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Muudatusettepanek 9
Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2, 
artiklit 114, artikli 153 lõiget 2, artiklit 168
ja artikli 192 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2, 
artiklit 114, artikli 153 lõiget 2, artiklit 
168, artikli 192 lõiget 1 ja artiklit 349,

Or. fr

Selgitus

Kuivõrd Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 349 nähakse ette võimalus võtta 
äärepoolseimate piirkondade jaoks vastu erimeetmeid, tuleks asjaomast artiklit käesoleva 
direktiivi õigusliku alusena mainida.

Muudatusettepanek 10
Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Nõukogu muutis otsusega 
2012/419/EL,4 mis jõustub alates 1. 
jaanuarist 2014, Mayotte’i staatust Euroopa 
Liidu suhtes. Seetõttu ei ole Mayotte alates 
nimetatud kuupäevast enam
ülemereterritoorium, vaid temast saab 
äärepoolseim piirkond ELi toimimise
lepingu artikli 349 ja artikli 355 lõike 1 
tähenduses. Liidu õigusakte hakatakse 
Mayotte suhtes kohaldama alates 
nimetatud kuupäevast. On asjakohane 
kehtestada mitmes valdkonnas teatavad 
erimeetmed, mida õigustab Mayotte'ile 
eriomane olukord.

(1) Euroopa Nõukogu muutis otsusega 
2012/419/EL,4 mis jõustub alates 1. 
jaanuarist 2014, Mayotte’i staatust Euroopa 
Liidu suhtes. Seetõttu ei ole Mayotte alates 
nimetatud kuupäevast enam ülemeremaa 
ega -territoorium Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 198 tähenduses, 
vaid temast saab äärepoolseim piirkond
asjaomase lepingu artikli 349 ja artikli 355 
lõike 1 tähenduses. Liidu õigusakte 
hakatakse Mayotte’i suhtes kohaldama 
alates nimetatud kuupäevast. On 
asjakohane kehtestada mitmes valdkonnas 
teatavad erimeetmed, mida õigustab 
Mayotte'ile eriomane olukord ja tema uus 
äärepoolseima piirkonna staatus.
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__________________ __________________
4 ELT L 204, 31.7.2012, lk 131. 4 ELT L 204, 31.7.2012, lk 131.

Or. fr

Selgitus

Eesmärk on täpsustada Mayotte'i staatuse muutumist ülemeremaast ja -territooriumist 
äärepoolseimaks piirkonnaks, samuti rõhutada, et äärepoolseima piirkonna staatus 
võimaldab teha Euroopa Liidu toimimise lepingu 349 kohasest ühisest poliitikast erandit.

Muudatusettepanek 11
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Seoses Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta 
direktiiviga 2000/60/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik,7 peab Prantsusmaa 
direktiivi nõuetekohaseks rakendamiseks 
seoses vesikonna majandamiskavadega 
vastu võtma ja rakendama 
majandamiskavad, mis sisaldavad 
tehnilisi ja haldusmeetmeid vee hea 
seisundi saavutamiseks ja kõikide 
pinnaveekogude olukorra halvenemise 
vältimiseks. Seega on Prantsusmaale vaja 
kõnealuste meetmete vastuvõtmiseks ja 
rakendamiseks anda piisavalt aega.

välja jäetud

__________________
7 EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1.

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Jean-Jacob Bicep
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. fr


