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Ændringsforslag 9
Maurice Ponga

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

Begrundelse

Eftersom artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver mulighed 
for at træffe særlige foranstaltninger for regionerne i den yderste periferi, bør den nævnes 
som retsgrundlag i dette direktiv.

Ændringsforslag 10
Maurice Ponga

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ved afgørelse 2012/419/EU 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 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 
land og oversøisk territorium i henhold til 
artikel 198 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og 
blive en region i den yderste periferi, jf. 
artikel 349 og artikel 355, stk. 1, i denne 
traktat. EU-retten vil finde anvendelse på 
Mayotte fra denne dato. Det er 
hensigtsmæssigt at fastsætte visse 
specifikke foranstaltninger på grund af den 
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særlige situation for Mayotte og dets nye 
status som region i den yderste periferi på 
en række områder.

__________________ __________________
4 EUT L 204 af 31.7.2012, s. 131. 4 EUT L 204 af 31.7.2012, s. 131.

Or. fr

Begrundelse

Formålet hermed er at præcisere Mayottes ændrede status fra oversøisk land og territorium 
til region i den yderste periferi og ligeledes understrege, at denne nye status gør det muligt at 
afvige fra fælles politikker i medfør af artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Ændringsforslag 11
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For så vidt angår Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger7, kræver korrekt 
gennemførelse af direktivet med hensyn til 
vandområdeplaner, at Frankrig vedtager 
og gennemfører planer indeholdende 
tekniske og administrative 
foranstaltninger til opnåelse af god 
vandtilstand for og forebyggelse af 
forringelse af alle overfladevandområder. 
Der bør indrømmes en tilstrækkelig frist 
til vedtagelse og gennemførelse af 
sådanne foranstaltninger.

udgår

__________________
7 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.

Or. fr
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Ændringsforslag 12
Jean-Jacob Bicep

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. fr


