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Subiect: Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2010/18/UE a 

Consiliului ca urmare a modificării statutului Mayotte
- Validare

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor un text de compromis privind propunerea de modificare a 

Directivei 2010/18/UE a Consiliului ca urmare a modificării statutului Mayotte. 
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Modificările propuse de Președinție sunt indicate prin caractere aldine subliniate

Propunere de

DIRECTIVĂ A CONSILIULUI

de modificare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului ca urmare a modificării statutului 

Mayotte

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 349,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European 1,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

                                               
1 JO
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întrucât:

(1) Prin Decizia 2012/419/UE 1, Consiliul European a decis modificarea statutului Mayotte în 

raport cu Uniunea Europeană, cu aplicare de la 1 ianuarie 2014. În consecință, începând de 

la această dată, Mayotte încetează să fie teritoriu de peste mări și devine regiune 

ultraperiferică în sensul articolului 349 și al articolului 355 alineatul (1) din Tratatul privind 

funcționarea UE. În urma acestei modificări a statutului juridic al Mayotte, dreptul 

Uniunii se aplică pentru Mayotte de la [...] 1 ianuarie 2014. Ar trebui să se stabilească 

totuși anumite măsuri specifice, justificate de situația socială și economică specială a 

Mayotte în calitate de nouă regiune ultraperiferică, în ceea ce privește condițiile 

speciale de aplicare a dreptului Uniunii.

(2) Având în vedere situația economică și socială specială, de natură structurală, din Mayotte, 

îndeosebi faptul că numărul de lucrători salariați nu este foarte mare și că rata de ocupare nu 

este foarte ridicată, din cauza situării geografice izolate, a caracterului insular, a 

topografiei dificile și a situației climatice, [...] ar trebui să se prevadă prelungirea 

perioadei de punere în aplicare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului din 8 martie 2010 de 

punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului 

încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP și CES și de abrogare a 

Directivei 96/34/CE 2, în scopul de a se garanta realizarea treptată a egalității de tratament în 

domeniul specific al concediului pentru creșterea copilului și de a nu se destabiliza 

dezvoltarea economică treptată a [...] noii regiuni ultraperiferice. Prelungirea prevăzută 

a perioadei de transpunere ar trebui [...] să permită îmbunătățirea acestei situații 

economice și sociale speciale, de natură structurală și care prezintă dezavantaje, din 

Mayotte în calitate de nouă regiune ultraperiferică.

(3) Prin urmare, Directiva 2010/18/UE ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

                                               
1 JO L 204, 31.7.2012, p. 131.
2 JO L 68, 18.3.2010, p. 13.
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Articolul 1

La articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2010/18/UE se adaugă următorul paragraf: 

„Prin derogare de la primul paragraf, pentru Mayotte în calitate de regiune ultraperiferică în 

sensul articolului 349 din TFUE, perioada suplimentară menționată la respectivul paragraf se 

prelungește până la 31 decembrie 2018.”

Articolul 2

Prezenta directivă se adresează Republicii Franceze.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

Adoptată la Bruxelles, 

Pentru Consiliu

Președintele

_____________________


