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BEKNOPTE MOTIVERING

Krachtens Besluit 2012/419/EU heeft de Europese Raad de status van Mayotte ten aanzien 
van de Europese Unie met ingang van 1 januari 2014 gewijzigd. Bijgevolg zal de archipel 
vanaf deze datum niet langer een gebied overzee zijn, maar een ultraperifeer gebied in de zin 
van artikel 349 en artikel 355, lid 1, van het Verdrag van Lissabon, en zal de wetgeving van 
de Unie er volledig van toepassing zijn. . 

De Commissie is zich bewust van de problemen die deze statuswijziging voor Mayotte met 
zich brengt en heeft het Parlement en de Raad derhalve een aantal uitzonderingsmaatregelen 
voorgesteld om een geleidelijke, stapsgewijze overgang naar het acquis communautaire te 
verzekeren. 

Het onderhavige voorstel omvat een aantal afwijkende bepalingen in verband met het 
regelgevingskader, de financiering en het toezicht op de visserij in Mayotte. Het is opgesteld 
in nauwe samenwerking met de regering van de betrokken lidstaat, Frankrijk, met het doel 
een zo spoedig mogelijke toepassing van het acquis communautaire te verzekeren en tegelijk 
rekening te houden met de minimumtermijnen bij een dergelijke overgang, met name wat 
betreft de economische en sociale situatie van de ultraperifere gebieden als bedoeld in artikel 
349 VWEU. 

De rapporteur voor advies betreurt dan ook dat het desbetreffende artikel 349 VWEU niet als 
rechtsgrond in het voorstel is opgenomen, ook al beantwoorden de tekst en de daarin 
opgenomen motivering perfect aan het beoogde doel. De opname ervan in een meervoudige 
rechtsgrond is dan ook een minimumvereiste om het afwijkende karakter van de voorgestelde 
specifieke maatregelen te onderbouwen.

Bovendien zijn een aantal aanpassingen nodig om de communautaire doelstellingen inzake 
het welzijn van dieren, mensen en milieu te verwezenlijken en tegelijk de materiële en 
financiële aspecten in aanmerking te nemen, evenals de specifieke vereisten die voortvloeien 
uit de ultraperifere ligging van het gebied. Gezien het duidelijk verband tussen de 
desbetreffende bepalingen stelt de rapporteur voor advies daarom voor de afwijkende 
bepalingen inzake waterzuivering en controle van de waterkwaliteit te harmoniseren. 

De rapporteur stelt tevens voor de termijn voor de aanpassing van kooien voor legkippen te 
verlengen tot 4 jaar, rekening houdend met het geringe aantal betrokken actoren, de specifieke 
economische en sociale situatie van Mayotte en het feit dat de producten alleen op de lokale 
markt mogen worden verhandeld. Bij de installatie van nieuwe kooien moeten echter de 
communautaire normen worden nageleefd.

AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 43, lid 2, artikel 114, artikel 153, 
lid 2, artikel 168 en artikel 192, lid 1,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 43, lid 2, artikel 114, artikel 153, 
lid 2, artikel 168, artikel 192, lid 1, en 
artikel 349,

Motivering

Aangezien artikel 349 VWEU voorziet in de mogelijkheid om specifieke maatregelen voor 
ultraperifere gebieden vast te stellen, moet het als rechtsgrond van deze richtlijn worden 
vermeld.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Krachtens Besluit 2012/419/EU4 heeft 
de Europese Raad besloten de status van 
Mayotte ten aanzien van de Europese Unie 
met ingang van 1 januari 2014 te wijzigen. 
Bijgevolg zal Mayotte vanaf deze datum 
niet langer een gebied overzee zijn, maar 
een ultraperifeer gebied in de zin van 
artikel 349 en artikel 355, lid 1, van het 
Verdrag. Met ingang van deze datum zal 
het recht van de Unie van toepassing zijn 
op Mayotte. Het is wenselijk te voorzien in 
bepaalde specifieke maatregelen die 
gerechtvaardigd zijn door de bijzondere 
situatie van Mayotte op een aantal 
gebieden.

(1) Krachtens Besluit 2012/419/EU4 heeft 
de Europese Raad besloten de status van 
Mayotte ten aanzien van de Europese Unie 
met ingang van 1 januari 2014 te wijzigen. 
Bijgevolg zal Mayotte vanaf deze datum 
niet langer behoren tot de landen en 
gebieden overzee in de zin van artikel 198 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, maar wordt het een 
ultraperifeer gebied in de zin van artikel 
349 en artikel 355, lid 1, van het Verdrag. 
Met ingang van deze datum zal het recht 
van de Unie van toepassing zijn op 
Mayotte. Het is wenselijk op een aantal 
gebieden te voorzien in bepaalde 
specifieke maatregelen die gerechtvaardigd 
zijn door de bijzondere situatie van 
Mayotte en zijn nieuwe status van 
ultraperifere regio.

__________________ __________________
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4 PB L 204 van 31.7.2012, blz. 131. 4 PB L 204 van 31.7.2012, blz. 131.

