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Predlog spremembe 9
Maurice Ponga

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti členov 43(2), 114, 
153(2), 168 in 192(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti členov 43(2), 114, 
153(2), 168, 192(1) in 349 Pogodbe,

Or. fr

Obrazložitev

Glede na to, da člen 349 PDEU določa možnost, da se za najbolj oddaljene regije sprejmejo 
posebni ukrepi, je prav, da tudi ta člen navedemo kot pravno podlago te direktive.

Predlog spremembe 10
Maurice Ponga

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Evropski svet je s Sklepom 
2012/419/EU4 spremenil status otočja 
Mayotte v razmerju do Evropske unije z 
učinkom od 1. januarja 2014. Zato od 
navedenega dne otočje Mayotte ne bo več 
čezmorsko ozemlje, ampak bo postalo 
najbolj oddaljena regija v smislu členov 
349 in 355(1) Pogodbe. Pravo unije se za 
otočje Mayotte uporablja od navedenega 
datuma. Primerno je določiti nekatere 
posebne ukrepe, ki jih na številnih 
področjih upravičujejo posebne razmere na 
otočju Mayotte.

(1) Evropski svet je s Sklepom 
2012/419/EU4 spremenil status otočja 
Mayotte v razmerju do Evropske unije z 
učinkom od 1. januarja 2014. Zato od 
navedenega dne otočje Mayotte ne bo več 
čezmorska država in ozemlje v smislu 
člena 198 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, ampak bo postalo najbolj oddaljena 
regija v smislu členov 349 in 355(1) 
Pogodbe. Pravo unije se za otočje Mayotte 
uporablja od navedenega datuma. Primerno 
je določiti nekatere posebne ukrepe, ki jih 
na številnih področjih upravičujejo 
posebne razmere na otočju Mayotte, pa 
tudi njegov novi status najbolj oddaljene 
regije.

__________________ __________________
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4 UL L 204, 31.7.2012, str. 131. 4 UL L 204, 31.7.2012, str. 131.

Or. fr

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo v besedilo vnesti spremembo statusa otočja Mayotte, prej 
čezmorsko ozemlje, zdaj najbolj oddaljena regija, pa tudi opozoriti, da status najbolj 
oddaljene regije v skladu s členom 349 PDEU dopušča odstopanje od skupnih politik.

Predlog spremembe 11
Jean-Jacob Bicep

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V zvezi z Direktivo 2000/60/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. oktobra 2000 o določitvi okvira za 
ukrepe Skupnosti na področju vodne 
politike7, pravilno izvajanje Direktive v 
zvezi z načrti upravljanja povodij zahteva, 
da Francija sprejme in izvede načrt 
upravljanja, ki obsega tehnične in 
upravne ukrepe za zagotovitev dobrega 
stanja vode ter preprečevanje poslabšanja 
stanja vseh teles površinske vode. Za 
sprejetje in izvedbo takšnih ukrepov je 
treba odobriti zadosti časa.

črtano

__________________
7 UL L 327, 22.12.2000, str. 1.

Or. fr

Predlog spremembe 12
Jean-Jacob Bicep

Predlog direktive
Člen 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. fr


