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Amendamentul 9
Maurice Ponga

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 43 alineatul (2), articolul 114, 
articolul 153 alineatul (2), articolul 168 și 
articolul 192 alineatul (1),

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 43 alineatul (2), articolul 114, 
articolul 153 alineatul (2), articolul 168, 
articolul 192 alineatul (1) și articolul 349,

Or. fr

Justificare

Având în vedere faptul că articolul 349 din TFUE prevede posibilitatea adoptării unor 
măsuri specifice pentru regiunile ultraperiferice, acesta ar trebui inclus ca temei juridic al 
prezentei directive.

Amendamentul 10
Maurice Ponga

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin Decizia 2012/419/UE4, Consiliul 
European a decis modificarea statutului 
Mayotte în raport cu Uniunea Europeană, 
cu efect de la 1 ianuarie 2014. Prin urmare, 
începând de la această dată, Mayotte va 
înceta să mai fie un teritoriu de peste mări 
pentru a deveni o regiune ultraperiferică în 
sensul articolului 349 și al articolului 355 
alineatul (1) din tratat. Dreptul Uniunii se 
aplică în Mayotte de la data respectivă. 
Este necesar să se prevadă anumite măsuri 
specifice justificate de situația specială 
prezentată de Mayotte în mai multe 
domenii.

(1) Prin Decizia 2012/419/UE4, Consiliul 
European a decis modificarea statutului 
Mayotte în raport cu Uniunea Europeană, 
cu efect de la 1 ianuarie 2014. Prin urmare, 
începând de la această dată, Mayotte va 
înceta să mai fie o țară și un teritoriu de 
peste mări în sensul articolului 198 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene pentru a deveni o regiune 
ultraperiferică în sensul articolului 349 și al 
articolului 355 alineatul (1) din acest tratat. 
Dreptul Uniunii se aplică în Mayotte de la 
data respectivă. Este necesar să se prevadă 
anumite măsuri specifice, justificate de 
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situația specială prezentată de Mayotte, 
precum și de noul său statut de regiune 
ultraperiferică, în mai multe domenii.

__________________ __________________
4 JO L 204 din 31.7.2012, p. 131. 4 JO L 204 din 31.7.2012, p. 131.
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Justificare

Se precizează schimbarea de statut a Mayotte, de la TTPM la RUP, precum și faptul că 
statutul de RUP face posibilă derogarea de la politicile comune în temeiul articolului 349 din 
TFUE.

Amendamentul 11
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În ceea ce privește Directiva 
2000/60/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 octombrie 2000 de 
stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei7, buna 
aplicare a directivei în ceea ce privește 
planurile de gestionare a bazinelor 
hidrografice impune ca Franța să adopte și 
să pună în aplicare planuri de gestionare 
care conțin măsuri tehnice și administrative 
pentru a realiza o stare bună a apelor și 
pentru a preveni deteriorarea ansamblului 
organismelor din apele de suprafață.
Trebuie să fie acordată o perioadă 
suficientă de timp pentru adoptarea și 
punerea în aplicare a unor astfel de 
măsuri.

eliminat

__________________
7 JO L 327 din 22.12.2000, p. 1.
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Amendamentul 12
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. fr


