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Hermed følger til delegationerne en kompromistekst vedrørende Rådets direktiv om ændring af 

Rådets direktiv 2010/18/EU på grund af Mayottes ændrede status.
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Formandskabets ændringsforslag er angivet med fed skrift og understregning

Forslag til

RÅDETS DIREKTIV

om ændring af Rådets direktiv 2010/18/EU på grund af Mayottes ændrede status

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 349,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen

efter fremsendelse af udkast til retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet1,

efter den særlige lovgivningsprocedure, og

                                               
1 EUT
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ud fra følgende betragtninger:

(1) Det Europæiske Råd har ved afgørelse 2012/419/EU1 besluttet at ændre Mayottes status i 

forhold til Den Europæiske Union med virkning fra 1. januar 2014. Derfor vil Mayotte fra 

denne dato ikke længere være et oversøisk territorium, men en region i den yderste periferi, 

jf. artikel 349 og 355, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Som 

følge af denne ændring af Mayottes retlige status vil EU-retten være gældende på 

Mayotte fra [...] 1. januar 2014. Der bør imidlertid, på grund af den særlige strukturelle 

sociale og økonomiske situation på Mayotte som ny region i den yderste periferi, træffes 

specifikke foranstaltninger for så vidt angår de særlige betingelser for gennemførelse af

EU-retten.

(2) I betragtning af den særlige strukturelle økonomiske og sociale situation på Mayotte, og 

især det faktum, at arbejdsmarkedet ikke er særlig udviklet, og at beskæftigelsesfrekvensen 

er lav på grund af fjern beliggenhed, status som øsamfund og vanskelige topografiske 

og klimatiske forhold, bør der indrømmes en yderligere udsættelse af ikrafttrædelsen af 

Rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010 om iværksættelse af den reviderede rammeaf-

tale vedrørende forældreorlov, der er indgået af BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP og 

EFS, og om ophævelse af direktiv 96/34/EF2 [...] for at sikre en gradvis gennemførelse af 

ligebehandling, hvad angår forældreorlov, og for ikke at destabilisere den fremadskridende

økonomiske udvikling af den [...] nye region i den yderste periferi. Denne yderligere frist 

for ikrafttrædelse bør [...] give mulighed for en forbedring af den særlige ugunstige struk-

turelle sociale og økonomiske situation for Mayotte som ny region i den yderste periferi.

(3) Direktiv 2010/18/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

                                               
1 EUT L 204 af 31.7.2012, s. 131.
2 EUT L 68 af 18.3.2010, s. 13.
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Artikel 1

I direktiv 2010/18/EU, artikel 3, stk. 2, indsættes som nyt afsnit:

"Uanset første afsnit forlænges den heri nævnte yderligere frist til den 31. december 2018 for 

Mayotte som en region i den yderste periferi, jf. artikel 349 i TEUF."

Artikel 2

Dette direktiv er rettet til Den Franske Republik.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft den 1. januar 2014.

Udfærdiget i Bruxelles,

På Rådets vegne

Formand

_____________________


