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PR_COD_1amCom

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne.
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner.
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af visse direktiver 
vedrørende miljø, landbrug, social- og arbejdsmarkedspolitik og folkesundhed som følge 
af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen
(COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0418),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 43, stk. 2, artikel 114. artikel 153, stk. 2, artikel 
168 og artikel 192. stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på 
grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0176/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 37,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Regionaludviklingsudvalget og Retsudvalget (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) På landbrugsområdet og for så vidt 
angår Rådets direktiv 1999/74/EF af 19. 
juli 1999 om mindstekrav til beskyttelse af 
æglæggende høner5 skal det bemærkes, at 
æglæggende høner produceres i bure, der 
ikke er stimulusberigede, på Mayotte. I 
betragtning af de omfattende investeringer 

(4) På landbrugsområdet og for så vidt 
angår Rådets direktiv 1999/74/EF af 19. 
juli 1999 om mindstekrav til beskyttelse af 
æglæggende høner5 skal det bemærkes, at 
æglæggende høner produceres i bure, der 
ikke er stimulusberigede, på Mayotte. I 
betragtning af de omfattende investeringer 
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og det omfattende forberedende arbejde, 
der kræves for at erstatte bure, der ikke er 
stimulusberigede, med bure, der er 
stimulusberigede, eller alternative 
systemer, er det, hvad angår høner, der er 
æglæggende den 1. januar 2014, 
nødvendigt at udsætte forbuddet mod brug 
af bure, der ikke er stimulusberigede, i en 
periode på op til 12 måneder fra nævnte 
dato. Det bør således kunne undgås at 
erstatte burene i hønernes 
æglægningscyklus. For at forhindre 
fordrejninger af konkurrencen bør æg fra 
anlæg, hvor der bruges bure, der ikke er 
stimulusberigede, kun sælges på det lokale 
marked på Mayotte. For at lette den 
nødvendige kontrol bør æg produceret i 
bure, der ikke er stimulusberigede, 
forsynes med et særligt mærke.

og det omfattende forberedende arbejde, 
der kræves for at erstatte bure, der ikke er 
stimulusberigede, med bure, der er 
stimulusberigede, eller alternative 
systemer, er det, hvad angår høner, der er 
æglæggende den 1. januar 2014, 
nødvendigt at udsætte forbuddet mod brug 
af bure, der ikke er stimulusberigede, i en 
periode på op til 4 år fra nævnte dato. Det 
bør således kunne undgås at erstatte burene
i hønernes æglægningscyklus. For at 
forhindre fordrejninger af konkurrencen 
bør æg fra anlæg, hvor der bruges bure, der 
ikke er stimulusberigede, kun sælges på det 
lokale marked på Mayotte. For at lette den 
nødvendige kontrol bør æg produceret i 
bure, der ikke er stimulusberigede, 
forsynes med et særligt mærke.

__________________ __________________
5 EUT L 203 af 3.8.1999, s. 53. 5 EUT L 203 af 3.8.1999, s. 53.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 91/271/EF
Artikel 3 – stk. 1a – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- senest den 31. december 2020 for 
byområder med over 10 000 PE, hvilket vil 
dække mindst 70 % af den mængde, der 
genereres på Mayotte

- senest den 31. december 2020 for 
byområder med over 15.000 PE, hvilket vil 
dække mindst 70 % af den mængde, der 
genereres på Mayotte

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 91/271/EF
Artikel 3 – stk. 1a – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- senest den 31. december 2027 for alle
byområder.

- senest den 31. december 2027 for 
byområder med over 2 000 PE.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 91/271/EF 
Artikel 4 – stk. 1a – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- senest den 31. december 2027 for alle 
byområder.

- senest den 31. december 2027 for 
byområder med over 2 000 PE.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 – litra a
Direktiv 91/271/EF
Artikel 5 – stk. 2a – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- senest den 31. december 2020 for 
byområder med over 10 000 PE, hvilket 
sammen med de i artikel 4, stk. 1a, 
omhandlede byområder vil dække mindst 
70 % af den mængde, der genereres på 
Mayotte

- senest den 31. december 2020 for 
byområder med over 15.000 PE, hvilket 
sammen med de i artikel 4, stk. 1a, 
omhandlede byområder vil dække mindst 
70 % af den mængde, der genereres på 
Mayotte
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Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 – litra a
Direktiv 91/271/EF
Artikel 5 – stk. 2a – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- senest den 31. december 2027 for alle 
byområder.

- senest den 31. december 2027 for 
byområder med over 2 000 PE.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Direktiv 91/271/EF
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3a) I artikel 7 indsættes følgende stykke:
"Som en undtagelse for Mayottes 
vedkommende er den i stk. 1 fastsatte frist 
den 31. december 2027."

