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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/86/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 8ης Οκτωβρι΄ου 2001
για τη συµπλη΄ρωση του καταστατικου΄ της ευρωπαϊκη΄ς εταιρι΄ας ο΄σον αφορα΄ το ρο΄λο των εργαζοµε΄νων
Κοινο΄τητα δικαιου΄ται να λα΄βει µε΄τρα συ΄µφωνα µε την αρχη΄
της επικουρικο΄τητας του α΄ρθρου 5 της συνθη΄κης. Συ΄µφωνα
µε την αρχη΄ της αναλογικο΄τητας του ιδι΄ου α΄ρθρου η
παρου΄σα οδηγι΄α συνιστα΄ απλω΄ς το ελα΄χιστο αναγκαι΄ο για
την επι΄τευξη των στο΄χων αυτω΄ν.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

'Εχοντας υπο΄ψη:
τη συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως
το α΄ρθρο 308,
(5)

Η µεγα΄λη ποικιλοµορφι΄α των κανο΄νων και των πρακτικω
΄ν
στα κρα΄τη µε΄λη ο΄σον αφορα΄ τον τρο΄πο κατα΄ τον οποι΄ο οι
εκπρο΄σωποι των εργαζοµε΄νων συµµετε΄χουν στη λη΄ψη των
αποφα΄σεων στα πλαι΄σια των εταιριω΄ν δεν επιτρε΄πει τη
θε΄σπιση ενο΄ς και µοναδικου΄ ευρωπαϊκου΄ προτυ΄που για το
ρο΄λο των εργαζοµε΄νων, το οποι΄ο θα εφαρµο΄ζεται στην SE·

(6)

Ωστο΄σο, διαδικασι΄ες διεθνικη΄ς ενηµε΄ρωσης και διαβου΄λευσης πρε΄πει να διασφαλιστου΄ν σε ο΄λες τις περιπτω΄σεις
συ΄στασης SE·

(7)

Εα΄ν και ο΄ταν υπα΄ρχουν, τα δικαιω΄µατα συµµετοχη΄ς εντο΄ς
µιας η΄ περισσοτε΄ρων εταιριω΄ν που προβαι΄νουν στη συ΄σταση
µιας SE θα πρε΄πει να διαφυλα΄σσονται µε΄σω της µεταφορα΄ς
τους στην SE, µο΄λις αυτη΄ συσταθει΄, εκτο΄ς εα΄ν τα µε΄ρη
αποφασι΄σουν διαφορετικα΄·

(8)

Οι συγκεκριµε΄νες διαδικασι΄ες της διεθνικη΄ς ενηµε΄ρωσης και
διαβου΄λευσης των εργαζοµε΄νων, καθω΄ς και η συµµετοχη΄
αυτω΄ν, εα΄ν προβλε΄πεται, οι οποι΄ες θα εφαρµο΄ζονται σε κα΄θε
SE, θα πρε΄πει να ορι΄ζονται κυρι΄ως µε΄σω συµφωνι΄ας µεταξυ΄
των ενδιαφεροµε΄νων µερω΄ν, η΄, ελλει΄ψει συµφωνι΄ας µε΄σω
της εφαρµογη΄ς ενο΄ς συνο΄λου επικουρικω΄ν κανο΄νων·

(9)

Θα πρε΄πει να δοθει΄ στα κρα΄τη µε΄λη η δυνατο΄τητα να µην
εφαρµο΄ζουν τις διατα΄ξεις αναφορα΄ς περι΄ συµµετοχη΄ς σε
περι΄πτωση συγχωνευ΄σεων, λο΄γω της ποικιλοµορφι΄ας των
εθνικω΄ν συστηµατω΄ν για το ρο΄λο των µισθωτω΄ν· η τυχο΄ν
διατη΄ρηση των ισχυο΄ντων συστηµα΄των και πρακτικω΄ν συµµετοχη΄ς, σε επι΄πεδο συµµετεχουσω΄ν εταιριω΄ν πρε΄πει στην
περι΄πτωση αυτη΄ να εξασφαλιστει΄ µε΄σω προσαρµογη΄ς των
κανο΄νων καταχω΄ρησης·

(10)

Οι κανο΄νες ψηφοφορι΄ας στα πλαι΄σια του ειδικου΄ οργα΄νου
που εκπροσωπει΄ τους εργαζοµε΄νους στις διαπραγµατευ΄σεις,
ιδιαι΄τερα κατα΄ τη συ΄ναψη συµφωνιω΄ν που προβλε΄πουν
επι΄πεδο συµµετοχη΄ς χαµηλο΄τερο απο΄ το ισχυ΄ον στα πλαι΄σια
µιας η΄ περισσοτε΄ρων απο΄ τις συµµετε΄χουσες εταιρι΄ες, θα
πρε΄πει να ει΄ναι αντι΄στοιχοι προς τον κι΄νδυνο κατα΄ργησης η΄
µει΄ωσης των υπαρχο΄ντων συστηµα΄των και πρακτικω΄ν

την τροποποιηµε΄νη προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (1),
τη γνω΄µη του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου (2),
τη γνω΄µη της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (3)
Εκτιµω΄ντας τα ακο΄λουθα:

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

Για την επι΄τευξη των στο΄χων της συνθη΄κης ο κανονισµο΄ς
(ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συµβουλι΄ου(4) θεσπι΄ζει το
καταστατικο΄ της ευρωπαϊκη΄ς εταιρι΄ας (SE).

Ο κανονισµο΄ς αυτο΄ς αποσκοπει΄στη δηµιουργι΄α ενο΄ς ενιαι΄ου
νοµικου΄ πλαισι΄ου εντο΄ς του οποι΄ου εταιρι΄ες απο΄ διαφορετικα΄ κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να µπορου΄ν να σχεδια΄ζουν
και να αναδιοργανω΄νουν τις εργασι΄ες τους σε κοινοτικη΄
κλι΄µακα.

Για να προωθηθου΄ν οι κοινωνικοι΄ στο΄χοι της Κοινο΄τητας,
πρε΄πει να θεσπισθου΄ν ειδικε΄ς διατα΄ξεις, ιδι΄ως στον τοµε΄α
του ρο΄λου των εργαζοµε΄νων, µε στο΄χο να διασφαλισθει΄ ο΄τι
η συ΄σταση µιας SE δεν επιφε΄ρει την κατα΄ργηση η΄ τη µει΄ωση
της κρατου΄σας πρακτικη΄ς ως προς το ρο΄λο των εργαζοµε΄νων
στα πλαι΄σια των εταιριω΄ν που συµµετε΄χουν στη συ΄σταση
µιας SE· ο στο΄χος αυτο΄ς θα πρε΄πει να επιδιωχθει΄ µε΄σω της
θε΄σπισης συνο΄λου κανο΄νων στον τοµε΄α αυτο΄, οι οποι΄οι θα
συµπληρω΄νουν τις διατα΄ξεις του κανονισµου΄.

∆εδοµε΄νου ο΄τι οι στο΄χοι της προτεινο΄µενης δρα΄σης, ο΄πως
περιγρα΄φονται ανωτε΄ρω, δεν µπορου΄ν να επιτευχθου΄ν επαρκω΄ς απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη, διο΄τι επιδιω΄κεται να θεσπιστει΄ ΄ενα
συ΄νολο κανο΄νων για το ρο΄λο των εργαζοµε΄νων που θα
εφαρµο΄ζεται στην SE και συνεπω΄ς ως εκ της κλι΄µακας και
των επιπτω΄σεων της προτεινο΄µενης δρα΄σης, οι στο΄χοι αυτοι΄
µπορου΄ν να επιτευχθου΄ν καλυ΄τερα σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, η

ΕΕ C 138 της 29.5.91, σ. 8.
ΕΕ C 342 της 20.12.93, σ. 15.
ΕΕ C 124 της 21.5.1990, σ. 34.
Βλε΄πε σελι΄δα 1 της παρου΄σας Επι΄σηµης Εφηµερι΄δας.
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συµµετοχη΄ς· ο κι΄νδυνος αυτο΄ς ει΄ναι µεγαλυ΄τερος στην
περι΄πτωση SE που ΄εχει συσταθει΄ κατο΄πιν µετατροπη΄ς η΄
συγχω΄νευσης παρα΄ κατο΄πιν δηµιουργι΄ας εταιρι΄ας χαρτοφυλακι΄ου η΄ κοινη΄ς θυγατρικη΄ς.

(11)

(12)

(13)

(14)

Εα΄ν δεν υπα΄ρξει συµφωνι΄α κατο΄πιν των διαπραγµατευ΄σεων
µεταξυ΄ των εκπροσω΄πων των εργαζοµε΄νων και των αρµοδι΄ων
οργα΄νων των συµµετεχουσω΄ν εταιριω΄ν, πρε΄πει να προβλεφθει΄ ΄ενα πλαι΄σιο παγι΄ων προδιαγραφω΄ν που θα εφαρµο΄ζεται
στην SE, µο΄λις συσταθει΄· αυτο΄ το πλαι΄σιο θα πρε΄πει να
διασφαλι΄ζει αποτελεσµατικε΄ς πρακτικε΄ς διεθνικη΄ς ενηµε΄ρωσης και διαβου΄λευσης των εργαζοµε΄νων, καθω΄ς και τη
συµµετοχη΄ τους στα σχετικα΄ ο΄ργανα της SE, εα΄ν και
εφο΄σον η συµµετοχη΄ αυτη΄ υπη΄ρχε και στα πλαι΄σια των
συµµετεχουσω΄ν εταιριω΄ν.

Θα πρε΄πει να προβλεφθει΄ ο΄τι οι εκπρο΄σωποι των εργαζοµε΄νων οι οποι΄οι δρουν στα πλαι΄σια της οδηγι΄ας απολαυ΄ουν,
κατα΄ την α΄σκηση των καθηκο΄ντων τους, προστασι΄ας και
εγγυη΄σεων παροµοι΄ων µε εκει΄νες που προβλε΄πει για τους
εκπροσω΄πους των εργαζοµε΄νων η νοµοθεσι΄α η΄/και πρακτικη΄
της χω΄ρας της απασχο΄λησης· δεν πρε΄πει να υφι΄στανται
καµι΄α δια΄κριση ως αποτε΄λεσµα της νο΄µιµης α΄σκησης των
δραστηριοτη΄των τους και πρε΄πει να απολαυ΄ουν επαρκου΄ς
προστασι΄ας ο΄σον αφορα΄ την απο΄λυση και τις α΄λλες
κυρω΄σεις.

Θα πρε΄πει να διασφαλιστει΄ η εµπιστευτικο΄τητα των ευαι΄σθητων πληροφοριω΄ν ακο΄µη και µετα΄ τη λη΄ξη της θητει΄ας των
εκπροσω΄πων των εργαζοµε΄νων και να εισαχθει΄ δια΄ταξη που
θα επιτρε΄πει στο αρµο΄διο ο΄ργανο της SE να παρακρατει΄
πληροφορι΄ες οι οποι΄ες, εα΄ν δηµοσιοποιηθου΄ν, θα βλα΄ψουν
σοβαρα΄ για τη λειτουργι΄α µιας SE.

