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КРАТКА ОБОСНОВКА

С решение 2012/419/ЕС Европейският съвет измени статута на Майот по отношение на 
Съюза, считано от 1 януари 2014 г. Следователно, считано 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, с което правото на Съюза по принцип ще 
се прилага изцяло. 

Тъй като обаче Европейската комисия съзнава ограниченията, пред които е изправен 
Майот във връзка с тази промяна в неговия статут, тя предложи на Парламента и на 
Европейския съвет редица законодателни разпоредби за дерогации, с цел да се 
гарантира поетапен и плавен във времето преход към достиженията на правото на ЕС.  

Предложението, което разглеждаме, представя съвкупност от дерогации, свързани с 
организацията, финансирането и контрола на рибарството на Майот. То е изготвено в 
тясно сътрудничество с френското правителство, с цел да се гарантира, че 
достиженията на правото на ЕС се въвеждат толкова бързо, колкото позволяват 
специфичните ограничения, характерни за най-отдалечените региони, по-специално по 
отношение на икономическите и социалните ограничения, свързани със статута на най-
отдалечен регион по смисъла на член 349 от ДФЕС. 

По този повод докладчикът по становище изразява съжаление за отсъствието на същия 
този член 349 от ДФЕС сред правните основания на предложението, въпреки че 
предлаганите мерки и обосновките за тях съответстват в пълна степен на неговата цел. 
Включването му е от основно значение за гарантирането на дерогационния характер на 
предложените мерки.

Освен това все още са необходими някои адаптации, за да се гарантира едновременно 
постигането на целите на ЕС в областта на хуманното отношение към животните и 
здравето и благосъстоянието на човека, и околната среда, и отчитането на техните 
практически и финансови отражения, към които се прибавят ограниченията, свързани с 
крайната отдалеченост. И така докладчикът по становище предлага, като се има 
предвид очевидната връзка между тези разпоредби, да се хармонизират основанията за 
дерогации по въпросите на третирането на отпадните води и контрола на качеството на 
водите. 

Също така докладчикът предлага срокът за привеждане в съответствие на клетките за 
кокошки носачки да бъде удължен на 4 години, като се отчетат скромният брой на 
хората, заети в този сектор, както и икономическите и социалните ограничения, 
характерни за икономията на Майот, и ограничението за търговско предлагане на 
яйцата само на местния пазар. Общите правила ще се прилагат от самото начало за 
всички инсталирани нови клетки. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по околна среда, 
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обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

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

Обосновка

Като се има предвид, че член 349 от ДФЕС предвижда възможност за приемане на 
специфични мерки за най-отдалечените региони, той следва да бъде включен в 
правните основания на директивата.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С решение 2012/419/ЕС3

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 ситуация на Майот в 
редица области.

(1) С решение 2012/419/ЕС3

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
страна или територия по смисъла на 
член 198 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз и ще стане най-отдалечен регион 
по смисъла на член 349 и член 355, 
параграф 1 от същия договор.
Законодателството на Съюза ще се 
прилага към Майот от тази дата.
Целесъобразно е да се предвидят някои 
специални мерки, оправдани от 
конкретната ситуация на Майот, както 
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и до неговия нов статут на най-
отдалечен регион, в редица области.

__________________ __________________
3 ОВ L 204, 31.7.2012 г., стр. 131. 3 ОВ L 204, 31.7.2012 г., стр. 131.

Обосновка

За да се изясни предишният статут на Майот и да се подчертае фактът, че 
неговият нов статут на най-отдалечен регион му дава право на дерогации от 
политиките на ЕС съгласно член 349 от ДФЕС.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) В областта на селското стопанство 
във връзка с Директива 1999/74/ЕО на 
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 икономическите и 
социалните ограничения, пред които 
е изправен Майот, и 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 
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клетки яйца следва да носят специална 
маркировка.

извършването на необходимите 
проверки произведените в неуголемени 
клетки яйца следва да носят специална 
маркировка.

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

Изменение 4

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

Изменение 5

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 91/271/ЕО
Член 3 – параграф 1а – 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 
общините, чийто ЕЖ е над 2 000.

Изменение 6

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 7

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 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;

Изменение 8

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а)
Директива 91/271/ЕО
Член 5 – параграф 2а – 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
агломерациите, чийто ЕЖ е над 2000.

Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

От 1 януари 2014 г. в Майот не могат 
да се строят или инсталират за 
първи път клетки от вида, посочен в 
настоящата глава.“
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