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 2
Direktiv 1999/74/EF
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset stk. 2 kan høner, der er æglæggende Uanset stk. 2 kan høner, der er æglæggende 
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den 1. januar 2014 og produceres i de i 
dette kapitel omhandlede bure, fortsat 
produceres i sådanne bure indtil den 31. 
december 2014 på Mayotte.

den 1. januar 2014 og produceres i de i 
dette kapitel omhandlede bure, fortsat 
produceres i sådanne bure indtil den 31. 
december 2017 på Mayotte.

Or. en
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BEGRUNDELSE

I 2011 blev Mayottes status i fransk forfatningsmæssig kontekst ændret fra et oversøisk 
territorium til et oversøisk departement.

Efterfølgende og på anmodning fra Frankrig har Det Europæiske Råd på baggrund af art. 355, 
stk. 2 og 6, ved beslutning 2012/419/EU ændret status for dette nye oversøiske departement i 
forhold til Den Europæiske Union til status af en region i den yderste periferi som defineret i 
art. 349 i TEUF.

Ifølge denne afgørelse vil Mayottes nye status træde i kraft fra 1. januar 2014, hvilket
indebærer, at EU-lovgivningen vil gælde fuldt ud.

Det viser sig imidlertid at være umuligt for Frankrig at sikre denne fulde anvendelse af EU-
retten lige fra starten, og der er behov for en række overgangsperioder og -ordninger, navnlig 
på områderne spildevandsrensning, dimensioner, vandpolitik, forvaltning af 
badevandskvaliteten, dimensioner for bure til æglæggende høner, minimumssundheds- og 
sikkerhedskrav i forbindelse med arbejdstageres eksponering for risici på grund af fysiske 
agenser, og patienters rettigheder ved grænseoverskridende sundhedsydelser.

Ordføreren har verificeret, at anvendelsen af retsgrundlaget for Kommissionens forslag er 
korrekt og har rådført sig med Europa-Parlamentets Retsudvalg.

Retsudvalget konkluderede enstemmigt, at artikel 43, stk. 2, 114, 153, stk. 2, 168 og 192, stk. 
1, der alle foreskriver anvendelse af den almindelige lovgivningsprocedure, er de relevante 
retsgrundlag for dette forslag.

Udtalelsen fra Retsudvalget er vedlagt denne sag, men ordføreren vil gerne fremhæve 
følgende punkter: "Det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag har direkte relation til de 
forskellige retsgrundlag for de seks omhandlede direktiver, og forslagets formål og indhold er 
at fastlægge tidsplanen og de specifikke retningslinjer for gennemførelsen af direktiverne for 
så vidt angår Mayotte.

Forslaget indebærer derfor ikke nogen nye regler om specifikke foranstaltninger, der tager 
hensyn til Mayottes særlige sociale og økonomiske situation. Selv om Mayottes status ved 
Det Europæiske Råds afgørelse er blevet ændret til en region i den yderste periferi, som 
artikel 349 i TEUF finder anvendelse på, vedrører det omhandlede forslag således ikke 
foranstaltninger i henhold til dette retsgrundlag.

Da der er forskellige retsgrundlag for de pågældende direktiver, og ingen af dem er sekundære 
og indirekte i forhold til de andre, skal forslaget vedtages med de dertil svarende forskellige 
retsgrundlag. Da de alle kræver anvendelse af den almindelige lovgivningsprocedure, vil det 
følgelig være denne procedure, der skal følges i forbindelse med forslaget." 

Ordføreren er principielt enig i de overgangsordninger, som Kommissionen har foreslået, da 
han mener, at en hurtig fuld anvendelse af EU-lovgivningen er den bedste vej frem for miljøet 
og den offentlige sundhed samt trivslen for dyr på øen.
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Imidlertid foreslår ordføreren i tilfældet æglæggende høner, for at finde et brugbart, rimeligt 
kompromis mellem iværksætternes investeringer og dyrevelfærden, at forbyde anvendelsen af 
nye bure bygget efter de gamle standarder, men at gamle standardbure, som allerede er i brug, 
kan anvendes indtil udgangen af 2017. Betingelsen er, at æg fra høner opdrættet i 
gammeldags bure ikke må eksporteres og skal mærkes i overensstemmelse hermed.

En anden række ændringer vedrører kloaknettene til opsamling af spildevand og tærsklerne 
for, hvor store byområder må være, før der skal bygges sådanne systemer. Disse ændringer 
tager sigte på at bringe bestemmelserne vedrørende Mayotte i overensstemmelse med "acquis 
communautaire", som er gældende for resten af EU.


