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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prin Decizia 2012/419/UE, Consiliul European a modificat statutul Mayotte în raport cu 
Uniunea, cu efect de la 1 ianuarie 2014. Prin urmare, începând de la această dată, Mayotte va 
înceta să mai fie un teritoriu de peste mări și va deveni o regiune ultraperiferică în sensul 
articolului 349 și al articolului 355 alineatul (1) din TFUE, dreptul Uniunii aplicându-se, în 
principiu, în totalitate. 

Totuși, conștientă de consecințele ce vor afecta Mayotte în urma acestei schimbări de statut, 
Comisia Europeană a propus Parlamentului și Consiliului o serie de derogări legislative care 
vor permite o tranziție pe o durată de timp adecvată către acquis-ul comunitar.  

Prezenta propunere prezintă o serie de derogări legate de organizarea, finanțarea și controlul 
pescuitului pe teritoriul Mayotte. Ea a fost elaborată în strânsă colaborare cu guvernul francez, 
astfel încât să se asigure aplicarea cât mai rapidă a acquis-ului comunitar, ținându-se totodată 
seama de condițiile specifice din Mayotte, în special de constrângerile economice și sociale 
legate de statutul de regiune ultraperiferică definit la articolul 349 din TFUE. 

Prin urmare, raportorul regretă lipsa articolului 349 din TFUE din temeiurile juridice pentru 
această propunere, dat fiind că măsurile prezentate și justificările oferite pentru acestea 
corespund în totalitate obiectivelor acestui articol. Integrarea sa este esențială pentru a asigura 
măsurilor propuse un caracter derogatoriu.

De asemenea, sunt necesare o serie de adaptări pentru a se asigura că obiectivele UE în ceea 
ce privește bunăstarea animalelor, sănătatea umană și mediul sunt îndeplinite și că implicațiile 
lor practice și financiare, precum și constrângerile specifice regiunilor ultraperiferice sunt 
luate în considerare în mod corespunzător. Prin urmare, raportorul propune armonizarea 
derogărilor privind tratarea apelor reziduale și controlul calității apei, dat fiind legătura clară 
între aceste prevederi.  

Raportorul este, de asemenea, de părere că termenul limită privind conformitatea cotețelor de 
găini ouătoare ar trebui prelungit la patru ani, ținând cont de numărul redus de persoane care 
lucrează în acest sector, de constrângerile economice și sociale din Mayotte și de faptul că 
ouăle pot fi comercializate doar pe piața locală. Normele comune se vor aplica de la început 
tuturor noilor cotețe puse în funcțiune.  

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 43 alineatul (2), articolul 114, 
articolul 153 alineatul (2), articolul 168 și
articolul 192 alineatul (1),

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 43 alineatul (2), articolul 114, 
articolul 153 alineatul (2), articolul 168 și 
articolul 192 alineatul (1) și articolul 349,

Justificare

Având în vedere faptul că articolul 349 din TFUE prevede posibilitatea adoptării unor 
măsuri specifice pentru regiunile ultraperiferice, acesta ar trebui inclus ca temei juridic 
pentru prezenta directivă.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin Decizia 2012/419/UE3, Consiliul 
European a decis modificarea statutului 
Mayotte în raport cu Uniunea Europeană, 
cu efect de la 1 ianuarie 2014. Prin urmare, 
începând de la această dată, Mayotte va 
înceta să mai fie un teritoriu de peste mări 
pentru a deveni o regiune ultraperiferică în 
sensul articolului 349 și al articolului 355 
alineatul (1) din tratat. Dreptul Uniunii se 
aplică în Mayotte de la data respectivă. 
Este necesar să se prevadă anumite măsuri 
specifice justificate de situația specială 
prezentată de Mayotte în mai multe 
domenii.

(1) Prin Decizia 2012/419/UE3, Consiliul 
European a decis modificarea statutului 
Mayotte în raport cu Uniunea Europeană, 
cu efect de la 1 ianuarie 2014. Prin urmare, 
începând de la această dată, Mayotte va 
înceta să mai fie o țară și un teritoriu de 
peste mări în sensul articolului 198 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene pentru a deveni o regiune 
ultraperiferică în sensul articolului 349 și al 
articolului 355 alineatul (1) din acest tratat. 
Dreptul Uniunii se aplică în Mayotte de la 
data respectivă. Este necesar să se prevadă 
anumite măsuri specifice, justificate de 
situația specială prezentată de Mayotte și 
de noul său statut de regiune 
ultraperiferică, în mai multe domenii.

