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Ο∆ΗΓΙΑ 98/59/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τηr 20�r Ιουλ�ου 1998

για προσ�γγιση των νοµοθεσι�ν των κρατ�ν µελ�ν που αφορο�ν τιr οµαδικ�r απολ�σειr

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

�χονταr υπ�ψη:

τη συνθ�κη για την �δρυση τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr,
και ιδ�ωr το �ρθρο 100,

την πρ�ταση τηr Επιτροπ�r,

τη γν�µη του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου (1),

τη γν�µη τηr Οικονοµικ�r και Κοινωνικ�r Επιτροπ�r (2),

Εκτιµ�νταr:

(1) �τι, για λ�γουr σαφ�νειαr και ορθολογισµο� ε�ναι
σκ�πιµη η κωδικοπο�ηση τηr οδηγ�αr 75/129/ΕΟΚ
του Συµβουλ�ου, τηr 17ηr Vεβρουαρ�ου 1975, περ�
προσεγγ�σεωr των νοµοθεσι�ν των κρατ�ν µελ�ν
που αφορο�ν τιr οµαδικ�r απολ�σειr (3)·

(2) �τι επιβ�λλεται η εν�σχυση τηr προστασ�αr των
εργαζοµ�νων σε περ�πτωση οµαδικ�ν απολ�σεων,
λαµβανοµ�νηr υπ�ψη τηr αν�γκηr ισ�ρροπηr οικονο-
µικ�r και κοινωνικ�r αναπτ�ξεωr εντ�r τηr Κοιν�τη-
ταr·

(3) �τι, παρ� τη συγκλ�νουσα εξ�λιξη, εξακολουθο�ν να
υπ�ρχουν διαφορ�r µεταξ� των διατ�ξεων που
ισχ�ουν στα κρ�τη µ�λη τηr Κοιν�τηταr, �σον
αφορ� τουr �ρουr και τη διαδικασ�α των οµαδικ�ν
απολ�σεων, καθ�r και τα µ�τρα που ε�ναι πρ�σφορα
για την �µβλυνση των συνεπει�ν εκ των απολ�σεων
αυτ�ν για τουr εργαζοµ�νουr·

(4) �τι οι διαφορ�r αυτ�r δ�νανται να �χουν �µεση
επ�πτωση στη λειτουργ�α τηr κοιν�r αγορ�r·

(5) �τι το ψ�φισµα του Συµβουλ�ου, τηr 21ηr Ιανουαρ�ου
1974, περ� προγρ�µµατοr κοινωνικ�r δρ�σεωr (4),
προ�βλεπε την �κδοση οδηγ�αr για την προσ�γγιση
των νοµοθεσι�ν των κρατ�ν µελ�ν �σον αφορ� τιr
οµαδικ�r απολ�σειr·

(6) �τι, στο σηµε�ο 7, πρ�το εδ�φιο, πρ�τη φρ�ση και
δε�τερο εδ�φιο, στο σηµε�ο 17, πρ�το εδ�φιο, και
στο σηµε�ο 18, τρ�τη περ�πτωση του Κοινοτικο�
Χ�ρτη των θεµελιωδ�ν Κοινωνικ�ν ∆ικαιωµ�των
των Εργαζοµ�νων, που εγκρ�θηκε, κατ� τη σ�νοδο
του Ευρωπαϊκο� Συµβουλ�ου στο Στρασβο�ργο στιr
9 ∆εκεµβρ�ου 1989 απ� τουr αρχηγο�r κρατ�ν �
κυβερν�σεων �νδεκα κρατ�ν µελ�ν, δηλ�νεται
συγκεκριµ�να �τι:

«7. Η δηµιουργ�α τηr εσωτερικ�r αγορ�r πρ�πει να
οδηγ�σει σε βελτ�ωση των συνθηκ�ν δια-
β�ωσηr και εργασ�αr στην Ευρωπαϊκ� Κοι-
ν�τητα [. . .].

Η βελτ�ωση αυτ� πρ�πει να επιφ�ρει, �που
ε�ναι αναγκα�ο, την αν�πτυξη ορισµ�νων
πλευρ�ν τηr εργατικ�r νοµοθεσ�αr, �πωr ε�ναι
οι διαδικασ�εr οµαδικ�r απ�λυσηr �
πτ�χευσηr.

