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Pozmeňujúci návrh 9
Maurice Ponga

Návrh smernice
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 43 
ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2, 
článok 168 a článok 192 ods. 1,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 43 
ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2, 
článok 168, článok 192 ods. 1
a článok 349,

Or. fr

Odôvodnenie

Keďže sa v článku 349 ZFEÚ stanovuje možnosť prijať osobitné opatrenia pre 
najvzdialenejšie regióny, je potrebné uviesť tento článok ako právny základ tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 10
Maurice Ponga

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Európska rada sa rozhodnutím 
2012/419/EÚ4 rozhodla zmeniť štatút 
Mayotte vo vzťahu k Európskej únii 
s účinnosťou od 1. januára 2014. Mayotte 
teda od tohto dátumu prestáva byť
zámorským územím a stáva sa 
najvzdialenejším regiónom v zmysle 
článku 349 a článku 355 ods. 1 ZFEÚ.
Právne predpisy Únie sa na Mayotte budú 
uplatňovať od tohto dátumu. Treba 
stanoviť určité osobitné opatrenia
opodstatnené osobitnou situáciou Mayotte
vo viacerých oblastiach.

(1) Európska rada sa rozhodnutím 
2012/419/EÚ4 rozhodla zmeniť štatút 
Mayotte vo vzťahu k Európskej únii 
s účinnosťou od 1. januára 2014. Mayotte 
teda od tohto dátumu prestáva byť
zámorskou krajinou a územím v zmysle 
článku 198 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie a stáva sa najvzdialenejším 
regiónom v zmysle článku 349 a článku 
355 ods. 1 tejto zmluvy. Právne predpisy 
Únie sa na Mayotte budú uplatňovať od 
tohto dátumu. Vo viacerých oblastiach
treba stanoviť určité osobitné opatrenia
odôvodnené osobitnou situáciou Mayotte , 
ako aj novým štatútom Mayotte ako 
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najvzdialenejšieho regiónu.
__________________ __________________
4 Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131. 4 Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131.

Or. fr

Odôvodnenie

Cieľom tohto návrhu je spresniť zmenu štatútu Mayotte zo zámorskej krajiny a územia na 
najvzdialenejší región a zároveň zdôrazniť, že štatút najvzdialenejšieho regiónu umožňuje 
odchýliť sa od spoločných politík v zmysle článku 349 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 11
Jean-Jacob Bicep

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Pokiaľ ide o smernicu Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. 
októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec 
pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva 
v oblasti vodného hospodárstva7, na 
riadne vykonávanie smernice v súvislosti 
s plánmi manažmentu povodia je 
potrebné, aby Francúzsko prijalo 
a vykonalo plány manažmentu povodia, 
ktoré obsahujú technické 
a administratívne opatrenia na 
dosiahnutie dobrého stavu vôd a na 
zabránenie zhoršeniu všetkých útvarov 
povrchových vôd. Musí sa poskytnúť 
dostatočná lehota na prijatie a vykonanie 
týchto opatrení.

vypúšťa sa

__________________
7 Ú. v. EÚ L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 12
Jean-Jacob Bicep

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. fr


