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Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Ved afgørelse 2012/419/EU
3
 besluttede 

Det Europæiske Råd at ændre Mayottes 

status i forhold til Den Europæiske Union 

fra den 1. januar 2014. Fra dette tidspunkt 

vil Mayotte derfor ophøre med at være et 

oversøisk territorium og blive en region i 

den yderste periferi, jf. artikel 349 og 

artikel 355, stk. 1, i traktaten. EU-retten vil 

finde anvendelse på Mayotte fra denne 

dato. Det er hensigtsmæssigt at fastsætte 

visse specifikke foranstaltninger på grund 

af den særlige situation for Mayotte på en 

række områder. 

(1) Ved afgørelse 2012/419/EU
3
 besluttede 

Det Europæiske Råd at ændre Mayottes 

status i forhold til Den Europæiske Union 

fra den 1. januar 2014. Fra dette tidspunkt 

vil Mayotte derfor ophøre med at være et 

oversøisk land eller territorium i henhold 

til artikel 198 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF) og blive en region i den yderste 

periferi, jf. artikel 349 og artikel 355, stk. 

1, i TEUF. Som følge af denne ændring 

af Mayottes retlige status vil EU-retten 

finde anvendelse på Mayotte fra den 1. 

januar 2014. Det er hensigtsmæssigt at 

fastsætte visse specifikke foranstaltninger 

på grund af den særlige strukturelle, 

sociale, miljømæssige og økonomiske 

situation for Mayotte og dets nye status 

som en region i den yderste periferi på en 

række områder.  
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3 
EUT L 204 af 31.7.2012, s. 131. 

3 
EUT L 204 af 31.7.2012, s. 131. 

 

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 høner
5
 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 

marked på Mayotte. For at lette den 

nødvendige kontrol bør æg produceret i 

bure, der ikke er stimulusberigede, 

forsynes med et særligt mærke. 

(4) På landbrugsområdet, og for så vidt 

angår Rådets direktiv 1999/74/EF af 19. 

juli 1999 om mindstekrav til beskyttelse af 

æglæggende høner
5
, skal det bemærkes, at 

æglæggende høner produceres i bure, der 

ikke er stimulusberigede, på Mayotte. I 

betragtning af de økonomiske og sociale 

begrænsninger på Mayotte og 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 fire 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 
EFT L 203 af 3.8.1999, s. 53. 

5 
EFT L 203 af 3.8.1999, s. 53. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) For så vidt angår Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 2006/7/EF af 15. februar 

(6) For så vidt angår Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 2006/7/EF af 15. februar 
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2006 om forvaltning af badevandskvalitet 

og om ophævelse af direktiv 76/160/EØF, 

kræver overfladevandets tilstand på 

Mayotte betydelige forbedringer for at leve 

op til kravene i nævnte direktiv. 

Badevandets kvalitet er direkte afhængig af 

rensningen af byspildevand, og 

bestemmelserne i direktiv 2006/7/EF kan 

kun efterkommes gradvist, hvis byområder, 

som har betydning for kvaliteten af 

byspildevandet, lever op til kravene i 

direktiv 91/271/EØF. Der skal derfor 

vedtages specifikke frister for at give 

Frankrig mulighed for at opfylde EU-

standarderne for badevandskvalitet.  

2006 om forvaltning af badevandskvalitet 

og om ophævelse af direktiv 76/160/EØF, 

kræver overfladevandets tilstand på 

Mayotte betydelige forbedringer for at leve 

op til kravene i nævnte direktiv. 

Badevandets kvalitet er direkte afhængig af 

rensningen af byspildevand, og 

bestemmelserne i direktiv 2006/7/EF kan 

kun efterkommes gradvist, hvis byområder, 

som har betydning for kvaliteten af 

byspildevandet, lever op til kravene i 

direktiv 91/271/EØF. Der skal derfor 

vedtages specifikke frister for at give 

Frankrig mulighed for at opfylde EU-

standarderne for badevandskvalitet på 

Mayotte som en ny region i den yderste 

periferi og på grund af dennes særlige 

sociale, miljømæssige og økonomiske 

situation.  