Motivering

De wijziging van de status van Mayotte, dat niet langer tot de landen en gebieden overzee 
behoort maar een ultraperifeer gebied wordt, moet uitdrukkelijk worden vermeld. Ook moet 
worden onderstreept dat krachtens artikel 349 VWEU voor ultraperifere gebieden van het 
gemeenschappelijk beleid kan worden afgeweken.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Op het gebied van landbouw wordt met 
betrekking tot Richtlijn 1999/74/EG van de 
Raad van 19 juli 1999 tot vaststelling van 
minimumnormen voor de bescherming van 
legkippen6 opgemerkt dat legkippen in 
Mayotte in niet-aangepaste kooien worden 
gehouden. Gezien de aanzienlijke 
investeringen en de voorbereidende 
werkzaamheden die nodig zijn voor de 
vervanging van niet-aangepaste kooien 
door aangepaste kooien of alternatieve 
systemen, moet voor legkippen die op 1 
januari 2014 aan de leg zijn het verbod op 
het gebruik van niet-aangepaste kooien 
worden uitgesteld voor een periode van ten 
hoogste twaalf maanden vanaf deze 
datum. De vervanging van de kooien 
tijdens de legcyclus van de kippen moet 
dus worden vermeden. Ter voorkoming 
van concurrentieverstoringen mogen 
eieren, afkomstig van houderijen die niet-
aangepaste kooien gebruiken, enkel op de 
plaatselijke markt van Mayotte worden 
verhandeld. Om de noodzakelijke controles 
te vergemakkelijken, moet een speciaal 
merk worden aangebracht op eieren die in 
niet-aangepaste kooien zijn geproduceerd.

(4) Op het gebied van landbouw wordt met 
betrekking tot Richtlijn 1999/74/EG van de 
Raad van 19 juli 1999 tot vaststelling van 
minimumnormen voor de bescherming van
legkippen6 opgemerkt dat legkippen in 
Mayotte in niet-aangepaste kooien worden 
gehouden. Gezien de specifieke 
economische en sociale situatie van 
Mayotte en de aanzienlijke investeringen 
en voorbereidende werkzaamheden die 
nodig zijn voor de vervanging van niet-
aangepaste kooien door aangepaste kooien 
of alternatieve systemen, moet voor 
legkippen die op 1 januari 2014 aan de leg 
zijn het verbod op het gebruik van niet-
aangepaste kooien worden uitgesteld voor 
een periode van ten hoogste vier jaar vanaf 
deze datum. De vervanging van de kooien 
tijdens de legcyclus van de kippen moet 
dus worden vermeden. Ter voorkoming 
van concurrentieverstoringen mogen 
eieren, afkomstig van houderijen die niet-
aangepaste kooien gebruiken, enkel op de 
plaatselijke markt van Mayotte worden 
verhandeld. Om de noodzakelijke controles 
te vergemakkelijken, moet een speciaal 
merk worden aangebracht op eieren die in 
niet-aangepaste kooien zijn geproduceerd.

__________________ __________________
6 PB L 203 van 3.8.1999, blz. 53. 6 PB L 203 van 3.8.1999, blz. 53.
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Richtlijn 91/271/EG
Artikel 3 – lid 1 bis – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- uiterlijk op 31 december 2020 voor 
agglomeraties met meer dan 10 000 i.e., 
hetgeen ten minste 70% van de in Mayotte 
gegenereerde belasting zal dekken;

- uiterlijk op 31 december 2020 voor
agglomeraties met meer dan 15 000 i.e., 
hetgeen ten minste 70% van de in Mayotte 
gegenereerde belasting zal dekken;

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Richtlijn 91/271/EG
Artikel 3 – lid 1 bis – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- uiterlijk op 31 december 2027 voor alle 
agglomeraties.

- uiterlijk op 31 december 2027 voor 
agglomeraties met meer dan 2 000 i.e.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Richtlijn 91/271/EG 
Artikel 4 – lid 1 bis – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- uiterlijk op 31 december 2027 voor alle 
agglomeraties.

- uiterlijk op 31 december 2027 voor 
agglomeraties met meer dan 2 000 i.e.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 3 – letter a
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Richtlijn 91/271/EG
Artikel 5 – lid 2 bis – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- uiterlijk op 31 december 2020 voor 
agglomeraties met meer dan 10 000 i.e., 
hetgeen, samen met de in artikel 4, lid 1 
bis, bedoelde agglomeraties, ten minste 
70% van de in Mayotte gegenereerde 
belasting zal dekken;

- uiterlijk op 31 december 2020 voor 
agglomeraties met meer dan 15 000 i.e., 
hetgeen, samen met de in artikel 4, lid 1 
bis, bedoelde agglomeraties, ten minste 
70% van de in Mayotte gegenereerde 
belasting zal dekken;

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 3 – letter a
Richtlijn 91/271/EG
Artikel 5 – lid 2 bis – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- uiterlijk op 31 december 2027 voor alle 
agglomeraties.

- uiterlijk op 31 december 2027 voor 
agglomeraties met meer dan 2 000 i.e.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 
Richtlijn 1999/74/EG 
Artikel 5 – lid 3 – alinea 3 bis 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van 1 januari 2014 is het 
bouwen of voor het eerst in gebruik 
nemen van de in dit hoofdstuk bedoelde 
kooien in Mayotte verboden.
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