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KORTFATTAD MOTIVERING

Genom beslut 2012/419/EU ändrade Europeiska rådet Mayottes ställning i förhållande till 
Europeiska unionen från och med den 1 januari 2014. Den dagen upphör ögruppen att vara ett 
utomeuropeiskt territorium och får ställning som yttersta randområde i enlighet med 
artiklarna 349 och 355.1 i Lissabonfördraget, och unionsrätten blir där i princip tillämplig i 
sin helhet. 

Väl medveten om de svårigheter som denna nya ställning för Mayotte är förenad med har 
kommissionen lagt fram ett förslag för parlamentet och Europeiska rådet om ett antal rättsliga 
undantag för att säkerställa en successiv infasning av unionens regelverk.  

Texten innehåller en uppsättning undantag kopplade till reglering, finansiering och kontroll av 
fisket på Mayotte. Den har utarbetats i nära samarbete med regeringen i den berörda 
medlemsstaten, Frankrike, för att se till att unionens regelverk iakttas så snabbt som möjligt 
med samtidig hänsyn till de orubbliga tidsfristerna i ett sådant tillvägagångssätt, särskilt mot 
bakgrund av de ekonomiska och sociala svårigheter som är förenade med ställningen som 
yttersta randområde i enlighet med artikel 349 i EUF-fördraget. 

I detta sammanhang beklagar föredraganden för detta yttrande att artikel 349 i EUF-fördraget 
inte ingår som rättslig grund, trots att texten och dess motiveringar till fullo motsvarar den 
artikelns syfte. Att ta med artikel 349 i ett system med flera rättsliga grunder är ett absolut 
minimum för att de föreslagna särskilda åtgärdernas karaktär av undantag ska framgå.

Vidare måste en del justeringar göras för att tillgodose dels unionens ambitioner för skyddet 
av djur, människor och miljö, dels de därtill hörande materiella och finansiella frågorna 
liksom svårigheterna kopplade till ställningen som yttersta randområde. Med tanke på den 
uppenbara kopplingen mellan dessa bestämmelser föreslår föredraganden att grunderna för 
undantag för rening och kvalitetskontroll av vatten ska harmoniseras. 

Likaså föreslår föredraganden att undantaget för anpassningen av burar för värphöns ska 
förlängas till fyra år med hänsyn till de få aktörerna, de ekonomiska och sociala svårigheter 
som präglar Mayottes ekonomi och det faktum att försäljningen av äggprodukter blir 
begränsad till den lokala marknaden. Denna bestämmelse villkoras av tillämpningen av den 
gemensamma lagstiftningen på inredningen av nya burar. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
43.2, 114, 153.2, 168 och 192.1,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
43.2, 114, 153.2, 168, 192.1 och 349,

Motivering

Eftersom artikel 349 i EUF-fördraget medger särskilda åtgärder för yttersta randområden 
bör den ingå bland de rättsliga grunderna för detta direktiv.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Genom beslut 2012/419/EU3 ändrade 
Europeiska rådet Mayottes ställning i 
förhållande till Europeiska unionen från 
och med den 1 januari 2014. Från och med 
den dagen upphör Mayotte att vara ett 
utomeuropeiskt territorium och får 
ställning som yttersta randområde i 
enlighet med artiklarna 349 och 355.1 i
EUF-fördraget. Unionslagstiftningen 
kommer att vara tillämplig på Mayotte från 
och med den dagen. På grund av Mayottes 
särskilda situation på olika områden bör 
man föreskriva om vissa särskilda åtgärder.

(1) Genom beslut 2012/419/EU3 ändrade 
Europeiska rådet Mayottes ställning i 
förhållande till Europeiska unionen från 
och med den 1 januari 2014. Från och med 
den dagen upphör Mayotte att vara ett 
utomeuropeiskt land och territorium i 
enlighet med artikel 198 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och 
får ställning som yttersta randområde i 
enlighet med artiklarna 349 och 355.1 i det 
fördraget. Unionslagstiftningen kommer 
att vara tillämplig på Mayotte från och med 
den dagen. På grund av Mayottes särskilda 
situation på olika områden och dess nya 
ställning som yttersta randområde bör 
man föreskriva om vissa särskilda åtgärder.