'Οταν µια SE και οι θυγατρικε΄ς η΄ οι εγκαταστα΄σεις αυτη΄ς
υπο΄κεινται στην οδηγι΄α 94/45/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της
22ας Σεπτεµβρι΄ου 1994, για τη θε΄σπιση µιας ευρωπαϊκη΄ς
επιτροπη΄ς επιχει΄ρησης η΄ µιας διαδικασι΄ας σε επιχειρη΄σεις
και οµι΄λους επιχειρη΄σεων κοινοτικη΄ς κλι΄µακας, µε σκοπο΄ να
ενηµερω΄νονται οι εργαζο΄µενοι και να ζητει΄ται η γνω΄µη
τους (1), οι διατα΄ξεις της οδηγι΄ας αυτη΄ς καθω΄ς και η δια΄ταξη
για τη µεταφορα΄ της σε εθνικη΄ νοµοθεσι΄α δεν πρε΄πει να
εφαρµο΄ζεται σε αυτε΄ς, ου΄τε στις θυγατρικε΄ς η΄ εγκαταστα΄σεις
τους, εκτο΄ς εα΄ν η ειδικη΄ διαπραγµατευτικη΄ οµα΄δα αποφασι΄σει να µην αρχι΄σει διαπραγµατευ΄σεις η΄ να τις τερµατι΄σει.
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υπα΄ρχουσες δοµε΄ς εκπροσω΄πησης που προβλε΄πονται απο΄
τους κοινοτικου΄ς και εθνικου΄ς νο΄µους και πρακτικε΄ς.

(16)

Τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να λα΄βουν κατα΄λληλα µε΄τρα στην
περι΄πτωση αθε΄τησης των προβλεπο΄µενων απο΄ την παρου΄σα
οδηγι΄α υποχρεω΄σεων.

(17)

Για την ΄εκδοση της προτεινο΄µενης οδηγι΄ας, η συνθη΄κη δεν
προβλε΄πει α΄λλες εξουσι΄ες εκτο΄ς απο΄ τις εξουσι΄ες του
α΄ρθρου 308.

(18)

Συνιστα΄ θεµελιω΄δη αρχη΄ και σαφη΄ στο΄χο της παρου΄σας
οδηγι΄ας να διασφαλιστου΄ν τα κεκτηµε΄να δικαιω΄µατα των
εργαζοµε΄νων ο΄σον αφορα΄ το ρο΄λο τους στις αποφα΄σεις της
εταιρι΄ας. Τα δικαιω΄µατα των εργαζοµε΄νων πριν τη συ΄σταση
SE πρε΄πει να αποτελε΄σουν τη βα΄ση για τα δικαιω
΄ µατα των
εργαζοµε΄νων και ως προς το ρο΄λο τους στην SE (η αρχη΄
«πριν και µετα΄»)· η προσε΄γγιση αυτη΄ πρε΄πει συνεπω΄ς να
εφαρµο΄ζεται ο΄χι µο΄νον στην αρχικη΄ συ΄σταση µιας SE αλλα΄
και στις διαρθρωτικε΄ς αλλαγε΄ς σε υπα΄ρχουσα SE και στις
εταιρι΄ες υπο΄ διαδικασι΄α διαρθρωτικω΄ν αλλαγω΄ν.

(19)

Τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να δυ΄νανται να προβλε΄πουν ο΄τι
εκπρο΄σωποι των συνδικαλιστικω΄ν οργανω΄σεων µπορου΄ν να
ει΄ναι µε΄λη ειδικη΄ς διαπραγµατευτικη΄ς οµα΄δας ασχε΄τως εα΄ν
ει΄ναι η΄ ο΄χι εργαζο΄µενοι µιας εταιρι΄ας που συµµετε΄χει στη
συ΄σταση της SE· τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει εν προκειµε΄νω να
δυ΄νανται να θεσπι΄σουν το δικαι΄ωµα αυτο΄ σε περιπτω΄σεις
ο΄που εκπρο΄σωποι των συνδικαλιστικω΄ν οργανω΄σεων
δικαιου΄νται να ει΄ναι µε΄λη και να ψηφι΄ζουν σε εποπτικα΄ η΄
διοικητικα΄ ο΄ργανα της εταιρι΄ας συ΄µφωνα µε την εθνικη΄
νοµοθεσι΄α.

(20)

Σε ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη η συµµετοχη΄ των εργαζοµε΄νων και
α΄λλοι τοµει΄ς σχε΄σεων µεταξυ΄ κοινωνικω΄ν εται΄ρων βασι΄ζονται
στην εθνικη΄ νοµοθεσι΄α και πρακτικη΄, η οποι΄α εν προκειµε΄νω
νοει΄ται ο΄τι καλυ΄πτει και τις συλλογικε΄ς συµφωνι΄ες σε
επι΄πεδο εθνικο΄, κλαδικο΄ η΄/και εταιρικο΄,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΤΜΗΜΑ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 1
(15)

Η παρου΄σα οδηγι΄α δεν θα πρε΄πει να θι΄γει α΄λλα υπα΄ρχοντα
δικαιω΄µατα συµµετοχη΄ς και δεν θι΄γει κατ' ανα΄γκη α΄λλες

(1) ΕΕ L 254 της 30.9.1994, σ. 64. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 97/74/ΕΚ (ΕΕ L 10 της 16.1.1998, σ. 22).

Σκοπο΄ς
1.
Η παρου΄σα οδηγι΄α διε΄πει το ρο΄λο των εργαζοµε΄νων στις
υποθε΄σεις των ευρωπαϊκω΄ν ανωνυ΄µων εταιριω΄ν (Societas
Europaea, στο εξη΄ς «SE») που προβλε΄πεται στον κανονισµο΄ (ΕΚ)
αριθ. 2157/2001.
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2.
Για το σκοπο΄ αυτο΄, θεσπι΄ζονται σε κα΄θε SE ρυθµι΄σεις για το
ρο΄λο των εργαζοµε΄νων συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α διαπραγµατευ΄σεων των α΄ρθρων 3 ΄εως 6 η΄, στις περιπτω΄σεις που ορι΄ζονται
στο α΄ρθρο 7, συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του παραρτη΄µατος.

'Αρθρο 2

και µε περιεχο΄µενο που να επιτρε΄πει στους εκπροσω
΄ πους των
εργαζοµε΄νων να εκτιµη΄σουν εις βα΄θος τις τυχο΄ν συνε΄πειες
και, ο΄ταν ενδει΄κνυται, να προετοιµα΄σουν διαβουλευ΄σεις µε
το αρµο΄διο ο΄ργανο της SE·
ι)

«∆ιαβου΄λευση», η καθιε΄ρωση διαλο΄γου και ανταλλαγη΄ς
απο΄ψεων µεταξυ΄ του οργα΄νου εκπροσω΄πησης των εργαζοµε΄νων η΄/και των εκπροσω΄πων τους και του αρµο΄διου οργα΄νου
της SE, σε χρο΄νο, µε τρο΄πο και µε περιεχο΄µενο που να
επιτρε΄πει στους εκπροσω΄πους να διατυπω΄σουν γνω΄µη, βα΄σει
της ενηµε΄ρωσης που τους παρε΄χεται, για µε΄τρα που µελετα΄
το αρµο΄διο ο΄ργανο που µπορει΄ να ληφθου΄ν υπο΄ψη στη
διαδικασι΄α λη΄ψης αποφα΄σεων εντο΄ς της SE·

ια)

«Συµµετοχη΄», η επιρροη΄ του οργα΄νου εκπροσω΄πησης των
εργαζοµε΄νων η΄/και των εκπροσω΄πων τους στις υποθε΄σεις
µιας εταιρι΄ας, µε΄σω:

Ορισµοι΄
Κατα΄ την ΄εννοια της παρου΄σας οδηγι΄ας, νοου΄νται ως:
α)

«SE», κα΄θε εταιρι΄α που ΄εχει συσταθει΄ συ΄µφωνα µε τον
κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 2157/2001·

β)

«Συµµετε΄χουσες εταιρι΄ες», οι εταιρι΄ες που συµµετε΄χουν
α΄µεσα στη συ΄σταση µιας SE·

γ)

«Σχετικε΄ς θυγατρικε΄ς η΄ εγκαταστα΄σεις», οι θυγατρικε΄ς η΄ οι
εγκαταστα΄σεις της συµµετε΄χουσας εταιρι΄ας που προ΄κειται να
καταστου΄ν θυγατρικε΄ς η΄ εγκαταστα΄σεις της SE κατα΄ τη
συ΄σταση΄ της·

ε)

«Εκπρο΄σωποι των εργαζοµε΄νων», οι εκπρο΄σωποι των εργαζοµε΄νων που προβλε΄πονται απο΄ τις εθνικε΄ς νοµοθεσι΄ες η΄/και
πρακτικε΄ς·

στ) «'Οργανο εκπροσω΄πησης», το ο΄ργανο εκπροσω΄πησης των
εργαζοµε΄νων που ΄εχει συσταθει΄ µε τις συµφωνι΄ες του
α΄ρθρου 4 η΄ βα΄σει του παραρτη΄µατος, µε σκοπο΄ την υλοποι΄ηση της ενηµε΄ρωσης και διαβου΄λευσης µε τους εργαζοµε΄νους της SE, των θυγατρικω΄ν και των εγκαταστα΄σεω΄ν της
που ΄εχουν την ΄εδρα τους στην Κοινο΄τητα και, ενδεχοµε΄νως,
της α΄σκησης δικαιωµα΄των συµµετοχη΄ς σε σχε΄ση µε την SE·
ζ)

—

του δικαιω΄µατος να εκλε΄γουν η΄ να διορι΄ζουν ορισµε΄να
απο΄ τα µε΄λη του εποπτικου΄ η΄ διοικητικου΄ οργα΄νου της
εταιρι΄ας η΄

—

του δικαιω΄µατος να εισηγου΄νται η΄/και να απορρι΄πτουν
το διορισµο΄ ορισµε΄νων η΄ ο΄λων των µελω΄ν του εποπτικου΄
η΄ διοικητικου΄ οργα΄νου της εταιρι΄ας.