__________________ __________________
3 JO L 204, 31.7.2012, p. 131. 3 JO L 204, 31.7.2012, p. 131.
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Justificare

Se precizează statutul anterior al Mayotte și se subliniază faptul că noul său statut de regiune 
ultraperiferică face posibilă derogarea de la politicile UE în temeiul articolului 349 din 
TFUE.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În domeniul agriculturii, în ceea ce 
privește Directiva 1999/74/CE a 
Consiliului din 19 iulie 1999 de stabilire a 
standardelor minime pentru protecția 
găinilor ouătoare5, se observă că, în 
Mayotte, găinile ouătoare sunt crescute în 
cotețe neîmbunătățite. Având în vedere 
investițiile considerabile și activitatea 
pregătitoare necesare pentru înlocuirea 
cotețelor neîmbunătățite cu cotețe 
îmbunătățite sau sisteme alternative, este 
necesar, în ceea ce privește găinile 
ouătoare la 1 ianuarie 2014, să se amâne 
interdicția de a utiliza cotețe 
neîmbunătățite pentru o perioadă de până 
la 12 luni de la data respectivă. Prin 
urmare, înlocuirea cotețelor pe parcursul 
ciclului de găini ouătoare ar trebui să fie 
evitată. Pentru a preveni denaturarea 
concurenței, ouăle provenite din unitățile 
care folosesc cotețe neîmbunătățite ar 
trebui să fie comercializate numai pe piața 
locală din Mayotte. În vederea facilitării 
controalelor necesare, ouăle produse în 
cotețe neîmbunătățite ar trebui să poarte un 
marcaj special.

(4) În domeniul agriculturii, în ceea ce 
privește Directiva 1999/74/CE a 
Consiliului din 19 iulie 1999 de stabilire a 
standardelor minime pentru protecția 
găinilor ouătoare5, se observă că, în 
Mayotte, găinile ouătoare sunt crescute în 
cotețe neîmbunătățite. Având în vedere 
constrângerile economice și sociale din 
Mayotte, precum și investițiile 
considerabile și activitatea pregătitoare 
necesare pentru înlocuirea cotețelor 
neîmbunătățite cu cotețe îmbunătățite sau 
sisteme alternative, este necesar, în ceea ce 
privește găinile ouătoare la 1 ianuarie 
2014, să se amâne interdicția de a utiliza 
cotețe neîmbunătățite pentru o perioadă de 
până la patru ani de la data respectivă. Prin 
urmare, înlocuirea cotețelor pe parcursul 
ciclului de ouat al găinilor ar trebui să fie 
evitată. Pentru a preveni denaturarea 
concurenței, ouăle provenite din unitățile 
care folosesc cotețe neîmbunătățite ar 
trebui să fie comercializate numai pe piața 
locală din Mayotte. În vederea facilitării 
controalelor necesare, ouăle produse în 
cotețe neîmbunătățite ar trebui să poarte un 
marcaj special.

__________________ __________________
5 JO L 203, 3.8.1999, p. 53. 5 JO L 203, 3.8.1999, p. 53.
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Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 91/271/CE
Articolul 3 – alineatul 1 a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- cel târziu până la 31 decembrie 2020 
pentru aglomerările de peste 10.000 EL, 
care vor acoperi cel puțin 70 % din sarcina 
generată în Mayotte;

- cel târziu până la 31 decembrie 2020 
pentru aglomerările de peste 15.000 EL, 
care vor acoperi cel puțin 70 % din sarcina 
generată în Mayotte;

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 91/271/CE
Articolul 3 – alineatul 1 a – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cel târziu până la 31 decembrie 2027 
pentru toate aglomerările.

- cel târziu până la 31 decembrie 2027 
pentru localitățile de peste 2 000 EL.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 91/271/CE 
Articolul 4 – alineatul 1 a – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cel târziu până la 31 decembrie 2027 
pentru toate aglomerările.

- cel târziu până la 31 decembrie 2027 
pentru localitățile de peste 2.000 EL.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 91/271/CE
Articolul 5 – alineatul 2 a – liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– cel târziu până la 31 decembrie 2020 
pentru aglomerările de peste 10.000 EL, 
care, împreună cu aglomerările menționate 
la articolul 4 alineatul (1a) vor acoperi cel 
puțin 70 % din sarcina generată în 
Mayotte;

– cel târziu până la 31 decembrie 2020 
pentru aglomerările de peste 15.000 EL, 
care, împreună cu aglomerările menționate 
la articolul 4 alineatul (1a) vor acoperi cel 
puțin 70 % din sarcina generată în 
Mayotte;

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 91/271/CE
Articolul 5 – alineatul 2 a – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cel târziu până la 31 decembrie 2027 
pentru toate aglomerările.

- cel târziu până la 31 decembrie 2027 
pentru aglomerările de peste 2 000 EL.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 2 
Directiva 1999/74/CE 
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 3 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Începând cu 1 ianuarie 2014, niciun coteț 
de tipul celui indicat în acest capitol nu se 
va putea construi sau pune în funcțiune 
pentru prima dată în Mayotte.
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