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Изменение 9
Морис Понга

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 43, параграф 2, 
член 114, и член 153, параграф 2 от 
него,

като взе предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 43, параграф 2, 
член 114, и член 153, параграф 2, член 
168, член 192, параграф 1 и член 349 от 
него,

Or. fr

Обосновка

Тъй като член 349 от ДФЕС предвижда възможност за приемане на специфични 
мерки за най-отдалечените региони, е уместно той да се спомене като правно 
основание в тази директива.

Изменение 10
Морис Понга

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С решение 2012/419/ЕС4

Европейският съвет реши да измени 
статута на Майот по отношение на 
Европейския съюз, считано от 1 януари 
2014 г. Следователно от тази дата 
Майот ще престане да бъде отвъдморска 
територия и ще стане най-отдалечен 
регион по смисъла на член 349 и 
член 355, параграф 1 от ДФЕС.
Законодателството на Съюза ще се 
прилага към Майот от тази дата.
Целесъобразно е да се предвидят някои 
специални мерки, оправдани от 

(1) С решение 2012/419/ЕС
Европейският съвет реши да измени 
статута на Майот по отношение на 
Европейския съюз, считано от 1 януари 
2014 г. Следователно от тази дата 
Майот ще престане да бъде отвъдморска 
страна и територия по смисъла на 
член 198 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз и ще стане най-отдалечен регион 
по смисъла на член 349 и член 355, 
параграф 1 от същия договор.
Законодателството на Съюза ще се 
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конкретната ситуация на Майот в 
редица области.

прилага към Майот от тази дата.
Целесъобразно е да се предвидят някои 
специални мерки, оправдани от 
конкретната ситуация на Майот, както 
и до неговия нов статут на най-
отдалечен регион, в редица области.

__________________ __________________
4ОВ L 204, 31.7.2012 г., стр. 131 4ОВ L 204, 31.7.2012 г., стр. 131

Or. fr

Обосновка

Става въпрос за уточнение относно промяната на статута от отвъдморска страна 
и територия на най-отдалечен регион, както и да се подчертае, че статутът на най-
отдалечен регион позволява дерогации от общите политики по силата на член 349 от 
ДФЕС.

Изменение 11
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Що се отнася до Директива 
2000/60/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за 
установяване на рамка за действията 
на Общността в областта на 
политиката за водите7 , правилното 
прилагане на директивата по 
отношение на плановете за 
управление на речните басейни 
изисква Франция да приеме и въведе 
планове за управление, съдържащи 
технически и административни 
мерки за постигане на добро 
състояние на водите и за 
предотвратяване влошаването на 
всички повърхностни водни обекти. 
Необходимо е да се предостави 
достатъчно дълъг срок за приемането 
и прилагането на такива мерки.

заличава се
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__________________
4ОВ L 327, 22.7.2012  г., стр. 1

Or. fr

Изменение 12
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. fr


