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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Ο Πρόεδρος

8.11.2013

Κυρία Pervenche Berès
Πρόεδρο
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση επί της νομικής βάσης της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου λόγω της 
αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ (COM(2013)0413)

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Κατά τη συνεδρίαση της 14ης Οκτωβρίου 2013, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ενέκρινε 
γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων επί της νομικής βάσης της πρότασης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών στον τομέα του περιβάλλοντος, της 
γεωργίας, της κοινωνικής πολιτικής και της δημόσιας υγείας λόγω της αλλαγής του 
καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης [COM(2013)0418].

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή το Συμβούλιο έχει επιλέξει μια εσφαλμένη νομική βάση 
και ως εκ τούτου η Επιτροπή JURI αποφάσισε να συστήσει στον Πρόεδρο να προσφύγει στο 
Δικαστήριο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την πρόταση η ορθή νομική βάση. Στη 
γνωμοδότησή της, η Επιτροπή JURI επιφυλάχθηκε επίσης του δικαιώματος να υποβάλει στη 
συνέχεια συστάσεις σχετικά με συναφείς νομοθετικές πράξεις για το καθεστώς της Μαγιότ.

Κατά τη συνεδρίαση της 5ης Νοεμβρίου 2013, η Επιτροπή JURI ενέκρινε συνεπώς με δική 
της πρωτοβουλία σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 3 του Κανονισμού, γνωμοδοτήσεις 
σχετικά με τις νομικές βάσεις των τριών επιπλέον νομοθετικών προτάσεων για τη Μαγιότ, οι 
οποίες εξετάζονται στο πλαίσιο διαφορετικών επιτροπών, συμπεριλαμβανομένης της 
ανωτέρω πρότασης που θα εξεταστεί στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.
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I - Ιστορικό

Κατόπιν δημοψηφίσματος που διεξήχθη το 2009, το τότε γαλλικό υπερπόντιο έδαφος της 
Μαγιότ, κείμενο βόρεια της Μαδαγασκάρης, στον Ινδικό Ωκεανό, κατέστη από 31ης 
Μαρτίου 2011 γαλλικό υπερπόντιο διαμέρισμα. Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, με την από 26ης 
Οκτωβρίου 20111 επιστολή του, ζήτησε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να 
κινήσει τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 355 παράγραφος 6 ΣΛΕΕ για την έγκριση 
απόφασης που θα τροποποιούσε, σύμφωνα με τις συνθήκες της ΕΕ, το καθεστώς της Μαγιότ 
από υπερπόντιας χώρας ή επικράτειας σε καθεστώς εξόχως απόκεντρης περιοχής. Η επιστολή 
παρέπεμπε επίσης στη Δήλωση αριθμός 43 σχετικά με το άρθρο 355 παράγραφος 6 της 
ΣΛΕΕ, η οποία έχει ως εξής:

Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 355, παράγραφος 6, θα λάβει απόφαση η οποία θα 
οδηγεί στην τροποποίηση του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης ώστε 
το έδαφος αυτό να καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή κατά την έννοια του 
άρθρου 355, παράγραφος 1, και του άρθρου 349, όταν οι γαλλικές αρχές 
ανακοινώσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι η τρέχουσα 
εξέλιξη ως προς το εσωτερικό καθεστώς της νήσου το επιτρέπει.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατόπιν διαβουλεύσεως με την Επιτροπή2 σύμφωνα με το άρθρο 
355, παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ, ενέκρινε, στις 12 Ιουλίου 2012, την ως άνω απόφαση 
ομόφωνα. 

Το άρθρο 1 της απόφασης προβλέπει ότι από 1ης Ιανουαρίου 2014, η Μαγιότ παύει να 
αποτελεί υπερπόντια χώρα ή επικράτεια, στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του τέταρτου 
μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), προκειμένου να 
καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή, κατά την έννοια του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ. Το άρθρο 2 
έχει ως εξής:

Άρθρο 2

Η ΣΛΕΕ τροποποιείται ως εξής:

(1) στο άρθρο 349, πρώτη παράγραφος, οι λέξεις "της Μαγιότ" προστίθενται 
μετά τις λέξεις "της Μαρτινίκας".

(2) στο άρθρο 355, πρώτη παράγραφος, οι λέξεις "τη Μαγιότ" προστίθενται 
μετά τις λέξεις "τη Μαρτινίκα".

(3) στο Παράρτημα ΙΙ διαγράφεται η έκτη περίπτωση.

Η απόφαση αυτή έχει την ίδια διάρθρωση και εγκρίθηκε με την αυτή διαδικασία όπως η 

                                               
1 Βλέπε έγγραφο του Συμβουλίου EUCO 114/11 της 15ης Νοεμβρίου 2011.
2 C(2012) 3506 τελικό, διαθέσιμο στο έγγραφο του Συμβουλίου 11006/12.
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απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2010 σχετικά με την τροποποίηση του 
καθεστώτος της γαλλικής νήσου του Αγίου Βαρθολομαίου στην Καραϊβική από εξόχως 
απόκεντρης περιοχής σε καθεστώς υπερπόντιας χώρας ή επικράτειας.1

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι στην τελευταία ενοποιημένη έκδοση της ΣΛΕΕ, η 
οποία δημοσιεύτηκε στις 26 Οκτωβρίου 2012, δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις της 
διατύπωσης που να αποτυπώνουν αυτές τις δύο αποφάσεις του Συμβουλίου2. Ωστόσο 
περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη έκδοση του κειμένου του Συμβουλίου3.

