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Tarkistus 9
Maurice Ponga

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan, 
114 artiklan, 153 artiklan 2 kohdan, 
168 artiklan ja 192 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan, 
114 artiklan, 153 artiklan 2 kohdan, 
168 artiklan ja 192 artiklan 1 kohdan sekä 
349 artiklan,

Or. fr

Perustelu

Koska SEUT:n 349 artiklassa määrätään mahdollisuudesta hyväksyä syrjäisimpiä alueita 
koskevia erityistoimenpiteitä, se on syytä mainita direktiivin oikeusperustana.

Tarkistus 10
Maurice Ponga

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Eurooppa-neuvosto päätti päätöksellä 
2012/419/EU3 muuttaa Mayotten aseman 
unioniin nähden 1 päivästä tammikuuta 
2014 alkaen. Tämän vuoksi Mayotte 
lakkaa kyseisestä päivästä alkaen olemasta 
merentakainen maa ja alue ja siitä tulee 
perussopimuksen 349 artiklassa ja 
355 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
syrjäisimpiin alueisiin kuuluva alue. 
Mayotteen sovelletaan unionin oikeutta 
kyseisestä päivästä alkaen. Mayotten 
erityisen tilanteen vuoksi on aiheellista 
säätää tietyistä erityistoimenpiteistä useilla 
aloilla.

(1) Eurooppa-neuvosto päätti päätöksellä 
2012/419/EU3 muuttaa Mayotten aseman 
unioniin nähden 1 päivästä tammikuuta 
2014 alkaen. Tämän vuoksi Mayotte 
lakkaa kyseisestä päivästä alkaen olemasta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 198 artiklassa tarkoitettu 
merentakainen maa ja alue ja siitä tulee 
mainitun perussopimuksen 349 artiklassa 
ja 355 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
syrjäisimpiin alueisiin kuuluva alue. 
Mayotteen sovelletaan unionin oikeutta 
kyseisestä päivästä alkaen. Mayotten 
erityisen tilanteen sekä sen uuden aseman 
syrjäisimpiin alueisiin kuuluvana alueena 
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vuoksi on aiheellista säätää tietyistä 
erityistoimenpiteistä useilla aloilla.

__________________ __________________
3 EUVL L 204, 31.7.2012, s. 131. 3 EUVL L 204, 31.7.2012, s. 131.

Or. fr

Perustelu

Täsmennetään, että Mayotten asema muuttuu merentakaisesta maasta ja alueesta 
syrjäisimpiin alueisiin kuuluvaksi alueeksi, ja korostetaan lisäksi, että syrjäisimpiin alueisiin 
kuuluvan alueen asema mahdollistaa poikkeamisen yhteisistä politiikoista SEUT:n 
349 artiklan nojalla. 

Tarkistus 11
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/60/EY6 moitteeton 
täytäntöönpano vesipiirien 
hoitosuunnitelmien osalta edellyttää, että 
Ranska hyväksyy ja panee täytäntöön 
hoitosuunnitelmat, joihin sisältyy teknisiä 
ja hallinnollisia määräyksiä, jotta voidaan 
saavuttaa vesien hyvä tila ja estää 
pintavesimuodostumien huononeminen. 
Tällaisten toimenpiteiden hyväksymiseen 
ja täytäntöönpanoon on myönnettävä 
riittävästi aikaa.

Poistetaan.

__________________
6 EUVL L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. fr
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Tarkistus 12
Jean-Jacob Bicep

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. fr


