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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20.12.2006

Ο∆ΗΓΙΑ 2006/109/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής Νοεµβρίου 2006
για την προσαρµογή της οδηγίας 94/45/ΕΚ για τη θέσπιση µιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή
µιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις και οµίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας µε σκοπό να ενηµερώνονται οι εργαζόµενοι και να ζητείται η γνώµη τους, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της
Ρουµανίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τη Συνθήκη για την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της
Ρουµανίας (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,
την Πράξη Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας, και
ιδίως το άρθρο 56,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

(2)

(3)

Σύµφωνα µε το άρθρο 56 της Πράξης Προσχώρησης, όταν
ορισµένες πράξεις παραµένουν σε ισχύ µετά την 1η
Ιανουαρίου 2007 και πρέπει να προσαρµοστούν λόγω της
προσχώρησης, οι δε σχετικές προσαρµογές δεν προβλέπονται
από την Πράξη Προσχώρησης ή τα Παραρτήµατά της, οι
προς τούτο απαιτούµενες πράξεις εκδίδονται από το
Συµβούλιο, εκτός εάν η αρχική πράξη είχε εκδοθεί από την
Επιτροπή.
Σύµφωνα µε την Τελική Πράξη της ∆ιάσκεψης που εκπόνησε
τη Συνθήκη Προσχώρησης, τα Υψηλά Συµβαλλόµενα Μέρη
κατέληξαν σε πολιτική συµφωνία όσον αφορά δέσµη
προσαρµογών στις πράξεις των οργάνων οι οποίες απαιτούνται λόγω της προσχώρησης και κάλεσαν το Συµβούλιο
και την Επιτροπή να εγκρίνουν, πριν από την προσχώρηση,
τις εν λόγω προσαρµογές οι οποίες θα συµπληρωθούν και
θα επικαιροποιηθούν εφόσον απαιτείται, προκειµένου να
ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της νοµοθεσίας της Ένωσης.
Εποµένως, η οδηγία 94/45/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας
Σεπτεµβρίου 1994 για τη θέσπιση µιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή µιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις και
οµίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας µε σκοπό να
ενηµερώνονται οι εργαζόµενοι και να ζητείται η γνώµη
τους (2) πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

(1) ΕΕ L 157, 21.6.2005, σ. 11.
(2) ΕΕ L 254, 30.9.1994, σ. 64.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η οδηγία 94/45/ΕΚ τροποποιείται όπως ορίζεται στο Παράρτηµα.
Άρθρο 2
1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία προσχώρησης
της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω
διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την
αναφορά αυτή κατά την επίσηµη έκδοσή τους. Ο τρόπος της
αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.
2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει µε την επιφύλαξη και από την
ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της Συνθήκης για την προσχώρηση
της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 20ής Νοεµβρίου 2006.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. KORKEAOJA
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

31994 L 0045: Οδηγία 94/45/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 1994 για τη θέσπιση µιας ευρωπαϊκής επιτροπής
επιχείρησης ή µιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις και οµίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας µε σκοπό να ενηµερώνονται οι
εργαζόµενοι και να ζητείται η γνώµη τους (EE L 254, 30.9.1994, σ. 64), όπως τροποποιήθηκε από:
— 31997 L 0074: Οδηγία 97/74/ΕΚ του Συµβουλίου της 15.12.1997 (ΕΕ L 10, 16.1.1998, σ. 22).
Με την επιφύλαξη τυχόν µελλοντικής αναθεώρησης πριν από την ηµεροµηνία προσχώρησης, το άρθρο 5, παράγραφος 2,
στοιχείο β) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) η ειδική διαπραγµατευτική οµάδα έχει τουλάχιστον τρία µέλη και το πολύ αριθµό µελών ίσο προς τον αριθµό των κρατών
µελών.».
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