
AM\1004816PL.doc PE519.803v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rozwoju Regionalnego

2013/0192(COD)

30.9.2013

POPRAWKI
9 - 12

Projekt opinii
Patrice Tirolien
(PE519.804v01-00)

Zmiana niektórych dyrektyw w obszarze środowiska, rolnictwa, polityki 
społecznej i zdrowia publicznego ze względu na zmianę statusu Majotty 
względem Unii Europejskiej

Wniosek dotyczący dyrektywy
(COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))



PE519.803v01-00 2/5 AM\1004816PL.doc

PL

AM_Com_LegOpinion



AM\1004816PL.doc 3/5 PE519.803v01-00

PL

Poprawka 9
Maurice Ponga

Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 43 ust. 2, art. 114, art. 153 ust. 2, art. 
168 oraz art. 192 ust. 1,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 43 ust. 2, art. 114, art. 153 ust. 2, art. 
168, art. 192 ust. 1 i art. 349,

Or. fr

Uzasadnienie

Jako że art. 349 TFUE przewiduje możliwość przyjęcia środków szczególnych dla regionów 
najbardziej oddalonych, należy go wymienić jako podstawę prawną niniejszej dyrektywy.

Poprawka 10
Maurice Ponga

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Decyzją 2012/419/UE4 Rada 
Europejska podjęła decyzję o zmianie 
statusu Majotty względem Unii 
Europejskiej ze skutkiem od dnia 1 
stycznia 2014 r.  Od tego dnia Majotta 
przestaje być zatem terytorium zamorskim 
i otrzymuje status regionu najbardziej 
oddalonego w rozumieniu art. 349 i art. 
355 ust. 1 Traktatu. Prawo Unii będzie 
miało zastosowanie do Majotty od 
wspomnianej daty. W wielu obszarach 
należy wprowadzić pewne środki 
szczególne uzasadnione szczególną 
sytuacją Majotty.

(1) Decyzją 2012/419/UE4 Rada 
Europejska podjęła decyzję o zmianie 
statusu Majotty względem Unii 
Europejskiej ze skutkiem od dnia 1 
stycznia 2014 r.  Od tego dnia Majotta 
przestaje być zatem krajem i terytorium 
zamorskim w rozumieniu art. 198 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
europejskiej i otrzymuje status regionu 
najbardziej oddalonego w rozumieniu art. 
349 i art. 355 ust. 1 tego traktatu. Prawo 
Unii będzie miało zastosowanie do Majotty 
od wspomnianej daty. W wielu obszarach 
należy wprowadzić pewne środki 
szczególne uzasadnione szczególną 
sytuacją Majotty, a także jej nowym 
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statusem regionu najbardziej oddalonego.
__________________ __________________
4 Dz.U. L 204 z 31.7.2012, s. 131. 4 Dz.U. L 204 z 31.7.2012, s. 131.

Or. fr

Uzasadnienie

Chodzi o zwrócenie uwagi na zmianę statusu Majotty z kraju i terytorium zamorskiego na 
region najbardziej oddalony, a także o podkreślenie, że status regionu najbardziej 
oddalonego pozwala na odstępstwa od wspólnej polityki na mocy art. 349 TFUE.

Poprawka 11
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Jeżeli chodzi o dyrektywę 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającą 
ramy wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej7, właściwe 
wdrożenie tej dyrektywy w odniesieniu do 
planów gospodarowania wodami w 
dorzeczu zależy od przyjęcia i wdrożenia 
przez Francję planów gospodarowania 
zawierających środki techniczne i 
administracyjne służące do uzyskania 
dobrego stanu wód wszystkich części wód 
powierzchniowych oraz zapobieżenia 
pogorszeniu się ich stanu. Należy 
przyznać wystarczająco dużo czasu na 
przyjęcie i wdrożenie takich środków.

skreślony

__________________
7 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.

Or. fr
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Poprawka 12
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. fr


