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Alteração 9
Maurice Ponga

Proposta de diretiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

 Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 43.º, n.º 2, o artigo 
114.º, o artigo 153.º, n.º 2, o artigo 168.º e
o artigo 192.º, n.º 1,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 43.º, n.º 2, o artigo 
114.º, o artigo 153.º, n.º 2, o artigo 168.º, o 
artigo 192.º, n.º 1, e o artigo 349.º,

Or. fr

Justificação

Uma vez que o artigo 349.º do TFUE prevê a possibilidade de adotar medidas específicas 
para as regiões ultraperiféricas, convém mencioná-lo como base jurídica da presente 
diretiva.

Alteração 10
Maurice Ponga

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Pela Decisão 2012/419/UE4, o 
Conselho Europeu decidiu alterar o 
estatuto de Maiote perante a União 
Europeia, com efeitos a partir de 1 de 
janeiro de 2014. Por conseguinte, a partir 
dessa data, Maiote deixará de ser um 
território ultramarino para se tornar uma 
região ultraperiférica na aceção dos 
artigos 349.º e 355.º, n.º 1, do Tratado. A 
legislação da União Europeia aplica-se a 
Maiote a partir dessa data. É conveniente 
prever certas medidas específicas que se 
justificam pela situação particular de 
Maiote em vários domínios.

(1) Pela Decisão 2012/419/UE4, o 
Conselho Europeu decidiu alterar o 
estatuto de Maiote perante a União 
Europeia, com efeitos a partir de 1 de 
janeiro de 2014. Por conseguinte, a partir 
dessa data, Maiote deixará de ser um país e 
território ultramarino na aceção do artigo 
198.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia para se tornar uma 
região ultraperiférica na aceção dos artigos 
349.º e 355.º, n.º 1, do mesmo Tratado. A 
legislação da União Europeia aplica-se a 
Maiote a partir dessa data. É conveniente 
prever certas medidas específicas que se 
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justificam pela situação particular de 
Maiote, bem como pelo seu novo estatuto 
de região ultraperiférica, em vários 
domínios.

__________________ __________________
4 JO L 204 de 31.7.2012, p. 131. 4 JO L 204 de 31.7.2012, p. 131.

Or. fr

Justificação

Trata-se de precisar a alteração de estatuto de Maiote de PTU para RUP e igualmente de 
sublinhar que o estatuto de RUP permite o estabelecimento de derrogações às políticas 
comuns em virtude do artigo 349.º do TFUE.

Alteração 11
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) No que diz respeito à Diretiva 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de outubro de 2000, que 
estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política da 
água7, a correta aplicação da diretiva no 
que se refere a planos de gestão de bacias 
hidrográficas exige que França adote e 
aplique planos de gestão que contem 
medidas técnicas e administrativas a fim 
de alcançar um bom estado das águas e 
de evitar a deterioração de todas as 
massas de águas de superfície. Deve ser 
concedido um prazo suficiente para 
adotar e implementar tais medidas.

Suprimido

__________________
7 JO L 327 de 22.12.2000, p. 1.

Or. fr



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

PT

Alteração 12
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. fr