«Θυγατρικη΄» µιας εταιρι΄ας, επιχει΄ρηση επι΄ της οποι΄ας η
εταιρι΄α αυτη΄ ασκει΄ δεσπο΄ζουσα επιρροη΄ κατα΄ την ΄εννοια του
α΄ρθρου 3 παρα΄γραφοι 2 ΄εως 7 της οδηγι΄ας 94/45/ΕΚ·

δ)

«Ειδικη΄ διαπραγµατευτικη΄ οµα΄δα», οµα΄δα συσταθει΄σα συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 3 προκειµε΄νου να διαπραγµατευθει΄ µε το
αρµο΄διο ο΄ργανο των συµµετεχουσω΄ν εταιριω΄ν τη θε΄σπιση
ρυθµι΄σεων για το ρο΄λο των εργαζοµε΄νων εντο΄ς της SE·

η)

«Ρο΄λος των εργαζοµε΄νων», οιοσδη΄ποτε µηχανισµο΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νης της ενηµε΄ρωσης, της διαβου΄λευσης και της
συµµετοχη΄ς, δια του οποι΄ου οι εκπρο΄σωποι των εργαζοµε΄νων
µπορου΄ν να ασκη΄σουν επιρροη΄ στις αποφα΄σεις που λαµβα΄νονται εντο΄ς της εταιρι΄ας·

θ)

«Ενηµε΄ρωση», η ενηµε΄ρωση του οργα΄νου εκπροσω΄πησης των
εργαζοµε΄νων η΄/και των εκπροσω΄πων τους απο΄ το αρµο΄διο
ο΄ργανο της SE για τα ζητη΄µατα που αφορου΄ν την ΄δια
ι την
SE και οποιαδη΄ποτε απο΄ τις θυγατρικε΄ς η΄ τις εγκαταστα΄σεις
της που εδρευ΄ουν σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος η΄ για τα ζητη΄µατα
τα οποι΄α υπερβαι΄νουν τις εξουσι΄ες των οργα΄νων λη΄ψης
αποφα΄σεων σε ΄ενα και µο΄νο κρα΄τος µε΄λος, σε χρο΄νο, µε τρο΄πο
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'Αρθρο 3
'Ιδρυση ειδικη΄ς διαπραγµατευτικη΄ς οµα΄δας

1.
'Οταν τα διευθυντικα΄ η΄ διοικητικα΄ ο΄ργανα των συµµετεχουσω΄ν εταιριω΄ν καταρτι΄ζουν το σχε΄διο συ΄στασης SE, το συντοµο΄τερο
δυνατο΄ν αφο΄του δηµοσιευθου΄ν τα σχε΄δια συγχω΄νευσης η΄ δηµιουργι΄ας εταιρι΄ας χαρτοφυλακι΄ου η΄ αφου΄ συµφωνηθει΄ σχε΄διο για τη
συ΄σταση θυγατρικη΄ς η΄ τη µετατροπη΄ σε SE, λαµβα΄νουν τα
αναγκαι΄α µε΄τρα, συµπεριλαµβανοµε΄νης της παροχη΄ς πληροφοριω΄ν
περι΄ µε την ταυτο΄τητα των συµµετεχουσω΄ν εταιριω΄ν, σχετικω΄ν
θυγατρικω΄ν η΄ εγκαταστα΄σεων και περι΄τον αριθµο΄ των εργαζοµε΄νων
΄ πους
σε αυτε΄ς, για να αρχι΄σουν διαπραγµατευ΄σεις µε τους εκπροσω
των εργαζοµε΄νων στις εταιρι΄ες σχετικα΄ µε τις ρυθµι΄σεις για το
ρο΄λο τους εντο΄ς της SE.

2.
Για το σκοπο΄ αυτο΄, ιδρυ΄εται ειδικη΄ διαπραγµατευτικη΄ οµα΄δα
που εκπροσωπει΄ τους εργαζοµε΄νους των συµµετεχουσω΄ν εταιριω΄ν
και των σχετικω΄ν θυγατρικω΄ν η΄ εγκαταστα΄σεων συ΄µφωνα µε τις
ακο΄λουθες διατα΄ξεις:
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Κατα΄ την εκλογη΄ η΄ το διορισµο΄ των µελω΄ν της ειδικη΄ς
διαπραγµατευτικη΄ς οµα΄δας, εξασφαλι΄ζεται:

(i)

ο΄τι τα µε΄λη αυτα΄ εκλε΄γονται η΄ διορι΄ζονται κατ' αναλογι΄α προς τον αριθµο΄ των εργαζοµε΄νων που απασχολου΄νται σε ΄εκαστο κρα΄τος µε΄λος απο΄ τις συµµετε΄χουσες
εταιρι΄ες και τις σχετικε΄ς θυγατρικε΄ς η΄ εγκαταστα΄σεις
χορηγω΄ντας, σε σχε΄ση µε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος, µι΄α ΄εδρα
για κα΄θε ποσοστο΄ εργαζοµε΄νων που απασχολου΄νται
στο εν λο΄γω κρα΄τος µε΄λος που ισου΄ται µε το 10 %, η΄
κλα΄σµα αυτου΄, του αριθµου΄ εργαζοµε΄νων που απασχολου΄νται απο΄ τις συµµετε΄χουσες εταιρι΄ες και τις σχετικε΄ς
θυγατρικε΄ς η΄ εγκαταστα΄σεις σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη
συνολικα΄,

(ii) ο΄τι στην περι΄πτωση SE που ΄εχει συσταθει΄ µε συγχω΄νευση, στα µε΄λη απο΄ κα΄θε κρα΄τος µε΄λος προστι΄θενται
ο΄σα ενδεχοµε΄νως χρεια΄ζονται για να εξασφαλισθει΄ ο΄τι
η ειδικη΄ διαπραγµατευτικη΄ οµα΄δα θα περιλαµβα΄νει
τουλα΄χιστον ΄ενα µε΄λος που εκπροσωπει΄ κα΄θε συµµετε΄χουσα εταιρι΄α που ει΄ναι καταχωρηµε΄νη σε µητρω΄ο και
απασχολει΄ εργαζοµε΄νους στο κρα΄τος µε΄λος αυτο΄ και η
οποι΄α προ΄κειται να πα΄ψει υφισταµε΄νη ως χωριστο΄
νοµικο΄ προ΄σωπο υ΄στερα απο΄ την καταχω΄ρηση της SE,
εφο΄σον:

—

ο αριθµο΄ς των επι΄ πλε΄ον µελω΄ν δεν υπερβαι΄νει το
20 % των µελω΄ν που ΄εχουν διορισθει΄ δυνα΄µει του
σηµει΄ου (i), και

—

η συ΄νθεση της ειδικη΄ς διαπραγµατευτικη΄ς οµα΄δας
δεν συνεπα΄γεται διπλη΄ εκπροσω΄πηση των εν λο΄γω
εργαζοµε΄νων.

Εα΄ν ο αριθµο΄ς των εταιριω΄ν αυτω΄ν υπερβαι΄νει τον αριθµο΄
των διαθε΄σιµων επιπλε΄ον εδρω΄ν συ΄µφωνα µε το πρω΄το
εδα΄φιο, οι επι πλε΄ον ΄εδρες κατανε΄µονται στις εταιρι΄ες των
διαφο΄ρων κρατω΄ν µελω΄ν κατα΄ την φθι΄νουσα σειρα΄ του
αριθµου΄ των εργαζοµε΄νων τους.

β)

Τα κρα΄τη µε΄λη καθορι΄ζουν τον τρο΄πο εκλογη΄ς η΄ διορισµου΄
των µελω΄ν της ειδικη΄ς διαπραγµατευτικη΄ς οµα΄δας τα οποι΄α
θα πρε΄πει να εκλεγου΄ν η΄ να διοριστου΄ν στο ΄εδαφο΄ς τους.
Μεριµνου΄ν ω΄στε, στο µε΄τρο του δυνατου΄, στα µε΄λη αυτα΄ να
περιλαµβα΄νεται τουλα΄χιστον ΄ενα µε΄λος που θα εκπροσωπει΄
κα΄θε συµµετε΄χουσα εταιρι΄α η οποι΄α ΄εχει εργαζοµε΄νους στο
εν λο΄γω κρα΄τος µε΄λος. Τα µε΄τρα αυτα΄ δεν πρε΄πει να αυξα΄νουν
το συνολικο΄ αριθµο΄ µελω΄ν.
Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να προβλε΄πουν ο΄τι στα µε΄λη
αυτα΄ περιλαµβα΄νονται και εκπρο΄σωποι των συνδικαλιστικω΄ν
οργανω΄σεων ει΄τε ει΄ναι εργαζο΄µενοι ει΄τε ο΄χι µιας συµµετε΄χουσας εταιρι΄ας η΄ σχετικη΄ς θυγατρικη΄ς η΄ εγκατα΄στασης.
Με την επιφυ΄λαξη της εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας η΄/και πρακτικη΄ς
που ορι΄ζει κατω΄τερα ο΄ρια για τη συ΄σταση οργα΄νου εκπρο-
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σω΄πησης των εργαζοµε΄νων, τα κρα΄τη µε΄λη προβλε΄πουν ο΄τι
οι εργαζο΄µενοι επιχειρη΄σεων η΄ εγκαταστα΄σεων στις οποι΄ες
δεν υπα΄ρχουν εκπρο΄σωποι των εργαζοµε΄νων για λο΄γους
ανεξα΄ρτητους απο΄ τη θε΄ληση΄ τους δικαιου΄νται να εκλε΄γουν
η΄ να διορι΄ζουν τα µε΄λη της ειδικη΄ς διαπραγµατευτικη΄ς
οµα΄δας.

3.
Η ειδικη΄ διαπραγµατευτικη΄ οµα΄δα και τα αρµο΄δια ο΄ργανα
των συµµετεχουσω΄ν εταιριω΄ν καθορι΄ζουν, µε γραπτη΄ συµφωνι΄α,
τις ρυθµι΄σεις για το ρο΄λο των εργαζοµε΄νων εντο΄ς της SE.

Για το σκοπο΄ αυτο΄, τα αρµο΄δια ο΄ργανα των συµµετεχουσω΄ν
εταιριω΄ν ενηµερω΄νουν την ειδικη΄ διαπραγµατευτικη΄ οµα΄δα για το
σχε΄διο και τη διεξαγωγη΄ της διαδικασι΄ας συ΄στασης της SE, µε΄χρι
την καταχω΄ρηση΄ της.

