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Nr wniosku Kom.: COM(2013) 413 final
Dotyczy: Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2010/18/UE

w związku ze zmianą statusu Majotty
– Zatwierdzenie

W załączniku delegacje otrzymują kompromisowy tekst dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 

Rady 2010/18/UE w związku ze zmianą statusu Majotty.



14220/13 ADD 1 kt/PA/lw 2
DGG 2B LIMITE PL

Zmiany zaproponowane przez prezydencję zaznaczono wytłuszczeniem i podkreśleniem.

Wniosek

DYREKTYWA RADY

zmieniająca dyrektywę Rady 2010/18/UE w związku ze zmianą statusu Majotty

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 349,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego1,

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, 

                                               
1 Dz.U.
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a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją 2012/419/UE1 Rada Europejska postanowiła zmienić status Majotty względem Unii 

Europejskiej ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r. Od tego dnia Majotta przestanie być 

zatem terytorium zamorskim i otrzyma status unijnego regionu najbardziej oddalonego

w rozumieniu art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu UE. W związku ze 

wspomnianą zmianą statusu prawnego Majotty, od dnia […] 1 stycznia 2014 r. stosować 

się do niej będzie prawo unijne. Należy jednak ustanowić pewne szczególne środki 

uzasadnione specyficzną strukturalną sytuacją gospodarczą i społeczną Majotty –

nowego regionu należącego do regionów najbardziej oddalonych – dotyczące 

szczególnych warunków stosowania prawa Unii.

(2) Zważywszy na szczególną strukturalną sytuację gospodarczą i społeczną Majotty –

w szczególności fakt, że ze względu na to, iż jest to region oddalony i wyspiarski, 

charakteryzujący się trudnymi warunkami topograficznymi i klimatycznymi, rynek 

pracy jest tam słabo rozwinięty i wskaźnik zatrudnienia jest niski – ustanowić należy […]

dodatkowy okres na wdrożenie dyrektywy Rady 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r.

w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu 

rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz 

uchylającej dyrektywę 96/34/WE2 […], po to by progresywnie wprowadzać równe 

traktowanie w zakresie urlopu rodzicielskiego oraz by nie doprowadzić do destabilizacji 

stopniowego rozwoju gospodarczego […] tego nowego regionu należącego do regionów 

najbardziej oddalonych. Wprowadzenie takiego dodatkowego okresu transpozycji […]

powinno przyczynić się do poprawy tej specyficznej i trudnej strukturalnej sytuacji 

gospodarczej i społecznej Majotty – nowego regionu należącego do regionów 

najbardziej oddalonych.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2010/18/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

                                               
1 Dz.U. L 204 z 31.7.2012, s. 131.
2 Dz.U. L 68 z 18.3.2010, s. 13.
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Artykuł 1

W art. 3 ust. 2 dyrektywy 2010/18/UE dodaje się akapit w brzmieniu:

„W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego dodatkowy okres, o którym mowa w tym 

akapicie, zostaje przedłużony w odniesieniu do Majotty – jednego z regionów najbardziej 

oddalonych w rozumieniu art. 349 TFUE – do dnia 31 grudnia 2018 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2014 r.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

_____________________


