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Betreft: Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/18/EU in 

verband met de wijziging van de status van Mayotte
- Validatie

Hierbij gaat voor de delegaties een compromistekst voor de richtlijn van de Raad tot wijziging van 

Richtlijn 2010/18/EU van de Raad in verband met de wijziging van de status van Mayotte.
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De door het voorzitterschap voorgestelde wijzigingen zijn vetgedrukt en onderstreept.

Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN DE RAAD

tot wijziging van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad in verband met de wijziging van de status 

van Mayotte

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 349,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Parlement1,

Handelend volgens de bijzondere wetgevingsprocedure,

                                               
1 PB
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Besluit 2012/419/EU1 heeft de Europese Raad besloten de status van Mayotte ten 

aanzien van de Europese Unie te wijzigen met ingang van 1 januari 2014. Mayotte zal vanaf 

die datum bijgevolg niet langer een gebied overzee zijn, maar de status krijgen van 

ultraperifeer gebied in de zin van de artikelen 349 en 355, punt 1, van het Verdrag 

betreffende de werking van de EU. Ingevolge deze wijziging van de juridische status 

van Mayotte, zal het recht van de Unie met ingang van […] 1 januari 2014 op Mayotte van 

toepassing zijn. Er dienen echter bepaalde specifieke maatregelen betreffende de 

bijzondere voorwaarden voor de toepassing van het Unierecht te worden genomen, die 

gerechtvaardigd worden door de specifieke structurele sociale en economische situatie

van Mayotte als nieuw ultraperifeer gebied.

(2) Gezien de specifieke structurele economische en sociale situatie van Mayotte, in het 

bijzonder de weinig ontwikkelde loonarbeid en het lage participatiecijfer wegens de grote 

afstand, het insulaire karakter, een moeilijke reliëf en klimaat, dient te worden 

voorzien in een extra termijn voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2010/18/EU van de 

Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het 

CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst en tot intrekking van Richtlijn 

96/34/EG2 […] om de geleidelijke verwezenlijking van de gelijke behandeling op het 

specifieke gebied van ouderschapsverlof te waarborgen en om de geleidelijke economische 

ontwikkeling van het nieuwe ultraperifere gebied […] niet de destabiliseren. De extra 

omzettingstermijn zou een verbetering van de specifieke nadelige structurele sociale en 

economische situatie van Mayotte als nieuw ultraperifeer gebied mogelijk moeten 

maken.

(3) Richtlijn 2010/18/EU moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

                                               
1 PB L 204 van 31.7.2012, blz. 131.
2 PB L 68 van 18.3.2010, blz. 13.
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Artikel 1

Aan artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2010/18/EU wordt de volgende alinea toegevoegd:

"In afwijking van de eerste alinea wordt voor Mayotte als ultraperifeer gebied in de zin van 

artikel 349 VWEU de extra termijn verlengd tot en met 31 december 2018."

Artikel 2

Deze richtlijn is gericht tot de Franse Republiek.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op 1 januari 2014.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter

_____________________