4.
Με την επιφυ΄λαξη της παραγρα΄φου 6, η ειδικη΄ διαπραγµατευτικη΄ οµα΄δα αποφασι΄ζει µε απο΄λυτη πλειοψηφι΄α των µελω΄ν
της, εφο΄σον η πλειοψηφι΄α αυτη΄ αντιστοιχει΄ και στην απο΄λυτη
πλειοψηφι΄α των εργαζοµε΄νων. Κα΄θε µε΄λος διαθε΄τει µι΄α ψη΄φο.
Ωστο΄σο, εα΄ν το αποτε΄λεσµα των διαπραγµατευ΄σεων οδηγη΄σει σε
µει΄ωση των δικαιωµα΄των συµµετοχη΄ς, για την απο΄φαση ΄εγκρισης
της συµφωνι΄ας απαιτει΄ται πλειοψηφι΄α των δυ΄ο τρι΄των των µελω΄ν
της ειδικη΄ς διαπραγµατευτικη΄ς οµα΄δας, εκπροσωπου΄σα τουλα΄χιστον τα δυ΄ο τρι΄τα των εργαζοµε΄νων, περιλαµβανοµε΄νων των
ψη΄φων των µελω΄ν που εκπροσωπου΄ν τους εργαζοµε΄νους που
απασχολου΄νται σε δυ΄ο τουλα΄χιστον κρα΄τη µε΄λη,
—

στην περι΄πτωση SE που θα συσταθει΄ µε συγχω΄νευση, εα΄ν η
συµµετοχη΄ καλυ΄πτει τουλα΄χιστον το 25 % του συνο΄λου των
εργαζοµε΄νων των συµµετεχουσω΄ν εταιριω΄ν, η΄

—

στην περι΄πτωση SE που θα συσταθει΄ µε΄σω συ΄στασης εταιρι΄ας
χαρτοφυλακι΄ου η΄ θυγατρικη΄ς εταιρι΄ας, εα΄ν η συµµετοχη΄
καλυ΄πτει τουλα΄χιστον το 50 % του συνο΄λου των εργαζοµε΄νων των συµµετεχουσω΄ν εταιριω΄ν.

Ως «µει΄ωση των δικαιωµα΄των συµµετοχη΄ς» νοει΄ται αναλογι΄α των
µελω΄ν των οργα΄νων της SE, κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 2 στοιχει΄ο
(α), η οποι΄α ει΄ναι µικρο΄τερη απο΄ τη µεγαλυ΄τερη υπα΄ρχουσα
αναλογι΄α εντο΄ς των συµµετεχουσω΄ν εταιριω΄ν.

5.
Για το σκοπο΄ των διαπραγµατευ΄σεων, η ειδικη΄ διαπραγµατευτικη΄ οµα΄δα µπορει΄ να ζητη΄σει εµπειρογνω΄µονες της επιλογη΄ς της,
π.χ. εκπροσω΄πους συνδικαλιστικω΄ν οργανω΄σεων του ενδεδειγµε΄νου
κοινοτικου΄ επιπε΄δου, που θα την επικουρη΄σουν στις εργασι΄ες της.
Οι εµπειρογνω΄µονες δυ΄νανται να παρι΄στανται στις διαπραγµατευτικε΄ς συνεδρια΄σεις συµβουλευτικω΄ς κατο΄πιν αιτη΄σεως της ειδικη΄ς
διαπραγµατευτικη΄ς οµα΄δας, ο΄που χρεια΄ζεται να προωθηθει΄ συνοχη΄
και συνε΄πεια σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο. Η ειδικη΄ διαπραγµατευτικη΄
οµα΄δα µπορει΄ να αποφασι΄ζει να ενηµερω΄νει τους εκπροσω΄πους
των ενδεδειγµε΄νων εξωτερικω΄ν οργανισµω΄ν, συµπεριλαµβανοµε΄νων
των συνδικαλιστικω΄ν οργανω΄σεων, για την ΄εναρξη των διαπραγµατευ΄σεων.
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6.
Η ειδικη΄ διαπραγµατευτικη΄ οµα΄δα µπορει΄ να αποφασι΄σει µε
την κατωτε΄ρω πλειοψηφι΄α να µην αρχι΄σει διαπραγµατευ΄σεις, η΄ να
περατω΄σει τις διαπραγµατευ΄σεις που ΄εχουν η΄δη αρχι΄σει και να
βασιστει΄ στις διατα΄ξεις περι΄ ενηµε΄ρωσης και διαβου΄λευσης µε τους
εργαζοµε΄νους, που ισχυ΄ουν στα κρα΄τη µε΄λη στα οποι΄α η SE ΄εχει
εργαζοµε΄νους. 'Οταν λαµβα΄νεται τε΄τοια απο΄φαση, η διαδικασι΄α
συ΄ναψης συµφωνι΄ας κατ' α΄ρθρο 4 σταµατα΄ και δεν εφαρµο΄ζεται
καµµι΄α των διατα΄ξεων του Παραρτη΄µατος.

2.
Με την επιφυ΄λαξη της αυτονοµι΄ας των µερω΄ν, και τηρουµε΄νης της παραγρα΄φου 4, η συµφωνι΄α της παραγρα΄φου 1 µεταξυ΄
των αρµοδι΄ων οργα΄νων των συµµετεχουσω΄ν εταιριω΄ν και της
ειδικη΄ς διαπραγµατευτικη΄ς οµα΄δας καθορι΄ζει:
α)

το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της συµφωνι΄ας·

β)

τη συ΄νθεση, τον αριθµο΄ των µελω΄ν και την κατανοµη΄ των
εδρω΄ν του οργα΄νου εκπροσω΄πησης που θα αποτελε΄σει το
συνοµιλητη΄ του αρµο΄διου οργα΄νου της SE στο πλαι΄σιο
των ρυθµι΄σεων για την ενηµε΄ρωση και διαβου΄λευση των
εργαζοµε΄νων της SE, των θυγατρικω΄ν και των εγκαταστα΄σεω΄ν
της·

γ)

τις αρµοδιο΄τητες και την προβλεπο΄µενη διαδικασι΄α για την
ενηµε΄ρωση και τη διαβου΄λευση µε το ο΄ργανο εκπροσω΄πησης·

δ)

τη συχνο΄τητα
εκπροσω΄πησης·

ε)

τους οικονοµικου΄ς πο΄ρους και τα υλικα΄ µε΄σα που διατι΄θενται
στο ο΄ργανο εκπροσω΄πησης·

Η απαιτου΄µενη πλειοψηφι΄α προκειµε΄νου να ληφθει΄ απο΄φαση για
τη µη ΄εναρξη η΄ την περα΄τωση διαπραγµατευ΄σεων ει΄ναι οι ψη΄φοι
των δυ΄ο τρι΄των των µελω΄ν που εκπροσωπου΄ν τουλα΄χιστον τα δυ΄ο
τρι΄τα των εργαζοµε΄νων, συµπεριλαµβανοµε΄νων των ψη΄φων των
µελω΄ν που εκπροσωπου΄ν εργαζοµε΄νους οι οποι΄οι απασχολου΄νται
σε δυ΄ο τουλα΄χιστον κρα΄τη µε΄λη.

Στην περι΄πτωση SE που ΄εχει συσταθει΄ µε΄σω µετατροπη΄ς η
παρα΄γραφος 6 δεν εφαρµο΄ζεται εα΄ν υπα΄ρχει συµµετοχη΄ στην προς
µετατροπη΄ εταιρι΄α.

Η ειδικη΄ διαπραγµατευτικη΄ οµα΄δα συγκαλει΄ται εκ νε΄ου κατο΄πιν
αιτη΄σεως του 10 % τουλα΄χιστον των εργαζοµε΄νων στην SE, τις
θυγατρικε΄ς και τις εγκαταστα΄σεις της, η΄ των εκπροσω΄πων τους, το
νωρι΄τερο δυ΄ο ΄ετη µετα΄ την προαναφερο΄µενη απο΄φαση, εκτο΄ς εα΄ν
τα µε΄ρη συµφωνη΄σουν να αρχι΄σουν οι διαπραγµατευ΄σεις νωρι΄τερα.
Εα΄ν η ειδικη΄ διαπραγµατευτικη΄ οµα΄δα αποφασι΄σει να ανακινη΄σει
διαπραγµατευ΄σεις µε τη διευ΄θυνση χωρι΄ς ωστο΄σο οι διαπραγµατευ΄σεις να καταλη΄ξουν σε συµφωνι΄α, ουδεµι΄α των διατα΄ξεων του
παραρτη΄µατος εφαρµο΄ζεται.

7.
Τυχο΄ν δαπα΄νες σχετικα΄ µε τη λειτουργι΄α της ειδικη΄ς διαπραγµατευτικη΄ς οµα΄δας και, γενικο΄τερα σχετικα΄, µε τις διαπραγµατευ΄σεις αναλαµβα΄νονται απο΄ τις συµµετε΄χουσες επιχειρη΄σεις, ω΄στε η
ειδικη΄ διαπραγµατευτικη΄ οµα΄δα να µπορει΄ να εκπληρω΄νει την
αποστολη΄ της δεο΄ντως.

Συ΄µφωνα µε την αρχη΄ αυτη΄, τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να θεσπι΄ζουν
δηµοσιονοµικου΄ς κανο΄νες σχετικα΄ µε τη λειτουργι΄α της ειδικη΄ς
διαπραγµατευτικη΄ς οµα΄δας. Μπορου΄ν, ειδικο΄τερα, να περιορι΄ζουν
τη χρηµατοδο΄τηση σε ΄ενα και µο΄νο εµπειρογνω΄µωνα.

10.11.2001

των

συνεδρια΄σεων

του

οργα΄νου

στ) εα΄ν, κατα΄ τη δια΄ρκεια των διαπραγµατευ΄σεων, τα µε΄ρη
αποφασι΄σουν να θεσπι΄σουν µια η΄ περισσο΄τερες διαδικασι΄ες
ενηµε΄ρωσης και διαβου΄λευσης αντι΄ να συστη΄σουν ο΄ργανο
εκπροσω΄πησης, τις ρυθµι΄σεις εφαρµογη΄ς των διαδικασιω΄ν
αυτω΄ν·
ζ)

εα΄ν, κατα΄ τη δια΄ρκεια των διαπραγµατευ΄σεων, τα µε΄ρη
αποφασι΄σουν να θεσπι΄σουν ρυθµι΄σεις περι΄ συµµετοχη΄ς, την
ουσι΄α των ρυθµι΄σεων, συµπεριλαµβανοµε΄νων (ενδεχοµε΄νως)
του αριθµου΄ των µελω΄ν του διοικητικου΄ η΄ εποπτικου΄ οργα΄νου
της SE, τα οποι΄α οι εργαζο΄µενοι θα ΄εχουν το δικαι΄ωµα
να εκλε΄γουν, διορι΄ζουν, προτει΄νουν η΄ απορρι΄πτουν, των
διαδικασιω΄ν εκλογη΄ς, διορισµου΄, προ΄τασης η΄ απο΄ρριψης απο΄
τους εργαζοµε΄νους καθω΄ς και των δικαιωµα΄των τους·

η)

την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας και τη
δια΄ρκεια΄ της, τις περιπτω΄σεις κατα΄ τις οποι΄ες απαιτει΄ται
αναδιαπραγµα΄τευση της συµφωνι΄ας και την οικει΄α διαδικασι΄α.

'Αρθρο 4
3.
Η συµφωνι΄α δεν υπο΄κειται, εκτο΄ς αντι΄θετων διατα΄ξεω΄ν της
στις διατα΄ξεις αναφορα΄ς του παραρτη΄µατος.
Περιεχο΄µενο της συµφωνι΄ας

1.
Τα αρµο΄δια ο΄ργανα των συµµετεχουσω΄ν εταιριω΄ν και η
ειδικη΄ διαπραγµατευτικη΄ οµα΄δα διαπραγµατευ΄ονται µε πνευ΄µα
συνεργασι΄ας µε σκοπο΄ την επι΄τευξη συµφωνι΄ας σχετικα΄ µε τις
ρυθµι΄σεις για το ρο΄λο των εργαζοµε΄νων στην SE.

