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KORT BEGRUNDELSE

Ved afgørelse 2012/419/EU har Det Europæiske Råd ændret Mayottes status i forhold til Den 
Europæiske Union fra den 1. januar 2014. Fra denne dato vil øgruppen derfor ophøre med at 
være et oversøisk territorium og blive en region i den yderste periferi i medfør af artikel 349 
og artikel 355, stk. 1, i Lissabontraktaten, og EU-retten vil i princippet finde fuld anvendelse.  
. 

I erkendelse af de begrænsninger, som Mayotte konfronteres med i forbindelse med denne 
statusændring, har Kommissionen foreslået Parlamentet og Rådet en række retlige 
undtagelsesbestemmelser for at sikre en gradvis overgang over en vis periode frem mod ”den 
gældende fællesskabsret”. 

I denne tekst fastsættes alle undtagelser, som er knyttet til fiskeriloftet, finansieringen og 
kontrollen af fiskeri på Mayotte. Den er blevet udarbejdet i tæt samarbejde med regeringen i 
den berørte medlemsstat, Frankrig, for at sikre, at der hurtigst muligt tages hensyn til den 
gældende fællesskabsret, samtidig med at der tages hensyn til frister, der ikke kan afkortes, i 
forbindelse med denne fremgangsmåde, navnlig med hensyn til de økonomiske og sociale 
begrænsninger, som er forbundet med status for en region i den yderste periferi, som fastlagt i 
artikel 349 i TEUF.    

Med henblik herpå udtrykker ordføreren for udtalelsen beklagelse over, at artikel 349 TEUF 
er udeladt som retsgrundlag, selv om teksten og begrundelserne fuldt ud modsvarer formål og 
indhold i denne artikel. At medtage denne artikel i et system med flere retsgrundlag er således 
et absolut minimum for at inddrage den undtagelsesmæssige karakter i de foreslåede 
specifikke foranstaltninger.

Desuden er visse tilpasninger nødvendige for at sikre dels fællesskabets ambitioner med 
hensyn til beskyttelse af dyrevelfærd, menneskers og miljøets trivsel og dels de hermed 
forbundne materielle og finansielle spørgsmål, hvortil man kan tilføje begrænsningerne, der er 
forbundet med den meget afsides beliggenhed. Ordføreren for udtalelsen foreslår derfor i lyset 
af den åbenlyse sammenhæng mellem disse bestemmelser at harmonisere retsgrundlagene for 
undtagelserne på området for vandsanitet og kvalitetskontrol af vand. 

Endvidere foreslår ordføreren at forlænge perioden, hvorunder undtagelsesbestemmelsen om 
tilpasningen af bure for æglæggende høns gælder, til fire år, idet der tages højde for det lave 
antal af involverede aktører, de økonomiske og sociale begrænsninger, som er kendetegnende 
for Mayottes økonomi, og den begrænsede afsætning af æggeprodukter på det lokale marked. 
Denne bestemmelse er fortsat betinget af gennemførelsen af den fælles lovgivning i 
forbindelse med etablering af nye bure. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
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sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 43, stk. 2, artikel 114, artikel 153, 
stk. 2, artikel 168 og artikel 192, stk. 1,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 43, stk. 2, artikel 114, artikel 153, 
stk. 2, artikel 168, artikel 192, stk. 1, og 
artikel 349,

Or. fr

Ændringsforslag 2

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 høner6 skal det bemærkes, at 
æglæggende høner produceres i bure, der 
ikke er stimulusberigede, på Mayotte. I 
betragtning af de omfattende investeringer 
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 

(4) På landbrugsområdet og for så vidt 
angår Rådets direktiv 1999/74/EF af 19. 
juli 1999 om mindstekrav til beskyttelse af 
æglæggende høner6 skal det bemærkes, at 
æglæggende høner produceres i bure, der 
ikke er stimulusberigede, på Mayotte. I 
betragtning af de omfattende økonomiske 
og sociale begrænsninger på Mayotte og 
de investeringer 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 
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marked på Mayotte. For at lette den 
nødvendige kontrol bør æg produceret i 
bure, der ikke er stimulusberigede, 
forsynes med et særligt mærke.

lokale marked på Mayotte. For at lette den 
nødvendige kontrol bør æg produceret i 
bure, der ikke er stimulusberigede, 
forsynes med et særligt mærke.

__________________ __________________
6 EFT L 203 af 3.8.1999, s. 53. 6 EFT L 203 af 3.8.1999, s. 53.

Or. fr

Ændringsforslag 3

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

Ændringsforslag 4

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- senest den 31. december 2027 for alle 
byområder,

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

Or. fr
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Ændringsforslag 5

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- senest den 31. december 2027 for alle 
byområder,

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

Or. fr

Ændringsforslag 6

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

Or. fr

Ændringsforslag 7

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

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 2 
Direktiv 1999/74/EF 
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra den 1. januar 2014 kan intet bur, som 
det omhandlet i dette kapitel, for første 
gang bygges eller tages i brug på 
Mayotte.” 

Or. fr