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) På området for social- og 

arbejdsmarkedspolitik bør der tages hensyn 

til vanskelighederne med at efterleve 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/25/EF af 5. april 2006 om 

minimumsforskrifter for sikkerhed og 

sundhed i forbindelse med arbejdstagernes 

eksponering for risici på grund af fysiske 

agenser (kunstig optisk stråling) på 

Mayotte fra den 1. januar 2014. På Mayotte 

er der ikke adgang til tekniske faciliteter til 

indførelse af de foranstaltninger, der er 

nødvendige for at efterleve nævnte 

direktiv, for så vidt angår kunstig optisk 

stråling. Det er derfor muligt at indrømme 

Frankrig en undtagelse fra visse 

bestemmelser i nævnte direktiv indtil den 

31. december 2017, såfremt disse 

strukturer ikke forefindes på Mayotte, og 

uden at dette berører de generelle 

principper om beskyttelse og forebyggelse, 

som gælder på området for arbejdstagernes 

(7) På området for social- og 

arbejdsmarkedspolitik bør der tages hensyn 

til vanskelighederne med at efterleve 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/25/EF af 5. april 2006 om 

minimumsforskrifter for sikkerhed og 

sundhed i forbindelse med arbejdstagernes 

eksponering for risici på grund af fysiske 

agenser (kunstig optisk stråling) på 

Mayotte fra den 1. januar 2014. På Mayotte 

er der på grund af den aktuelle særlige 

sociale og økonomiske situation ikke 

adgang til tekniske faciliteter til indførelse 

af de foranstaltninger, der er nødvendige 

for at efterleve nævnte direktiv, for så vidt 

angår kunstig optisk stråling. Det er derfor 

hensigtsmæssigt at indrømme Frankrig en 

undtagelse fra visse bestemmelser i nævnte 

direktiv indtil den 31. december 2017, 

såfremt disse strukturer ikke forefindes på 

Mayotte, og uden at dette berører de 

generelle principper om beskyttelse og 



 

 

 PE519.431/ 4 

 DA 

sundhed og sikkerhed.  forebyggelse, som gælder på området for 

arbejdstagernes sundhed og sikkerhed. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 1 

Direktiv 91/271/EØF 

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 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 1 

Direktiv 91/271/EØF 

Artikel 3 – stk. 1a – led 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  

  

senest den 31. december 2027 for alle 

byområder." 

senest den 31. december 2027 for alle 

byområder med over 2 000 PE." 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 2 

Direktiv 91/271/EØF 

Artikel 4 – stk. 1 a  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1a) Uanset stk. 1 sikrer Frankrig, for så 

vidt angår Mayotte, at byspildevand, der 

tilledes kloaknet, før udledningen 

underkastes sekundær rensning eller en 

tilsvarende rensning: 

(1a) Uanset stk. 1 sikrer Frankrig, for så 

vidt angår Mayotte, at byspildevand, der 

tilledes kloaknet, før udledningen 

underkastes sekundær rensning eller en 

tilsvarende rensning: 
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senest den 31. december 2020 for 

byområder med over 15 000 PE, hvilket 

sammen med de i artikel 5, stk. 2a, 

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 5, stk. 2a, 

omhandlede byområder vil dække mindst 

70 % af den mængde, der genereres på 

Mayotte 

- senest den 31. december 2027 for alle 

byområder.” 

 

senest den 31. december 2027 for alle 

byområder med over 2 000 PE."  

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 3 – litra a 

Direktiv 91/271/EØF 

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." 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 3 – litra a 

Direktiv 91/271/EØF 

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. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 3 a (nyt) 

Direktiv 91/271/EØF 

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt) 
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Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 (3a) I artikel 7 indsættes følgende stykke: 

 "Uanset stk. 1 fastsættes fristen heri, for 

så vidt angår Mayotte, til den 31. 

december 2027." 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 

Direktiv 1999/74/EF 

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

' 3. Uanset stk. 2 kan høner, der er 

æglæggende 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.” 

'3. Uanset stk. 2 kan høner, der er 

æglæggende, fortsat produceres i de i dette 

kapitel omhandlede bure indtil den 31. 

december 2017 på Mayotte.” 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Dette direktiv træder i kraft på 

tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende. 

Dette direktiv træder i kraft dagen efter 

offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende. 

 Det finder anvendelse fra den 1. januar 

2014. 

 


