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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a szociálpolitika és a közegészségügy területére 
vonatkozó bizonyos irányelvek Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának 
változása miatti módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról
(COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2013)0418),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
43. cikkének (2) bekezdésére, 114. cikkére, 153. cikkének (2) bekezdésére, 168. cikkére és 
192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0176/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. és 37. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Regionális Fejlesztési Bizottság, valamint a Jogi Bizottság véleményére 
(A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A mezőgazdaság területén, a 
tojótyúkok védelmére vonatkozó 
minimumkövetelmények megállapításáról 
szóló, 1999. július 19-i 1999/74/EK tanácsi 
irányelv5 tekintetében megjegyzendő, hogy 

(4) A mezőgazdaság területén, a 
tojótyúkok védelmére vonatkozó 
minimumkövetelmények megállapításáról 
szóló, 1999. július 19-i 1999/74/EK tanácsi 
irányelv5 tekintetében megjegyzendő, hogy 
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Mayotte-on a tojótyúkokat fel nem javított 
ketrecekben tenyésztik. Tekintettel arra, 
hogy jelentős mértékű beruházás és 
előkészítő munka szükséges ahhoz, hogy a 
fel nem javított ketreceket feljavított 
ketrecek vagy alternatív rendszerek váltsák 
fel, a 2014. január 1-jén tojó tyúkok 
tekintetében az említett időponttól 
legfeljebb 12 hónapig el kell halasztani a 
fel nem javított ketrecek használatának 
megtiltását. Ezáltal el kell kerülni a 
ketreceknek a tyúkok tojóciklusa során 
történő felváltását. A verseny torzulásainak 
elkerülése érdekében a fel nem javított 
ketreceket használó létesítményekből 
származó tojások kizárólag Mayotte helyi 
piacán értékesíthetők. A szükséges 
ellenőrzések megkönnyítése érdekében a 
fel nem javított ketrecekből származó 
tojásokat különleges jelöléssel kell ellátni.

Mayotte-on a tojótyúkokat fel nem javított 
ketrecekben tenyésztik. Tekintettel arra, 
hogy jelentős mértékű beruházás és 
előkészítő munka szükséges ahhoz, hogy a 
fel nem javított ketreceket feljavított 
ketrecek vagy alternatív rendszerek váltsák 
fel, a 2014. január 1-jén tojó tyúkok 
tekintetében az említett időponttól 
legfeljebb négy évig el kell halasztani a fel 
nem javított ketrecek használatának 
megtiltását. Ezáltal el kell kerülni a 
ketreceknek a tyúkok tojóciklusa során 
történő felváltását. A verseny torzulásainak 
elkerülése érdekében a fel nem javított 
ketreceket használó létesítményekből 
származó tojások kizárólag Mayotte helyi 
piacán értékesíthetők. A szükséges 
ellenőrzések megkönnyítése érdekében a 
fel nem javított ketrecekből származó 
tojásokat különleges jelöléssel kell ellátni.

__________________ __________________
5 HL L 203., 1999.8.3., 53. o. 5 HL L 203., 1999.8.3., 53. o.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
91/271/EK irányelv
3 cikk – 1 a bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– legkésőbb 2020. december 31-ig a
10 000 lakosegyenértéknél nagyobb 
agglomerációk, amelyek a Mayotte-on 
keletkezett terhelés legalább 70% -át teszik 
ki,

– legkésőbb 2020. december 31-ig a
15 000 lakosegyenértéknél nagyobb 
agglomerációk, amelyek a Mayotte-on 
keletkezett terhelés legalább 70% -át teszik 
ki,

Or. en
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
91/271/EK irányelv
3 cikk – 1 a bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– legkésőbb 2027. december 31-ig minden 
agglomeráció.

– legkésőbb 2027. december 31-ig a 2 000 
lakosegyenértéknél nagyobb települések.

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
91/271/EK irányelv 
4 cikk – 1 a bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– legkésőbb 2027. december 31-ig minden 
agglomeráció.

– legkésőbb 2027. december 31-ig a 2 000 
lakosegyenértéknél nagyobb települések.

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – a pont
91/271/EK irányelv
5 cikk – 2 a bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– legkésőbb 2020. december 31-ig a
10 000 lakosegyenértéknél nagyobb 
agglomerációk, amelyek az 4. cikk (1a) 
bekezdésében említett agglomerációkkal 
együtt a Mayotte-on keletkezett terhelés 
legalább 70%-át teszik ki;

– legkésőbb 2020. december 31-ig a
15 000 lakosegyenértéknél nagyobb 
agglomerációk, amelyek az 4. cikk (1a) 
bekezdésében említett agglomerációkkal 
együtt a Mayotte-on keletkezett terhelés 
legalább 70%-át teszik ki;
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – a pont
91/271/EK irányelv
5 cikk – 2 a bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– legkésőbb 2027. december 31-ig minden 
agglomeráció.

– legkésőbb 2027. december 31-ig a 2 000 
lakosegyenértéknél nagyobb 
agglomerációk.

Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a pont (új)
91/271/EK irányelv
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

3a. A 7. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„Ettől eltérve, Mayotte vonatkozásában az 
első bekezdésben meghatározott határidő 
2027. december 31.”

Or. en

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk
1999/74/EK irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A (2) bekezdéstől eltérve, Mayotte-on a 
2014. január 1-jén tojó és az e fejezetben 
említett ketrecekben tenyésztett tyúkok 
továbbra is ilyen ketrecekben 
tenyészthetők 2014. december 31-ig”

„A (2) bekezdéstől eltérve, Mayotte-on a 
2014. január 1-jén tojó és az e fejezetben
említett ketrecekben tenyésztett tyúkok 
továbbra is ilyen ketrecekben 
tenyészthetők 2017. december 31-ig”

Or. en
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INDOKOLÁS

2011-ben Mayotte jogállása tengerentúli területről tengerentúli megyére változott a francia 
alkotmányos környezetben.

Ennek következtében Franciaország kérésére az Európai Tanács a 355. cikk (2) és (6) 
bekezdése alapján a 2012/419/EU határozattal ezen új tengerentúli megye Európai Unióval 
kapcsolatos jogállását az EUMSZ 349. cikke szerinti legkülső régióra változtatta.

E határozat szerint Mayotte új jogállása 2014. január 1-jén lép hatályba, ami az uniós 
jogszabályok teljes körű alkalmazását vonja maga után.

Franciaország azonban nem képes kezdettől fogva biztosítani az uniós jogszabályok teljes 
körű alkalmazását, és több átmeneti időszakra és rendelkezésre van szükség, különösen a 
szennyvízkezelés, a vízpolitika, a fürdővizek minősége, a tojótyúkok ketreceinek méretei, a 
munkavállalók fizikai tényezők hatásának való kitettségére vonatkozó egészségügyi és 
biztonsági minimumkövetelmények, valamint a határon átnyúló egészségügyi ellátásra 
vonatkozó betegjogok terén.

Az előadó ellenőrizte e bizottsági javaslat jogalapjának megfelelő alkalmazását, és konzultált 
az Európai Parlament JURI bizottságával.

A JURI bizottság egyhangúlag arra a következtetésre jutott, hogy a 43. cikk (2) bekezdése, a 
114. cikk, a 153. cikk (2) bekezdése, a 168. cikk, valamint a 192. cikk (1) bekezdése –
amelyek mindegyike rendes jogalkotási eljárást ír elő – e javaslat megfelelő jogalapja.

A JURI bizottság mellékletben csatolt véleményéből az előadó ki kívánja emelni az alábbi 
bekezdéseket: „A Bizottság által javasolt jogalap közvetlenül kapcsolódik a hat érintett 
irányelv jogalapjához, és a javaslat célja és tartalma szerint arra irányul, hogy meghatározza 
ezen irányelvek Mayotte tekintetében történő alkalmazásának ütemtervét és különös 
szabályait.

A javaslat tehát nem tartalmaz Mayotte sajátos társadalmi és gazdasági helyzetét figyelembe 
vevő egyedi intézkedésekkel kapcsolatos új szabályokat. Következésképpen annak ellenére, 
hogy Mayotte jogállása az Európai Tanács határozata nyomán legkülső régióra módosult –
melyre az EUMSZ 349. cikke alkalmazandó –, a jelen javaslatban foglalt intézkedések nem 
kapcsolódnak e jogalaphoz.

Mivel az érintett irányelvek jogalapja különböző, és egyik sem tekinthető a másikhoz képest 
másodlagosnak vagy közvetettnek, ezért a javaslatot a különböző vonatkozó jogalapokra kell 
alapítani. Mivel valamennyi jogalap esetében a rendes jogalkotási eljárást kell lefolytatni, 
ezért értelemszerűen a javaslat tekintetében ezt az eljárást kell követni.” 

Az előadó elvben egyetért a Bizottság által javasolt átmeneti rendelkezésekkel, mivel 
véleménye szerint az uniós jogszabályok gyors és teljes körű alkalmazása a leginkább 
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előremutató út a sziget számára a környezet és a közegészség, valamint az állatok jóléte 
szempontjából.
A tojótyúkok esetében azonban a vállalkozói beruházások, valamint az állatjólét szempontjai 
közötti méltányos és működőképes kompromisszum elérése érdekében az előadó javasolja a 
régi szabványok szerint készített új ketrecek betiltását, ugyanakkor a már használatban lévő, 
régi szabvány szerinti ketrecek használatának 2017 végéig történő engedélyezését. Ennek 
feltétele, hogy a régi típusú ketrecekben nevelt tyúkoktól származó tojások nem 
exportálhatók, és azokat ennek megfelelő jelöléssel kell ellátni.

A módosítások második csoportja a szennyvízgyűjtő rendszereket, valamint azokat a 
küszöbértékeket érinti, amelyek felett kötelező ilyen rendszereket kiépíteni. E módosítások 
célja, hogy összhangba hozza a Mayotte-ra vonatkozó rendelkezéseket az EU többi részében 
jelenleg hatályos közösségi vívmányokkal.


