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Módosítás 9
Maurice Ponga

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 43. 
cikke (2) bekezdésére, 114. cikkére, 153. 
cikke (2) bekezdésére, 168. cikkére és
192. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 43. 
cikke (2) bekezdésére, 114. cikkére, 153. 
cikke (2) bekezdésére, 168. cikkére, 
192. cikkének (1) bekezdésére és 349. 
cikkére,

Or. fr

Indokolás

Mivel az EUMSZ 349. cikke lehetőséget biztosít a legkülső régiókra vonatkozó egyedi 
intézkedések elfogadására, célszerű feltüntetni az irányelv jogalapját képező aktusok között.

Módosítás 10
Maurice Ponga

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Tanács 2012/419/EU 
határozatával4 úgy döntött, hogy 
2014. január 1-jei hatállyal módosítja 
Mayotte Európai Unióval kapcsolatos 
jogállását. Ennek következtében az említett 
időponttól Mayotte nem tartozik a
tengerentúli területek közé, és a Szerződés
349. cikke és 355. cikke (1) bekezdése 
értelmében legkülső régiónak minősül. Az 
uniós jogot ettől az időponttól kezdődően 
kell alkalmazni Mayotte-on. Tekintettel
Mayotte számos területen fennálló
különleges helyzetére, indokolt bizonyos 
különintézkedésekről rendelkezni.

(1) Az Európai Tanács 2012/419/EU 
határozatával4 úgy döntött, hogy 
2014. január 1-jei hatállyal módosítja 
Mayotte Európai Unióval kapcsolatos 
jogállását. Ennek következtében az említett 
időponttól Mayotte nem tartozik az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 198. cikke értelmében vett
tengerentúli országok és területek közé,
hanem a szóban forgó szerződés 349. 
cikke és 355. cikke (1) bekezdése 
értelmében legkülső régiónak minősül. Az 
uniós jogot ettől az időponttól kezdődően 
kell alkalmazni Mayotte-on. Tekintettel 
Mayotte különleges helyzetére, valamint 
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legkülső régióként betöltött új jogállására, 
számos területen indokolt bizonyos 
különintézkedésekről rendelkezni.

__________________ __________________
4 HL L 204., 2012.7.31., 131. o. 4 HL L 204., 2012.7.31., 131. o.

Or. fr

Indokolás

Pontosítani kell, hogy Mayotte új jogállása szerint immár nem a tengerentúli országok és 
területek közé, hanem a legkülső régiók közé tartozik, valamint hangsúlyozni kell, hogy az 
EUMSZ 349. cikke értelmében a legkülső régió státusz lehetővé teszi a közös politikáktól való 
eltérést.

Módosítás 11
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv7

tekintetében az irányelv vízgyűjtő-
gazdálkodási tervekre vonatkozó 
megfelelő végrehajtásához 
Franciaországnak technikai és igazgatási 
intézkedéseket tartalmazó gazdálkodási 
terveket kell elfogadnia és végrehajtania 
annak érdekében, hogy jó vízminőséget 
érjen el és megakadályozza a felszíni 
víztestek állapotának romlását. Az ilyen 
jellegű intézkedések bevezetésére és 
végrehajtására elegendő időt kell 
biztosítani.

törölve

__________________
7 HL L 327., 2000.12.22., 1. o.

Or. fr
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Módosítás 12
Jean-Jacob Bicep

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. fr