__________________ __________________
3 EUT L 204, 31.7.2012, s. 131. 3 EUT L 204, 31.7.2012, s. 131.

Motivering

För att förtydliga Mayottes tidigare ställning och belysa att dess nya ställning som yttersta 
randområde medger undantag från EU:s politik enligt artikel 349 i EUF-fördraget.
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) På jordbruksområdet, när det gäller 
rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 
1999 om att fastställa miniminormer för 
skyddet av värphöns5, inhyses värphöns i 
icke inredda burar på Mayotte. Eftersom 
det krävs omfattande investeringar och 
förberedelser för att ersätta icke inredda 
burar med inredda burar eller alternativa 
system krävs det när det gäller värphöns 
som värper den 1 januari 2014 att förbudet 
mot användning av icke inredda burar 
skjuts upp högst 12 månader från den 
dagen. På så sätt går det att undvika att 
burarna byts ut under värpperioden. För att 
undvika en snedvridning av konkurrensen 
bör ägg från anläggningar med icke 
inredda burar endast saluföras på den 
lokala marknaden på Mayotte. För att 
underlätta nödvändiga kontroller bör ägg 
som framställts i icke inredda burar ha en 
speciell märkning.

(4) På jordbruksområdet, när det gäller 
rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 
1999 om att fastställa miniminormer för 
skyddet av värphöns5, inhyses värphöns i 
icke inredda burar på Mayotte. Med tanke 
på Mayottes ekonomiska och sociala 
svårigheter och de omfattande 
investeringar och förberedelser som krävs
för att ersätta icke inredda burar med 
inredda burar eller alternativa system,
krävs det när det gäller värphöns som 
värper den 1 januari 2014 att förbudet mot 
användning av icke inredda burar skjuts 
upp högst fyra år från den dagen. På så sätt 
går det att undvika att burarna byts ut 
under värpperioden. För att undvika en 
snedvridning av konkurrensen bör ägg från 
anläggningar med icke inredda burar 
endast saluföras på den lokala marknaden 
på Mayotte. För att underlätta nödvändiga 
kontroller bör ägg som framställts i icke 
inredda burar ha en speciell märkning.

__________________ __________________
5 EGT L 203, 3.8.1999, s. 53. 5 EGT L 203, 3.8.1999, s. 53.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 1
Direktiv 91/271/EG
Artikel 3 – led 1a – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– senast den 31 december 2020 för tätorter 
med mer än 10 000 personekvivalenter, 
vilket innebär minst 70 % av 

– senast den 31 december 2020 för tätorter 
med mer än 15 000 personekvivalenter, 
vilket innebär minst 70 % av 
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avloppsvattnet på Mayotte, och avloppsvattnet på Mayotte, och

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 1
Direktiv 91/271/EG
Artikel 3 – led 1a – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– senast den 31 december 2027 för övriga 
tätorter.”

– senast den 31 december 2027 för
kommuner med mer än 2 000 
personekvivalenter.”

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 2
Direktiv 91/271/EG 
Artikel 4 – led 1a – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– senast den 31 december 2027 för övriga 
tätorter.”

– senast den 31 december 2027 för 
kommuner med mer än 2 000 
personekvivalenter.”

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 3 – led a
Direktiv 91/271/EG
Artikel 5 – led 2a – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– senast den 31 december 2020 för tätorter 
med mer än 10 000 personekvivalenter, 
vilket tillsammans med de tätorter som 
avses i artikel 4.1a innebär minst 70 % av 
avloppsvattnet på Mayotte, och

– senast den 31 december 2020 för tätorter 
med mer än 15 000 personekvivalenter, 
vilket tillsammans med de tätorter som 
avses i artikel 4.1a innebär minst 70 % av 
avloppsvattnet på Mayotte, och
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 3 – led a
Direktiv 91/271/EG
Artikel 5 – punkt 2a – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– senast den 31 december 2027 för övriga 
tätorter.”

– senast den 31 december 2027 för tätorter
med mer än 2 000 personekvivalenter.”

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 2 
Direktiv 1999/74/EG 
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med den 1 januari 2014 får inga 
burar som avses i detta kapitel byggas 
eller för första gången tas i bruk på 
Mayotte.”
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