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Ändringsförslag 9
Maurice Ponga

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
43.2, 114, 153.2, 168 och 192.1,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
43.2, 114, 153.2, 168, 192.1 och 349,

Or. fr

Motivering

Eftersom artikel 349 i EUF-fördraget möjliggör särskilda åtgärder för de yttersta 
randområdena bör den nämnas som rättslig grund för detta direktiv.

Ändringsförslag 10
Maurice Ponga

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Genom beslut 2012/419/EU3 ändrade 
Europeiska rådet Mayottes ställning i 
förhållande till Europeiska unionen från 
och med den 1 januari 2014. Från och med 
den dagen upphör Mayotte att vara ett 
utomeuropeiskt territorium och får 
ställning som yttersta randområde i 
enlighet med artiklarna 349 och 355.1 i 
EUF-fördraget. Unionslagstiftningen 
kommer att vara tillämplig på Mayotte från 
och med den dagen. På grund av Mayottes 
särskilda situation på olika områden bör 
man föreskriva om vissa särskilda åtgärder.

(1) Genom beslut 2012/419/EU3 ändrade 
Europeiska rådet Mayottes ställning i 
förhållande till Europeiska unionen från 
och med den 1 januari 2014. Från och med 
den dagen upphör Mayotte att vara ett 
utomeuropeiskt land och territorium i 
enlighet med artikel 198 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och 
får ställning som yttersta randområde i 
enlighet med artiklarna 349 och 355.1 i det 
fördraget. Unionslagstiftningen kommer 
att vara tillämplig på Mayotte från och med 
den dagen. På grund av Mayottes särskilda 
situation på olika områden och dess nya 
ställning som yttersta randområde bör 
man föreskriva om vissa särskilda åtgärder.

__________________ __________________
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3 EUT L 204, 31.7.2012, s. 131. 3 EUT L 204, 31.7.2012, s. 131.

Or. fr

Motivering

Här handlar det om att framhålla Mayottes ändrade ställning från utomeuropeiskt land och 
territorium till yttersta randområde och understryka att denna nya ställning gör det möjligt 
att frångå den gemensamma politiken i kraft av artikel 349 i EUF-fördraget. 

Ändringsförslag 11
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) När det gäller Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område6 krävs det för en 
korrekt tillämpning av direktivet i fråga 
om förvaltningsplaner för 
avrinningsdistrikt, att Frankrike antar 
och genomför förvaltningsplaner som 
omfattar tekniska och administrativa 
åtgärder för att uppnå god vattenstatus 
och förhindra försämring av alla 
ytvattenförekomster. En tillräcklig 
tidsperiod behövs för antagandet och 
genomförandet av sådana åtgärder.

utgår

__________________
6 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. fr

Ändringsförslag 12
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. fr