4.
Με την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 13 παρα΄γραφος 3 στοιχει΄ο α)
εδα΄φιο α, στην περι΄πτωση SE που ΄εχει δηµιουργηθει΄ µε΄σω
µετατροπη΄ς, η συµφωνι΄α πρε΄πει να προβλε΄πει τουλα΄χιστον το ΄διο
ι
επι΄πεδο για ο΄λα τα στοιχει΄α του ρο΄λου των εργαζοµε΄νων, µε εκει΄νο
που υπη΄ρχε στην εταιρι΄α η οποι΄α θα µετατραπει΄ σε SE.
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'Αρθρο 5

β)

∆ια΄ρκεια των διαπραγµατευ΄σεων
1.
Οι διαπραγµατευ΄σεις αρχι΄ζουν µο΄λις συσταθει΄ η ειδικη΄
διαπραγµατευτικη΄ οµα΄δα και µπορου΄ν να συνεχιστου΄ν κατα΄ τους
΄εξι µη΄νες που ακολουθου΄ν.

στην περι΄πτωση SE που ΄εχει συσταθει΄ µε΄σω συγχω΄νευσης:
—

εα΄ν υπη΄ρξαν, πριν την καταχω΄ρηση της SE, σε µια η΄
περισσο΄τερες απο΄ τις συµµετε΄χουσες εταιρι΄ες, µια η΄
περισσο΄τερες µορφε΄ς συµµετοχη΄ς που καλυ΄πτουν τουλα΄χιστον το 25 % του συνολικου΄ αριθµου΄ των εργαζοµε΄νων ο΄λων των συµµετεχουσω΄ν εταιριω΄ν, η΄

—

εα΄ν υπη΄ρξαν, πριν την καταχω΄ρηση της SE, σε µια η΄
περισσο΄τερες απο΄ τις συµµετε΄χουσες εταιρι΄ες, µια η΄
περισσο΄τερες απο΄ τις µορφε΄ς συµµετοχη΄ς που
καλυ΄πτουν λιγο΄τερο απο΄ το 25 % του συνολικου΄
αριθµου΄ των εργαζοµε΄νων ο΄λων των συµµετεχουσω΄ν
εταιριω΄ν, και η ειδικη΄ διαπραγµατευτικη΄ οµα΄δα αποφασι΄σει σχετικα΄·

2.
Τα µε΄ρη µπορου΄ν να συµφωνη΄σουν παρα΄ταση των διαπραγµατευ΄σεων πε΄ραν της περιο΄δου που προβλε΄πεται στην
παρα΄γραφο 1, µε΄χρι ΄ενα ΄ετος συνολικα΄ απο΄ τη συ΄σταση της
ειδικη΄ς διαπραγµατευτικη΄ς οµα΄δας.
'Αρθρο 6
Νοµοθεσι΄α που εφαρµο΄ζεται στη διαδικασι΄α διαπραγµα΄τευσης

γ)

στην περι΄πτωση SE που ΄εχει συσταθει΄ µε΄σω συ΄στασης
εταιρι΄ας χαρτοφυλακι΄ου η΄ θυγατρικη΄ς εταιρι΄ας,
—

εα΄ν υπη΄ρξαν, πριν την καταχω΄ρηση της SE, σε µια η΄
περισσο΄τερες απο΄ τις συµµετε΄χουσες εταιρι΄ες, µια η΄
περισσο΄τερες απο΄ τις µορφε΄ς συµµετοχη΄ς που
καλυ΄πτουν τουλα΄χιστον το 50 % του συνολικου΄ αριθµου΄ των εργαζοµε΄νων ο΄λων των συµµετεχουσω΄ν εταιριω΄ν, η΄

—

εα΄ν υπη΄ρξαν, πριν την καταχω΄ρηση της SE, σε µια η΄
περισσο΄τερες απο΄ τις συµµετε΄χουσες εταιρι΄ες, µια η΄
περισσο΄τερες απο΄ τις µορφε΄ς συµµετοχη΄ς που να
καλυ΄πτουν λιγο΄τερο απο΄ το 50 % του συνολικου΄
αριθµου΄ των εργαζοµε΄νων ο΄λων των συµµετεχουσω΄ν
εταιριω΄ν, και η ειδικη΄ διαπραγµατευτικη΄ οµα΄δα αποφασι΄σει σχετικα΄.

Εα΄ν η παρου΄σα οδηγι΄α δεν προβλε΄πει α΄λλως, η νοµοθεσι΄α
που εφαρµο΄ζεται στη διαδικασι΄α των διαπραγµατευ΄σεων που
προβλε΄πεται στα α΄ρθρα 3 ΄εως 5 ει΄ναι αυτη΄ του κρα΄τους µε΄λους
στο οποι΄ο η SE ΄εχει την καταστατικη΄ της ΄εδρα.
'Αρθρο 7
∆ιατα΄ξεις αναφορα΄ς
1.
Προκειµε΄νου να εξασφαλιστει΄ η επι΄τευξη του στο΄χου
κατ' α΄ρθρο 1, τα κρα΄τη µε΄λη θεσπι΄ζουν, υπο΄ την επιφυ΄λαξη της
παραγρα΄φου 3, διατα΄ξεις αναφορα΄ς σχετικα΄ µε το ρο΄λο των
εργαζοµε΄νων, οι οποι΄ες πρε΄πει να πληρου΄ν τις προϋποθε΄σεις του
παραρτη΄µατος.
Οι διατα΄ξεις αναφορα΄ς, που θεσπι΄ζονται απο΄ τη νοµοθεσι΄α του
κρα΄τους µε΄λους ο΄που προ΄κειται να εγκατασταθει΄ η καταστατικη΄
΄εδρα της SE, ισχυ΄ουν απο΄ την ηµεροµηνι΄α καταχω΄ρησης της SE,
εφο΄σον:
α)

ει΄τε συµφωνου΄ν τα µε΄ρη·

β)

ει΄τε δεν ΄εχει επιτευχθει΄ συµφωνι΄α εντο΄ς της προθεσµι΄ας που
ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 5, και
—

το αρµο΄διο ο΄ργανο ΄εκαστης συµµετε΄χουσας εταιρι΄ας
δεχθει΄ την εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων αναφορα΄ς σε σχε΄ση
΄ ρηση της SE, και
µε τη SE συνεχι΄ζοντας ΄ετσι την καταχω

—

η ειδικη΄ διαπραγµατευτικη΄ οµα΄δα δεν ΄εχει λα΄βει την
απο΄φαση που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 6.

2.
Επιπλε΄ον, οι διατα΄ξεις αναφορα΄ς που θεσπι΄ζονται απο΄ την
εθνικη΄ νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους καταχω΄ρησης συ΄µφωνα µε
το τµη΄µα 3 του παραρτη΄µατος εφαρµο΄ζονται µο΄νον:
α)

στην περι΄πτωση SE που ΄εχει συσταθει΄ µε΄σω µετατροπη΄ς, εα΄ν
οι κανο΄νες ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους σχετικα΄ µε τη συµµετοχη΄
των εργαζοµε΄νων στο διοικητικο΄ η΄ εποπτικο΄ ο΄ργανο εφαρµο΄ζονται σε εταιρι΄α που ΄εχει µετατραπει΄ σε SE·
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Εα΄ν στις δια΄φορες συµµετε΄χουσες εταιρι΄ες υπη΄ρξαν πλει΄ονες
µορφε΄ς συµµετοχη΄ς, η ειδικη΄ διαπραγµατευτικη΄ οµα΄δα
αποφασι΄ζει ποια απο΄ αυτε΄ς θα καθιερωθει΄ στη SE. Τα κρα΄τη
µε΄λη µπορου΄ν να θεσπι΄ζουν κανο΄νες, εφαρµοστε΄ους ο΄ταν δεν
΄εχει ληφθει΄ σχετικη΄ απο΄φαση για SE καταχωρηµε΄νη εντο΄ς
του εδα΄φους τους. Η ειδικη΄ διαπραγµατευτικη΄ οµα΄δα ενηµερω΄νει τα αρµο΄δια ο΄ργανα των συµµετεχουσω΄ν εταιριω΄ν για
τις αποφα΄σεις που ΄ελαβε βα΄σει της παρου΄σας παραγρα΄φου.
3.
Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να προβλε΄ψουν ο΄τι οι διατα΄ξεις
αναφορα΄ς που αναφε΄ρονται στο τµη΄µα 3 του παραρτη΄µατος δεν
εφαρµο΄ζονται στην προβλεπο΄µενη στο στοιχει΄ο β) της παραγρα΄φου 2 περι΄πτωση.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 8
Απο΄ρρητο και υποχρε΄ωση εχεµυ΄θειας
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη προβλε΄πουν ο΄τι τα µε΄λη της ειδικη΄ς
διαπραγµατευτικη΄ς οµα΄δας η΄ του οργα΄νου εκπροσω΄πησης, καθω΄ς
και οι εµπειρογνω΄µονες που τους επικουρου΄ν δεν επιτρε΄πεται να
αποκαλυ΄ψουν σε τρι΄τους τις εµπιστευτικε΄ς πληροφορι΄ες που τους
ανακοινω΄θηκαν.
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Το ΄διο
ι
ισχυ΄ει και για τους εκπροσω΄πους των εργαζοµε΄νων στα
πλαι΄σια διαδικασι΄ας ενηµε΄ρωσης και διαβου΄λευσης.

10.11.2001

'Αρθρο 10
΄ πων των εργαζοµε΄νων
Προστασι΄α των εκπροσω

Η υποχρε΄ωση αυτη΄ εξακολουθει΄ να ισχυ΄ει ανεξα΄ρτητα απο΄ τον
το΄πο στον οποι΄ο βρι΄σκονται τα εν λο΄γω προ΄σωπα ακο΄µα και µετα΄
τη λη΄ξη της θητει΄ας τους.

2.
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος προβλε΄πει ο΄τι, σε ειδικε΄ς περιπτω΄σεις και
υπο΄ τις προϋποθε΄σεις και τους περιορισµου΄ς που καθορι΄ζει η
εθνικη΄ νοµοθεσι΄α, το εποπτικο΄ η΄ διοικητικο΄ ο΄ργανο της SE η΄
συµµετε΄χουσας εταιρι΄ας που ΄εχει την ΄εδρα της στο ΄εδαφο΄ς του δεν
υποχρεου΄ται να χορηγει΄ πληροφορι΄ες ο΄ταν η φυ΄ση τους ει΄ναι
τε΄τοια, ω΄στε, αντικειµενικω΄ς, η δια΄δοση΄ τους θα παρεµπο΄διζε
σοβαρα΄ τη λειτουργι΄α της SE (η΄, ανα΄λογα µε την περι΄πτωση, της
συµµετε΄χουσας εταιρι΄ας) η΄ των θυγατρικω΄ν και εγκαταστα΄σεω΄ν
της η΄ θα τους προξενου΄σε ζηµι΄α.

Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να αποφασι΄σουν ο΄τι για την απαλλαγη΄
αυτη΄ απαιτει΄ται προηγου΄µενη διοικητικη΄ η΄ δικαστικη΄ α΄δεια.

3.
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος µπορει΄ να προβλε΄πει ειδικε΄ς διατα΄ξεις
περι΄ των SE στην επικρα΄τεια΄ του, οι οποι΄ες επιδιω΄κουν αµε΄σως και
κυρι΄ως στο΄χο ιδεολογικη΄ς καθοδη΄γησης σχετικα΄ µε την ενηµε΄ρωση
και την ΄εκφραση γνω΄µης, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι, κατα΄ την ΄εκδοση της
παρου΄σας οδηγι΄ας, οι διατα΄ξεις αυτε΄ς περιλαµβα΄νονται η΄δη στην
εθνικη΄ νοµοθεσι΄α.

Στα µε΄λη της ειδικη΄ς διαπραγµατευτικη΄ς οµα΄δας, τα µε΄λη του
οργα΄νου εκπροσω΄πησης, στους εκπροσω΄πους των εργαζοµε΄νων οι
οποι΄οι ασκου΄ν τα καθη΄κοντα΄ τους στα πλαι΄σια διαδικασι΄ας
ενηµε΄ρωσης και διαβου΄λευσης και στους εκπροσω΄πους των εργαζοµε΄νων που συµµετε΄χουν στο εποπτικο΄ η΄ διοικητικο΄ ο΄ργανο
της SE και οι οποι΄οι εργα΄ζονται σ' αυτη΄ν, στις θυγατρικε΄ς η΄
εγκαταστα΄σεις της η΄ σε συµµετε΄χουσα εταιρι΄α παρε΄χεται, κατα΄ την
α΄σκηση των καθηκο΄ντων τους, προστασι΄α και εγγυη΄σεις παρο΄µοιες
µε τις χορηγου΄µενες στους εκπροσω΄πους των εργαζοµε΄νων απο΄ την
εθνικη΄ νοµοθεσι΄α η΄/και εθνικη΄ πρακτικη΄ της χω΄ρας απασχο΄λησης.
Αυτο΄ αφορα΄ ειδικο΄τερα τη συµµετοχη΄ στις συνεδρια΄σεις της
ειδικη΄ς διαπραγµατευτικη΄ς οµα΄δας η΄ του οργα΄νου εκπροσω΄πησης,
σε κα΄θε α΄λλη συνεδρι΄αση που πραγµατοποιει΄ται µε΄σα στα πλαι΄σια
της συµφωνι΄ας που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 4 παρα΄γραφος 2
στοιχει΄ο στ) η΄ σε κα΄θε συνεδρι΄αση του διοικητικου΄ η΄ του εποπτικου΄
οργα΄νου, καθω΄ς και την καταβολη΄ του µισθου΄ τους για τα
µε΄λη που αποτελου΄ν τµη΄µα του προσωπικου΄ της συµµετε΄χουσας
εταιρι΄ας η΄ της SE η΄ των θυγατρικω΄ν και εγκαταστα΄σεω΄ν της κατα΄
τη δια΄ρκεια της απουσι΄ας που ει΄ναι αναγκαι΄α για την α΄σκηση των
καθηκο΄ντων τους.

'Αρθρο 11
΄ν
Καταστρατη΄γηση των διαδικασιω

4.
Κατα΄ την εφαρµογη΄ των παραγρα΄φων 1, 2 και 3, τα
κρα΄τη µε΄λη προβλε΄πουν διαδικασι΄ες διοικητικω΄ν η΄ δικαστικω΄ν
προσφυγω΄ν τις οποι΄ες µπορου΄ν να ασκη΄σουν οι εκπρο΄σωποι των
εργαζοµε΄νων ο΄ταν το εποπτικο΄ η΄ διοικητικο΄ ο΄ργανο της SE απαιτει΄
την τη΄ρηση του απορρη΄του η΄ δεν παρε΄χει πληροφορι΄α.

Οι διαδικασι΄ες αυτε΄ς µπορου΄ν να συµπεριλαµβα΄νουν ρυθµι΄σεις
που αποσκοπου΄ν στη διασφα΄λιση του εµπιστευτικου΄ χαρακτη΄ρα
της πληροφορι΄ας.

Τα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν τα ενδεδειγµε΄να συ΄µφωνα µε την
κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α µε΄τρα προκειµε΄νου να εµποδι΄σουν µια κατα΄χρηση της SE αποσκοπου΄σα στο να στερη΄σει απο΄ τους εργαζοµε΄νους το δικαι΄ωµα να συµµετε΄χουν στα της εταιρι΄ας η΄ να τους
αρνηθει΄ αυτο΄ το δικαι΄ωµα.

'Αρθρο 12
Τη΄ρηση της παρου΄σας οδηγι΄ας

'Αρθρο 9
΄ πησης και διαδικασι΄α
Λειτουργι΄α του οργα΄νου εκπροσω
ενηµε΄ρωσης και διαβου΄λευσης µε τους εργαζοµε΄νους
Το αρµο΄διο ο΄ργανο της SE και το ο΄ργανο εκπροσω΄πησης των
εργαζοµε΄νων εργα΄ζονται µε πνευ΄µα συνεργασι΄ας και σεβασµο΄ των
αµοιβαι΄ων δικαιωµα΄των και υποχρεω΄σεων.

Το ΄διο
ι ισχυ΄ει και για τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ του εποπτικου΄ η΄ του
διοικητικου΄ οργα΄νου της SE και των εκπροσω΄πων των εργαζοµε΄νων
µε΄σα στα πλαι΄σια διαδικασι΄ας ενηµε΄ρωσης η΄ διαβου΄λευσης µε
τους εργαζοµε΄νους.

1.
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος µεριµνα΄ ω΄στε η διευ΄θυνση εγκαταστα΄σεων µιας SE και τα εποπτικα΄ η΄ τα διοικητικα΄ ο΄ργανα θυγατρικω΄ν
και συµµετεχουσω΄ν εταιριω΄ν που εδρευ΄ουν στο ΄εδαφο΄ς του και οι
εκπρο΄σωποι των εργαζοµε΄νων τους η΄, ανα΄λογα µε την περι΄πτωση,
΄ σεις που
οι ΄διοι
ι
οι εργαζο΄µενοι΄ τους, να τηρου΄ν τις υποχρεω
προβλε΄πονται απο΄ την παρου΄σα οδηγι΄α, ανεξα΄ρτητα απο΄ το εα΄ν η
΄δια
ι η SE ΄εχει την καταστατικη΄ της ΄εδρα στην επικρα΄τεια΄ του.

2.
Τα κρα΄τη µε΄λη προβλε΄πουν τα ενδεδειγµε΄να µε΄τρα σε
περι΄πτωση παρα΄βασης των διατα΄ξεων της παρου΄σας οδηγι΄ας·
ειδικο΄τερα µεριµνου΄ν για την υ΄παρξη των διοικητικω΄ν η΄ νοµικω΄ν
διαδικασιω΄ν που θα εξασφαλι΄ζουν την εκτε΄λεση των υποχρεω΄σεων
οι οποι΄ες απορρε΄ουν απο΄ την παρου΄σα οδηγι΄α.
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'Αρθρο 13
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'Αρθρο 14
Τελικε΄ς διατα΄ξεις

Σχε΄ση µεταξυ΄ της παρου΄σας οδηγι΄ας και α΄λλων διατα΄ξεων

1.
'Οταν µι΄α SE ει΄ναι επιχει΄ρηση κοινοτικη΄ς κλι΄µακας η΄
ελε΄γχουσα επιχει΄ρηση ενο΄ς οµι΄λου επιχειρη΄σεων κοινοτικη΄ς κλι΄µακας κατα΄ την ΄εννοια της οδηγι΄ας 94/45/ΕΚ η΄ της οδηγι΄ας
97/74/ΕΚ (1) για την επε΄κταση της εν λο΄γω οδηγι΄ας στο Ηνωµε΄νο
Βασι΄λειο, οι διατα΄ξεις της παρου΄σας οδηγι΄ας και οι διατα΄ξεις για
τη µεταφορα΄ τους στην εθνικη΄ νοµοθεσι΄α δεν εφαρµο΄ζονται
σ' αυτε΄ς η΄ στις θυγατρικε΄ς τους.

Εντου΄τοις, αν η ειδικη΄ διαπραγµατευτικη΄ οµα΄δα αποφασι΄σει
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 6 να µην αρχι΄σει διαπραγµατευ΄σεις η΄ να περατω΄σει διαπραγµατευ΄σεις που ΄εχουν η΄δη αρχι΄σει,
εφαρµο΄ζεται η οδηγι΄α 94/45/ΕΚ η΄ η οδηγι΄α 97/74/ΕΚ και οι
διατα΄ξεις για τη µεταφορα΄ τους στην εθνικη΄ νοµοθεσι΄α.

1.
Τα κρα΄τη µε΄λη θεσπι΄ζουν τις αναγκαι΄ες νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις για τη συµµο΄ρφωση΄ τους µε την
παρου΄σα οδηγι΄α το αργο΄τερο στις 8 Οκτωβρι΄ου 2004, η΄
εξασφαλι΄ζουν, το αργο΄τερο κατα΄ την ηµεροµηνι΄α αυτη΄, ο΄τι µο΄λις
οι κοινωνικοι΄ εται΄ροι θεσπι΄σουν τις αναγκαι΄ες διατα΄ξεις µε΄σω
συµφωνι΄ας, τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να λα΄βουν ο΄λα τα αναγκαι΄α
µε΄τρα που θα τους επιτρε΄πουν ανα΄ πα΄σα στιγµη΄ να διασφαλι΄ζουν
τα αποτελε΄σµατα που επιβα΄λλονται απο΄ την παρου΄σα οδηγι΄α.
Ενηµερω΄νουν αµε΄σως την Επιτροπη΄.
2.
'Οταν τα κρα΄τη µε΄λη θεσπι΄ζουν αυτε΄ς τις διατα΄ξεις, οι
τελευται΄ες θα πρε΄πει να περιλαµβα΄νουν παραποµπη΄ στην παρου΄σα
οδηγι΄α η΄ να συνοδευ΄ονται απο΄ παρο΄µοια παραποµπη΄ κατα΄ την
επι΄σηµη δηµοσι΄ευση΄ τους. Οι λεπτοµερει΄ς κανο΄νες για την
παραποµπη΄ αυτη΄ θεσπι΄ζονται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη.
'Αρθρο 15
Επανεξε΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄

2.
Οι διατα΄ξεις για τη συµµετοχη΄ των εργαζοµε΄νων στα ο΄ργανα
της εταιρι΄ας που προβλε΄πονται απο΄ την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α η΄/και
πρακτικη΄, εκτο΄ς εκει΄νων περι΄ εφαρµογη΄ς της παρου΄σας οδηγι΄ας,
δεν εφαρµο΄ζονται σε εταιρι΄ες που ιδρυ΄ονται συ΄µφωνα µε το
κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 και καλυ΄πτονται απο΄ την
παρου΄σα οδηγι΄α.

