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Относно: Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2010/18/ЕС 

на Съвета поради промяната на статута на Майот
- Утвърждаване

Приложено се изпраща на делегациите компромисен текст на директивата на Съвета за 

изменение на Директива 2010/18/ЕС на Съвета поради промяната на статута на Майот. 
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Предложените от председателството промени са отбелязани с получер шрифт и 

подчертаване.

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

за изменение на Директива 2010/18/ЕС на Съвета поради промяната на статута на 

Майот

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 349 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент1,

в съответствие със специалната законодателна процедура,

                                               
1 ОВ
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като има предвид, че:

(1) С решение 2012/419/ЕС1 Европейският съвет реши да измени статута на Майот по 

отношение на Европейския съюз, считано от 1 януари 2014 г. В резултат на това от 

тази дата Майот ще престане да бъде отвъдморска територия и ще стане най-

отдалечен регион на Съюза по смисъла на член 349 и член 355, параграф 1 от 

Договора за функционирането на ЕС. Вследствие на тази промяна в правния 

статут на Майот правото на Съюза ще се прилага към Майот от […]1 януари 2014 г.

Следва обаче да се установят някои специални мерки, оправдани от особеното 

структурно социално и икономическо състояние на Майот като нов най-отдалечен 

регион, във връзка със специалните условия за прилагане на правото на Съюза.

(2) Като се има предвид особеното структурно икономическо и социално състояние на 

Майот, и по-специално фактът, че пазарът на труда е слабо развит и нивото на 

трудова заетост е ниско поради неговата отдалеченост, островен характер, трудни 

релеф и климат, […] следва да се предвиди допълнителен срок за прилагане на 

Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 година за прилагане на ревизираното 

рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на 

европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и 

малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с 

държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и 

Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за отмяна на 

Директива 96/34/ЕО2, за да се гарантира постепенното въвеждане на равното 

третиране специално в областта на родителския отпуск и за да не се дестабилизира 

постепенното икономическото развитие на […] новия най-отдалечен регион. 

Предвиденият допълнителен срок за транспониране би трябвало […] да създаде 

условия за подобряване на това специално неблагоприятно структурно социално и 

икономическо състояние на Майот като нов най-отдалечен регион.

(3) Поради това Директива 2010/18/ЕС следва да бъде изменена съответно,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

                                               
1 ОВ L 204, 31.7.2012 г., стр. 131.
2 ОВ L 68, 18.3.2010 г., стр. 13.
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Член 1

В член 3, параграф 2 от Директива 2010/18/ЕС се добавя следната алинея: 

„Чрез дерогация от първа алинея за Майот като най-отдалечен регион по смисъла на 

член 349 от ДФЕС посоченият в първа алинея допълнителен срок се удължава до

31 декември 2018 г.“.

Член 2

Адресат на настоящата директива е Френската република.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на 1 януари 2014 г.

Съставено в Брюксел на […] година. 

За Съвета

Председател

_____________________


