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Pozměňovací návrh 9
Maurice Ponga

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2, 
článek 114, čl. 153 odst. 2, článek 168 a čl. 
192 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2, 
článek 114, čl. 153 odst. 2, článek 168, čl. 
192 odst. 1 a článek 349 této smlouvy,

Or. fr

Odůvodnění

Jelikož je v článku 349 Smlouvy o fungování EU stanovena možnost přijmout konkrétní 
opatření vztahující se na nejvzdálenější regiony, je na místě uvést tento článek jako právní 
základ této směrnice.

Pozměňovací návrh 10
Maurice Ponga

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Rozhodnutím 2012/419/EU4 změnila 
Evropská rada status Mayotte vůči
Evropské unii s účinností od 1. ledna 2014. 
Od tohoto data přestane být Mayotte 
zámořským územím a stane se 
nejvzdálenějším regionem ve smyslu 
článku 349 a čl. 355 odst. 1 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. Od 1. ledna 2014 
se na Mayotte použije právo Unie. Je 
vhodné stanovit některá konkrétní opatření, 
jež jsou odůvodněna zvláštní situací 
Mayotte v řadě oblastí.

(1) Rozhodnutím 2012/419/EU4 změnila 
Evropská rada status Mayotte vůči 
Evropské unii s účinností od 1. ledna 2014. 
Od tohoto data přestane být Mayotte 
zámořskou zemí a územím ve smyslu 
článku 198 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a stane se nejvzdálenějším 
regionem ve smyslu článku 349 a čl. 355 
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Od 1. ledna 2014 se na Mayotte 
použije právo Unie. Je vhodné stanovit v 
řadě oblastí některá konkrétní opatření, jež 
jsou odůvodněna zvláštní situací Mayotte, 
jakož i novým statusem Mayotte coby 
nejvzdálenějšího regionu.
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__________________ __________________
4 Úř. věst. L 204, 31.7.2012, s. 131. 4 Úř. věst. L 204, 31.7.2012, s. 131.

Or. fr

Odůvodnění

Jde o to, upřesnit změnu statusu Mayotte ze zámořské země a území na nejvzdálenější region 
a zároveň zdůraznit, že status nejvzdálenějšího regionu umožňuje v souladu s článkem 349 
Smlouvy o fungování EU stanovovat výjimky ze společných politik.

Pozměňovací návrh 11
Jean-Jacob Bicep

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Pokud jde o směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. 
října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky7, řádné provedení směrnice v 
oblasti plánů povodí vyžaduje, aby 
Francie přijala a provedla plány povodí, 
které obsahují technické a správní 
opatření k zajištění dobrého stavu vody 
všech útvarů povrchové vody a k zamezení 
zhoršení jejich stavu. Je třeba poskytnout 
dostatečnou lhůtu k přijetí a provedení 
takových opatření.

vypouští se

__________________
7 Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Jean-Jacob Bicep

Návrh směrnice
Článek 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. fr