Το αργο΄τερο στις 8 Οκτωβρι΄ου 2007, η Επιτροπη΄ επανεξετα΄ζει,
σε συνεννο΄ηση µε τα κρα΄τη µε΄λη και τους κοινωνικου΄ς εται΄ρους
σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, τις διαδικασι΄ες εφαρµογη΄ς της παρου΄σας
οδηγι΄ας, ω΄στε να προτει΄νει στο Συµβου΄λιο, αν ει΄ναι ανα΄γκη, τις
κατα΄λληλες τροποποιη΄σεις.
'Αρθρο 16

3.

Η παρου΄σα οδηγι΄α δεν θι΄γει:

α)

τα υφιστα΄µενα δικαιω΄µατα σχετικα΄ µε το ρο΄λο των εργαζοµε΄νων, εκτο΄ς της συµµετοχη΄ς στα ο΄ργανα της SE, τα οποι΄α
προβλε΄πονται απο΄ την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α η΄/και πρακτικη΄ των
κρατω΄ν µελω΄ν υπε΄ρ των εργαζοµε΄νων της SE και των
θυγατρικω΄ν η΄ εγκαταστα΄σεω΄ν της·

Η παρου΄σα οδηγι΄α αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την ηµε΄ρα της ηµεροµηνι΄α
΄ν
δηµοσι΄ευση΄ς της στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω
Κοινοτη΄των.

τις διατα΄ξεις περι΄ συµµετοχη΄ς στα ο΄ργανα που προβλε΄πονται
απο΄ την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α η΄/και πρακτικη΄ οι οποι΄ες εφαρµο΄ζονται στις θυγατρικε΄ς της SE.

Αποδε΄κτες

β)

'Εναρξη ισχυ΄ος

'Αρθρο 17

Η παρου΄σα οδηγι΄α απευθυ΄νεται στα κρα΄τη µε΄λη.
Λουξεµβου΄ργο, 8 Οκτωβρι΄ου 2001.

4.
Προκειµε΄νου να διαφυλαχθου΄ν τα δικαιω΄µατα που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 3, τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να λαµβα΄νουν
τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να διασφαλι΄σουν ο΄τι οι δοµε΄ς εκπροσω΄πησης των εργαζοµε΄νων σε συµµετε΄χουσες εταιρι΄ες που θα παυ΄σουν
υφιστα΄µενες ως ξεχωριστα΄ νοµικα΄ προ΄σωπα διατηρου΄νται και µετα΄
την καταχω΄ρηση της SE.

(1) ΕΕ L 10 της 16.1.1998, σ. 22.

Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος
L.ONKELINX
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(προβλεπο΄µενες στο ΄αρθρο 7)

Τµη΄µα 1:

΄ πησης των εργαζοµε΄νων
Συ΄νθεση του οργα΄νου εκπροσω

Προκειµε΄νου να υλοποιηθει΄ ο στο΄χος του α΄ρθρου 1 και στις περιπτω΄σεις του α΄ρθρου 7, ιδρυ΄εται ο΄ργανο εκπροσω΄πησης,
συ΄µφωνα µε τους ακο΄λουθους κανο΄νες:
α)

Το ο΄ργανο εκπροσω΄πησης απαρτι΄ζεται απο΄ εργαζοµε΄νους της SE και των θυγατρικω΄ν και εγκαταστα΄σεω΄ν της οι οποι΄οι
΄εχουν εκλεγει΄ η΄ διοριστει΄ απο΄ εκπροσω΄πους των εργαζοµε΄νων, η΄ ελλει΄ψει αυτω΄ν, απο΄ το συ΄νολο των εργαζοµε΄νων.

β)

Η εκλογη΄ η΄ ο διορισµο΄ς των µελω΄ν του οργα΄νου εκπροσω΄πησης διεξα΄γονται συ΄µφωνα µε τις εθνικε΄ς νοµοθεσι΄ες η΄/και
πρακτικε΄ς.
Τα κρα΄τη µε΄λη θεσπι΄ζουν κανο΄νες προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ ο΄τι ο αριθµο΄ς των µελω΄ν και η κατανοµη΄ των εδρω΄ν
στο ο΄ργανο εκπροσω΄πησης προσαρµο΄ζονται στις µεταβολε΄ς που συµβαι΄νουν εντο΄ς της SE και εντο΄ς των θυγατρικω΄ν
και εγκαταστα΄σεω΄ν της.

γ)

Εφο΄σον το δικαιολογει΄ το µε΄γεθο΄ς του, το ο΄ργανο εκπροσω΄πησης εκλε΄γει µεταξυ΄ των µελω΄ν του επιτροπη΄
περιορισµε΄νης συ΄νθεσης η οποι΄α περιλαµβα΄νει το πολυ΄ τρι΄α µε΄λη.

δ)

Το ο΄ργανο εκπροσω΄πησης θεσπι΄ζει τον εσωτερικο΄ του κανονισµο΄.

ε)

Τα µε΄λη του οργα΄νου εκπροσω΄πησης εκλε΄γονται η΄ διορι΄ζονται κατ' αναλογι΄α προς τον αριθµο΄ των εργαζοµε΄νων που
απασχολου΄νται σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος απο΄ τις συµµετε΄χουσες εταιρι΄ες και τις σχετικε΄ς θυγατρικε΄ς η΄ εγκαταστα΄σεις
διαθε΄τοντας ανα΄ κρα΄τος µε΄λος µι΄α ΄εδρα για κα΄θε ποσοστο΄ εργαζοµε΄νων που απασχολου΄νται στο εν λο΄γω κρα΄τος
µε΄λος που ισου΄ται µε το 10 %, η΄ κλα΄σµα αυτου΄, του αριθµου΄ εργαζοµε΄νων που απασχολου΄νται απο΄ τις συµµετε΄χουσες
εταιρι΄ες και τις σχετικε΄ς θυγατρικε΄ς η΄ εγκαταστα΄σεις σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη συνολικα΄.

στ)

Tο αρµο΄διο ο΄ργανο της SE ενηµερω΄νεται για τη συ΄νθεση του οργα΄νου εκπροσω΄πησης.

ζ)

Τε΄σσερα χρο΄νια µετα΄ τη συ΄σταση του οργα΄νου εκπροσω΄πησης, το ο΄ργανο αυτο΄ εξετα΄ζει αν ει΄ναι σκο΄πιµο να αρχι΄σουν
διαπραγµατευ΄σεις για τη συ΄ναψη της συµφωνι΄ας που προβλε΄πεται στα α΄ρθρα 4 και 7 η΄ να συνεχιστει΄ η εφαρµογη΄ των
διατα΄ξεων αναφορα΄ς που ΄εχουν θεσπιστει΄ συ΄µφωνα µε το παρο΄ν παρα΄ρτηµα.
Αν αποφασιστει΄ η διαπραγµα΄τευση συµφωνι΄ας συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 4 εφαρµο΄ζονται κατ' αναλογι΄α τα α΄ρθρα 3 (4
΄εως 7) και 4 ΄εως 6. Στην περι΄πτωση αυτη΄ η ΄εκφραση «ειδικη΄ διαπραγµατευτικη΄ οµα΄δα» αντικαθι΄σταται απο΄ την
΄εκφραση «ο΄ργανο εκπροσω΄πησης». Αν δεν επιτευχθει΄ συµφωνι΄α κατα΄ τη λη΄ξη της προθεσµι΄ας περα΄τωσης των
διαπραγµατευ΄σεων, οι ρυθµι΄σεις που θεσπι΄στηκαν αρχικα΄ συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις αναφορα΄ς συνεχι΄ζουν να
εφαρµο΄ζονται.

Τµη΄µα 2:

∆ιατα΄ξεις αναφορα΄ς περι΄ ενηµε΄ρωσης και διαβου΄λευσης

Η αρµοδιο΄τητα και οι εξουσι΄ες του οργα΄νου εκπροσω΄πησης που ΄εχει συγκροτηθει΄ σε µια SE διε΄πονται απο΄ τους ακο΄λουθους
κανο΄νες:
α)

Η αρµοδιο΄τητα του οργα΄νου εκπροσω΄πησης περιορι΄ζεται στα ζητη΄µατα που αφορου΄ν την ΄δια
ι την SE η΄ οιαδη΄ποτε
απο΄ τις θυγατρικε΄ς η΄ εγκαταστα΄σεις της που εδρευ΄ουν σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος η΄ τα οποι΄α υπερβαι΄νουν τις εξουσι΄ες
των οργα΄νων που λαµβα΄νουν αποφα΄σεις σε ΄ενα και µο΄νο κρα΄τος µε΄λος.

β)

Υπο΄ την επιφυ΄λαξη των συνεδρια΄σεων που συγκαλου΄νται συ΄µφωνα µε το στοιχει΄ο γ), το ο΄ργανο εκπροσω΄πησης
δικαιου΄ται να ενηµερω΄νεται και να γνωµοδοτει΄, και, για το σκοπο΄ αυτο΄ να συνεδρια΄ζει µε το αρµο΄διο ο΄ργανο της SE
τουλα΄χιστον µια φορα΄ το χρο΄νο βα΄σει τακτικω΄ν εκθε΄σεων που συντα΄σσει το αρµο΄διο ο΄ργανο, σχετικα΄ µε την προ΄οδο
των δραστηριοτη΄των της SE και τις προοπτικε΄ς. Οι τοπικε΄ς διευθυ΄νσεις ενηµερω΄νονται αναλο΄γως.
Το αρµο΄διο ο΄ργανο της SE παρε΄χει στο ο΄ργανο εκπροσω΄πησης την ηµερη΄σια δια΄ταξη για συνεδρια΄σεις του διοικητικου΄
η΄, αναλο΄γως, του διαχειριστικου΄ και εποπτικου΄ οργα΄νου, και αντι΄γραφα ο΄λων των εγγρα΄φων που υποβλη΄θηκαν στη
γενικη΄ συνε΄λευση των µετο΄χων της.

