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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
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(OR. en)

Διοργανικός φάκελος:
2013/0189 (NLE)

14220/13
ADD 1

LIMITE

POSEIDOM 11
REGIO 211
ENV 874
AGRI 613
SOC 749
SAN 363

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 στο ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ "I"
Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
Αποδέκτης: Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων
αριθ. προηγ. εγγρ..: 11805/13 + COR 1
αριθ. πρότ. Επιτρ.: COM(2013) 413 final
Θέμα: Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 

2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ
- Επικύρωση

Διαβιβάζεται στις αντιπροσωπίες συμβιβαστικό κείμενο οδηγίας του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της 

Μαγιότ.

Οι αλλαγές που προτείνει η Προεδρία επισημαίνονται με μαύρα και υπογραμμισμένα στοιχεία.
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Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου
λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 155

παράγραφος 2 349,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1,

Ενεργώντας σύμφωνα με την ειδική νομοθετική διαδικασία,

                                               
1 ΕΕ 
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Mε την απόφαση αριθ. 2012/419/ΕΕ1, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τροποποίησε το καθεστώς 

της Μαγιότ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1ης Ιανουαρίου 2014. Επομένως, από την 

ημερομηνία αυτή και μετά, η Μαγιότ θα πάψει να αποτελεί υπερπόντιο έδαφος και θα

καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 349 και του 

άρθρου 355 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κατόπιν αυτής της αλλαγής καθεστώτος, το δίκαιο της Ένωσης θα εφαρμόζεται στη 

Μαγιότ από την […] 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής. Θα πρέπει όμως να καθοριστούν 

ορισμένα ειδικά μέτρα σχετικά με τις ειδικές συνθήκες εφαρμογής του ενωσιακού 

δικαίου, τα οποία αιτιολογούνται από την ιδιαίτερη διαρθρωτική κοινωνική και 

οικονομική κατάσταση της Μαγιότ ως νέας εξόχως απόκεντρης περιοχής της Ένωσης.

(2) Λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης διαρθρωτικής οικονομικής και κοινωνικής 

κατάστασης της Μαγιότ, ιδίως δε του ότι λόγω της μεγάλης της απόστασης, του 

νησιωτικού της χαρακτήρα, της δύσβατης μορφολογίας του εδάφους και της 

κλιματικής της κατάστασης, η αγορά εργασίας είναι ελάχιστα ανεπτυγμένη και το 

ποσοστό απασχόλησης είναι χαμηλό, θα πρέπει να προβλεφθεί μια πρόσθετη προθεσμία

εφαρμογής της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την 

εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από 

τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση 

της οδηγίας 96/34/ΕΚ2, […] προκειμένου να διασφαλιστεί η σταδιακή επίτευξη της ίσης 

μεταχείρισης στον ειδικό τομέα της γονικής άδειας και να μην αποσταθεροποιηθεί η 

βαθμιαία οικονομική ανάπτυξη της […] νέας εξόχως απόκεντρης περιοχής. Η 

προβλεπόμενη πρόσθετη προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να […]

επιτρέψει να βελτιωθεί η ιδιαίτερη μειονεκτική διαρθρωτική κοινωνική και οικονομική

κατάσταση της Μαγιότ ως νέας εξόχως απόκεντρης περιοχής της Ένωσης.

(3) Θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 2010/18/ΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

                                               
1 ΕΕ L 204 της 31.7.2012, σ. 131.
2 ΕΕ L 68 της 18.3.2010, σ. 13.
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Άρθρο 1

Στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2010/18/ΕΕ, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, για τη Μαγιότ ως εξόχως απόκεντρη περιοχή της 

Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η εκεί προβλεπόμενη συμπληρωματική προθεσμία παρατείνεται έως τις 

31 Δεκεμβρίου 2018.»

Άρθρο 2

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στη Γαλλική Δημοκρατία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2014.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

_____________________


