клетките по старите стандарти, 
които вече са в употреба, могат да бъдат използвани до края на 2017 г. Условието е 
яйцата от кокошките, отглеждани в клетки от стария вид, да не бъдат изнасяни и да 
бъдат съответно етикетирани.

Втори набор от изменения е свързан със системите за събиране на отпадни води и 
праговете на агломерациите, над които тези системи трябва да бъдат изграждани. Тези 
изменения имат за цел привеждането в съответствие на разпоредбите, които се отнасят 
до Майот, с достиженията на правото на ЕС, които понастоящем са в сила за останалата 
част от ЕС.