10.11.2001

10.11.2001
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Η συνεδρι΄αση θα αφορα΄ κυρι΄ως τη δοµη΄, την οικονοµικη΄ και χρηµατοπιστωτικη΄ κατα΄σταση, την πιθανη΄ εξε΄λιξη των
εργασιω΄ν καθω΄ς και της παραγωγη΄ς και των πωλη΄σεων, την κατα΄σταση της απασχο΄λησης και τις πιθανε΄ς τα΄σεις της,
τις επενδυ΄σεις, τις ουσιαστικε΄ς αλλαγε΄ς ο΄σον αφορα΄ την οργα΄νωση, την εισαγωγη΄ νε΄ων µεθο΄δων εργασι΄ας η΄
παραγωγικω΄ν διαδικασιω΄ν, τις µεταφορε΄ς παραγωγη΄ς, τις συγχωνευ΄σεις, τη συ΄µπτυξη η΄ το κλει΄σιµο επιχειρη΄σεων,
εγκαταστα΄σεων η΄ σηµαντικω΄ν τµηµα΄των τους και τις συλλογικε΄ς απολυ΄σεις.
γ)

Σε εξαιρετικε΄ς περιστα΄σεις που θι΄γουν σηµαντικα΄ τα συµφε΄ροντα των εργαζοµε΄νων, ειδικο΄τερα στις περιπτω΄σεις
µετεγκαταστα΄σεων, µεταφορω΄ν, κλεισι΄µατος εγκαταστα΄σεων η΄ επιχειρη΄σεων η΄ συλλογικω΄ν απολυ΄σεων, το ο΄ργανο
εκπροσω΄πησης ΄εχει το δικαι΄ωµα να ενηµερω΄νεται. Το ο΄ργανο εκπροσω΄πησης η΄, ο΄ταν αποφασι΄σει σχετικα΄, ιδιαι΄τερα για
λο΄γους επει΄γοντος, η επιτροπη΄ περιορισµε΄νης συ΄νθεσης, δικαιου΄ται να συνεδρια΄ζει, κατο΄πιν αιτη΄σεω΄ς του, µε το
αρµο΄διο ο΄ργανο της SE, η΄ ο΄ποιο α΄λλο καταλληλο΄τερο επι΄πεδο της διευ΄θυνσης της SE που διαθε΄τει εξουσι΄ες απο΄φασης,
προκειµε΄νου να ενηµερωθει΄ και να γνωµοδοτη΄σει για τα µε΄τρα που θι΄γουν ιδιαιτε΄ρως τα συµφε΄ροντα των εργαζοµε΄νων.
'Οταν το αρµο΄διο ο΄ργανο αποφασι΄ζει να µην ακολουθη΄σει τη γνω΄µη που εξε΄φερε το ο΄ργανο εκπροσω΄πησης, το΄τε το
ο΄ργανο αυτο΄ δικαιου΄ται να συνεδρια΄σει περαιτε΄ρω µε το αρµο΄διο ο΄ργανο της SΕ προκειµε΄νου να επιδιωχθει΄ συµφωνι΄α.
Σε περι΄πτωση που οργανω΄νεται συνεδρι΄αση µε την επιτροπη΄ περιορισµε΄νης συ΄νθεσης, τα µε΄λη του οργα΄νου
εκπροσω΄πησης που εκπροσωπου΄ν α΄µεσα θιγο΄µενους απο΄ τα µε΄τρα αυτα΄ εργαζοµε΄νους ΄εχουν το δικαι΄ωµα να
συµµετε΄χουν σε αυτη΄ν.
Οι προαναφερθει΄σες συνεδρια΄σεις δεν θι΄γουν τις προνοµι΄ες του αρµοδι΄ου οργα΄νου.

δ)

Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να θεσπι΄ζουν κανο΄νες σχετικα΄ µε την προεδρι΄α των συνεδρια΄σεων ενηµε΄ρωσης και
διαβου΄λευσης.
Πριν απο΄ τις συνεδρια΄σεις µε το αρµο΄διο ο΄ργανο της SE, το ο΄ργανο εκπροσω΄πησης η΄ η επιτροπη΄ περιορισµε΄νης
συ΄νθεσης, ενδεχοµε΄νως διευρυµε΄νη συ΄µφωνα µε την τρι΄τη παρα΄γραφο του στοιχει΄ου (γ), δικαιου΄νται να συνεδρια΄σουν
χωρι΄ς την παρουσι΄α εκπροσω΄πων του αρµοδι΄ου οργα΄νου.

ε)

Με την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 8, τα µε΄λη του οργα΄νου εκπροσω΄πησης ενηµερω΄νουν τους εκπροσω΄πους των
εργαζοµε΄νων της SE και των θυγατρικω΄ν η΄ εγκαταστα΄σεω΄ν της σχετικα΄ µε το περιεχο΄µενο και τα αποτελε΄σµατα των
διαδικασιω΄ν ενηµε΄ρωσης και διαβου΄λευσης.

στ)

Το ο΄ργανο εκπροσω΄πησης η΄ η επιτροπη΄ περιορισµε΄νης συ΄νθεσης µπορου΄ν να επικουρου΄νται απο΄ εµπειρογνω΄µονες της
επιλογη΄ς τους.

ζ)

Αν ει΄ναι αναγκαι΄ο για την εκπλη΄ρωση των καθηκο΄ντων τους, τα µε΄λη του οργα΄νου εκπροσω΄πησης δικαιου΄νται να
απουσια΄σουν για εκπαιδευτικου΄ς λο΄γους χωρι΄ς απω΄λεια µισθω΄ν.

η)

Τις δαπα΄νες του οργα΄νου εκπροσω΄πησης αναλαµβα΄νει η SE, η οποι΄α παρε΄χει στα µε΄λη του τους αναγκαι΄ους
οικονοµικου΄ς πο΄ρους και τα υλικα΄ µε΄σα που θα τους επιτρε΄ψουν να εκπληρω΄σουν καταλλη΄λως τα καθη΄κοντα΄ τους.
Ειδικο΄τερα, η SE αναλαµβα΄νει, εκτο΄ς αν ΄εχει συµφωνηθει΄ α΄λλως, τα ΄εξοδα οργα΄νωσης των συνεδρια΄σεων και
διερµηνει΄ας, καθω΄ς και τα ΄εξοδα διαµονη΄ς και µετακι΄νησης των µελω΄ν του οργα΄νου εκπροσω΄πησης και της επιτροπη΄ς
περιορισµε΄νης συ΄νθεσης.
Συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς αυτε΄ς, τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να θεσπι΄ζουν δηµοσιονοµικου΄ς κανο΄νες σχετικα΄ µε τη λειτουργι΄α
του οργα΄νου εκπροσω΄πησης. Μπορου΄ν, ειδικο΄τερα να περιορι΄σουν τη χρηµατοδο΄τηση ω΄στε να καλυ΄πτονται τα ΄εξοδα
ενο΄ς µο΄νον εµπειρογνω΄µονος.

Τµη΄µα 3:

∆ιατα΄ξεις αναφορα΄ς περι΄ συµµετοχη΄ς

Η συµµετοχη΄ των εργαζοµε΄νων στην SE διε΄πεται απο΄ τις εξη΄ς διατα΄ξεις:
α)

Στην περι΄πτωση SE που ΄εχει συσταθει΄ µε΄σω µετατροπη΄ς, εα΄ν οι κανο΄νες ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους σχετικα΄ µε τη συµµετοχη΄
των εργαζοµε΄νων στο διοικητικο΄ η΄ εποπτικο΄ ο΄ργανο εφαρµο΄ζονταν πριν απο΄ την καταχω΄ρηση, ο΄λα τα στοιχει΄α της
συµµετοχη΄ς των εργαζοµε΄νων συνεχι΄ζουν να εφαρµο΄ζονται στην SE. Το στοιχει΄ο β) εφαρµο΄ζεται κατ' αναλογι΄αν.

β)

Στις α΄λλες περιπτω΄σεις συ΄στασης SE, οι εργαζο΄µενοι της SE, των θυγατρικω΄ν εγκαταστα΄σεων της η΄/και το ο΄ργανο
εκπροσω΄πηση΄ς τους δικαιου΄νται να εκλε΄γουν, να διορι΄ζουν, να προτει΄νουν η΄ να απορρι΄πτουν το διορισµο΄ ενο΄ς
αριθµου΄ µελω΄ν του διοικητικου΄ η΄ εποπτικου΄ οργα΄νου της SE ΄σου
ι
προς το υψηλο΄τερο ποσοστο΄ που εφαρµο΄ζεται στις
οικει΄ες συµµετε΄χουσες εταιρι΄ες πριν απο΄ την καταχω΄ρηση της SE.

L 294/31

L 294/32

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Εα΄ν καµι΄α απο΄ τις εταιρι΄ες αυτε΄ς δεν διε΄πετο απο΄ τους κανο΄νες συµµετοχη΄ς πριν απο΄ την καταχω΄ρηση της SE, η SE
δεν υποχρεου΄ται να εισα΄γει ρυθµι΄σεις στον τοµε΄α της συµµετοχη΄ς των εργαζοµε΄νων.
Η κατανοµη΄ των εδρω΄ν στο διοικητικο΄ η΄ εποπτικο΄ ο΄ργανο µεταξυ΄ µελω΄ν που εκπροσωπου΄ν εργαζοµε΄νους απο΄ δια΄φορα
κρα΄τη µε΄λη, η΄ ο τρο΄πος µε τον οποι΄ο οι εργαζο΄µενοι της SE µπορου΄ν να προτει΄νουν η΄ να απορρι΄πτουν τα µε΄λη των
οργα΄νων αποφασι΄ζεται απο΄ το ο΄ργανο εκπροσω΄πησης συ΄µφωνα µε την αναλογι΄α των εργαζοµε΄νων της SE που
απασχολου΄νται σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος. Εα΄ν οι εργαζο΄µενοι απο΄ ΄ενα η΄ περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη δεν καλυ΄πτονται απο΄
αυτο΄ το αναλογικο΄ κριτη΄ριο, το ο΄ργανο εκπροσω΄πησης διορι΄ζει ΄ενα απο΄ τα µε΄λη απο΄ το εν λο΄γω κρα΄τος µε΄λος·
ειδικο΄τερα απο΄ το κρα΄τος µε΄λος ο΄που ΄εχει την καταστατικη΄ ΄εδρα η SE, εφο΄σον αυτο΄ ενδει΄κνυται. Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος
µπορει΄ να καθορι΄ζει πω΄ς προ΄κειται να κατανεµηθου΄ν οι ΄εδρες που του ΄εχουν διατεθει΄ στο διοικητικο΄ η΄ εποπτικο΄
ο΄ργανο.
Τα µε΄λη που εκλε΄γονται, διορι΄ζονται η΄ προτει΄νονται απο΄ το ο΄ργανο εκπροσω΄πησης η΄, ανα΄λογα µε την περι΄πτωση, οι
εργαζο΄µενοι στο διοικητικο΄, η΄, ενδεχοµε΄νως, εποπτικο΄ ο΄ργανο της SE αποτελου΄ν τακτικα΄ µε΄λη του οργα΄νου, µε τα
ι δικαιω΄µατα και τις ΄διες
ι
υποχρεω΄σεις ο΄πως τα µε΄λη που εκπροσωπου΄ν τους µετο΄χους, συµπεριλαµβανοµε΄νου του
΄δια
δικαιω΄µατος ψη΄φου.
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