Στις 14 Οκτωβρίου 2013, η Επιτροπή JURI ενέκρινε την προαναφερθείσα γνωμοδότηση προς 
την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, η οποία 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Συμβούλιο έχει επιλέξει μία εσφαλμένη νομική βάση.4Η 
Επιτροπή JURI αποφάσισε συνεπώς να συστήσει στον Πρόεδρο να προσφύγει στο 
Δικαστήριο προκειμένου να διασφαλισθεί ότι θα χρησιμοποιηθεί για την πρόταση η ορθή 
νομική βάση καθώς και να συστήσει ότι το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να προβεί σε 
ενέργειες όσον αφορά την απόφαση 2012/419/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της Συνθήκης. Στη σύστασή της η Επιτροπή JURI επιφυλάχθηκε επίσης του 
δικαιώματος να δώσει συνέχεια με συστάσεις που αφορούν συναφείς νομοθετικές πράξεις για 
το καθεστώς της Μαγιότ. 

Κατά τη συνεδρίαση της 5ης Νοεμβρίου 2013, η Επιτροπή JURI έλεγξε τη νομική βάση των 
τριών επιπλέον νομοθετικών προτάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατωτέρω πρότασης για 
την οποία αρμόδια επί της ουσίας είναι η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων. 

ΙΙ - Η νομική βάση της πρότασης για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του 
Συμβουλίου λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ

Η πρόταση
Ανταποκρινόμενη σε αίτημα που υπέβαλαν οι γαλλικές αρχές για την παράταση της
προθεσμίας εφαρμογής της οδηγίας 2010/18/ΕΕ5, η οποία έχει ως στόχο την εφαρμογή μιας
συμφωνίας για τη γονική άδεια που συνήφθη μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, η Επιτροπή προτείνει να δοθεί η παράταση αυτή προκειμένου να διασφαλισθεί η
σταδιακή υλοποίηση της ίσης μεταχείρισης και με τον τρόπο αυτό να μην αποσταθεροποιηθεί
η οικονομική ανάπτυξη της Μαγιότ. 

Οι προτεινόμενες νομικές βάσεις
Η Επιτροπή βασίζει την πρότασή της στο άρθρο 155, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο αποφασίζει
για την εφαρμογή των συμφωνιών των κοινωνικών εταίρων μετά από πρόταση της Επιτροπής

                                               
1 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2010/718/ΕΕ, της 29ης Οκτωβρίου 2010 , σχετικά με την τροποποίηση 
του ευρωπαϊκού καθεστώτος της νήσου του Αγίου Βαρθολομαίου (ΕΕ L 325, 9.12.2010, σ. 4).
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:EN:PDF
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st06/st06655-re07.en08.pdf
4 Βλ. επιστολή του κ. Lehne προς τον κ. Groote με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2013
5 Οδηγία 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/ΕΚ (ΕΕ L 68, της 18.3.2010, σ. 13).
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και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τηρείται ενήμερο. Το Συμβούλιο προτείνει ωστόσο να
τροποποιηθεί η νομική βάση σε άρθρο 349 ΣΛΕΕ σχετικά με τη θέσπιση ειδικών μέτρων για
τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο εγκρίνει τα μέτρα αυτά 
προτάσει της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Ανάλυση
Η νομική υπηρεσία υποστηρίζει την άποψη ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου,
η επιλογή της νομικής βάσης δεν μπορεί να προσδιορίζεται αποκλειστικά με αναφορά στις
προνομίες ενός θεσμικού οργάνου. Ακόμα και αν και το Κοινοβούλιο διαδραμάτιζε
μεγαλύτερο ρόλο βάσει του άρθρου 349 ΣΛΕΕ, επειδή υπάρχει μια πραγματική αντιστοιχία
μεταξύ των διαφορετικών προτάσεων στη δέσμη για τη Μαγιότ και συνεπώς όλοι οι σχετικοί
φάκελοι θα έπρεπε να αναλυθούν με βάση τις ίδιες αρχές, η νομική βάση που επέλεξε η
Επιτροπή πρέπει να θεωρηθεί ορθή. Επειδή η νομική βάση της τροποποιηθείσας οδηγίας ήταν
το άρθρο 155, παράγραφος 2 ΣΛΕΕ η ίδια νομική βάση πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την
παρούσα πρόταση της τροποποιητικής πράξης. 

IIΙ - Συμπέρασμα και σύσταση

Η ορθή νομική βάση της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ είναι το 
άρθρο 155, παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, κατά τη συνεδρίασή της της 5ης Νοεμβρίου 
2013, αποφάσισε ομόφωνα1, να υποστηρίξει ότι η προταθείσα από το Συμβούλιο νομική 
βάση, ήτοι το άρθρο 349 ΣΛΕΕ, δεν είναι ορθή και ότι ορθή νομική βάση είναι η προταθείσα 
από την Επιτροπή.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε συνεπώς να συστήσει στον 
Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 128 του Κανονισμού, να προσφύγει με τη
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της απόφασης του Συμβουλίου να ζητήσει από το 
Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει, στο Δικαστήριο, προκειμένου να διασφαλισθούν οι προνομίες 
του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2 ΣΕΕ. 

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Στην τελική ψηφοφορία ήταν παρόντες οι βουλευτές: Baldassarre (Αντιπρόεδρος), Luigi Berlinguer, Sebastian
Valentin Bodu (Αντιπρόεδρος), Françoise Castex (Αντιπρόεδρος), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe
Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (Πρόεδρος), Eva
Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (Αντιπρόεδρος), 
József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka.


