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Τροπολογία 9
Maurice Ponga

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 
114, το άρθρο 153 παράγραφος 2, το 
άρθρο 168 και το άρθρο 192 παράγραφος 
1,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 
114, το άρθρο 153 παράγραφος 2, το 
άρθρο 168, το άρθρο 192 παράγραφος 1
και το άρθρο 349,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο βαθμό που το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών μέτρων για 
τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, θα πρέπει να αναφέρεται ως νομική βάση της οδηγίας.

Τροπολογία 10
Maurice Ponga

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Με την απόφαση 2012/419/ΕΕ4, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε την 
τροποποίηση του καθεστώτος της Μαγιότ 
έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ισχύ 
από την 1η Ιανουαρίου 2014. Συνεπώς, 
από τη συγκεκριμένη ημερομηνία η 
Μαγιότ θα παύσει να αποτελεί υπερπόντιο 
έδαφος και θα καταστεί εξόχως απόκεντρη 
περιοχή με την έννοια του άρθρου 349 και 
του άρθρου 355 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης. Το δίκαιο της Ένωσης θα 
εφαρμόζεται στη Μαγιότ από την εν λόγω 
ημερομηνία και μετά. Είναι σκόπιμο να 
προβλεφθούν ορισμένα ειδικά μέτρα που 

(1) Με την απόφαση 2012/419/ΕΕ4, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε την 
τροποποίηση του καθεστώτος της Μαγιότ 
έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ισχύ 
από την 1η Ιανουαρίου 2014. Συνεπώς, 
από τη συγκεκριμένη ημερομηνία η 
Μαγιότ θα παύσει να αποτελεί υπερπόντιο 
έδαφος και χώρα κατά την έννοια του 
άρθρου 198 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
θα καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή με 
την έννοια του άρθρου 349 και του άρθρου 
355 παράγραφος 1 της εν λόγω Συνθήκης.
Το δίκαιο της Ένωσης θα εφαρμόζεται στη 
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δικαιολογούνται από την ιδιαίτερη 
κατάσταση της Μαγιότ σε ορισμένους 
τομείς.

Μαγιότ από την εν λόγω ημερομηνία και 
μετά. Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν 
ορισμένα ειδικά μέτρα που 
δικαιολογούνται από την ιδιαίτερη 
κατάσταση της Μαγιότ και το νέο 
καθεστώς της ως εξόχως απόκεντρη 
περιοχή, σε ορισμένους τομείς.

__________________ __________________
4 ΕΕ L 204 της 31.7.2012, σ. 131. 4 ΕΕ L 204 της 31.7.2012, σ. 131.
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Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζεται η μεταβολή του καθεστώτος της Μαγιότι από ΥΧΕ σε εξόχως απόκεντρη
περιοχή, και, επίσης, υπογραμμίζεται ότι το νέο καθεστώς επιτρέπει παρέκκλιση από τις κοινές
πολιτικές σύμφωνα με το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 11
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Όσον αφορά την οδηγία 2000/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 
για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων7, η ορθή εφαρμογή της οδηγίας 
όσον αφορά τα σχέδια διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταμού απαιτούν 
από τη Γαλλία τη θέσπιση και την 
εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης που 
περιέχουν τεχνικά και διοικητικά μέτρα 
για την επίτευξη καλής κατάστασης των 
υδάτων, και για την πρόληψη της 
επιδείνωσης της κατάστασης όλων των 
συστημάτων επιφανειακών υδάτων. 
Επαρκές χρονικό διάστημα πρέπει να 
χορηγηθεί για την υιοθέτηση και την 
εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.

διαγράφεται
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__________________
7 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
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Τροπολογία 12
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται
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