[. . .]

17. Η πληροφ�ρηση, διαβο�λευση και συµµετοχ�
των εργαζοµ�νων πρ�πει να αναπτυχθο�ν, µε
τον κατ�λληλο τρ�πο, σ�µφωνα µε τα ισχ�οντα
στα δι�φορα κρ�τη µ�λη.

[. . .]

18. Η εν λ�γω πληροφ�ρηση, διαβο�λευση και συµ-
µετοχ� πρ�πει να διεξ�γονται εγκα�ρωr, ιδ�ωr
στιr ακ�λουθεr περιπτ�σειr:

[. . .]

[. . .]

 κατ� τιr διαδικασ�εr οµαδικ�ν απολ�σεων,

[. . .]»·

(7) �τι ε�ναι, κατ� συν�πεια, αναγκα�ο να προωθηθε� η
προσ�γγιση αυτ� µε στ�χο την πρ�οδο κατ� την
�ννοια του �ρθρου 117 τηr συνθ�κηr·

(8) �τι, για τον υπολογισµ� του αριθµο� των απολ�σεων
που προβλ�πεται στον ορισµ� των οµαδικ�ν απολ�-
σεων κατ� την �ννοια τηr παρο�σαr οδηγ�αr, πρ�πει
να εξοµοι�νονται προr τιr απολ�σειr και �λλεr µορ-
φ�r λ�ξηr τηr σ�µβασηr εργασ�αr που πραγµατο-
ποιο�νται µε πρωτοβουλ�α του εργοδ�τη, εφ�σον οι
απολ�σειr ε�ναι τουλ�χιστον π�ντε·

(9) �τι πρ�πει να προβλεφθε� �τι η παρο�σα οδηγ�α
εφαρµ�ζεται καταρχ�ν και στιr οµαδικ�r απολ�σειr
που προκ�πτουν απ� τη διακοπ� τηr δραστηρι�τηταr
τηr επιχε�ρησηr κατ�πιν δικαστικ�r αποφ�σεωr·

(10) �τι τα κρ�τη µ�λη πρ�πει να �χουν τη δυνατ�τητα να
προβλ�πουν �τι οι εκπρ�σωποι των εργαζοµ�νων
µπορο�ν να προσφε�γουν σε εµπειρογν�µονεr λ�γω

(1) ΕΕ C 210 τηr 6. 7. 1998.
(2) ΕΕ C 158 τηr 26. 5. 1997, σ. 11.
(3) ΕΕ L 48 τηr 22. 2. 1975, σ. 29· οδηγ�α �πωr τροποποι�θηκε απ�

την οδηγ�α 92/56/ΕΟΚ (ΕΕ L 245 τηr 26. 8. 1992, σ. 3).
(4) ΕΕ C 13 τηr 12. 2. 1974, σ. 1.



EL Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των12. 8. 98 L 225/17

τηr τεχνικ�r πολυπλοκ�τηταr των θεµ�των που ενδ�-
χεται να αποτελ�σουν αντικε�µενο ενηµ�ρωσηr και
διαβο�λευσηr·

(11) �τι πρ�πει να εξασφαλιστε� �τι οι υποχρε�σειr των
εργοδοτ�ν �σον αφορ� την ενηµ�ρωση, τη διαβο�-
λευση και την κοινοπο�ηση, εφαρµ�ζονται ανε-
ξ�ρτητα απ� το αν η απ�φαση για τιr οµαδικ�r
απολ�σειr λαµβ�νεται απ� τον εργοδ�τη � απ� επι-
χε�ρηση που ελ�γχει τον εργοδ�τη·

(12) �τι τα κρ�τη µ�λη πρ�πει να µεριµνο�ν �στε οι
εκπρ�σωποι των εργαζοµ�νων �/και οι εργαζ�µενοι
να �χουν δυνατ�τητα προσφυγ�r σε διοικητικ�r �/
και δικαστικ�r διαδικασ�εr προκειµ�νου να εξασφα-
λ�ζεται η τ�ρηση των υποχρε�σεων που προβλ�πο-
νται στην παρο�σα οδηγ�α·

(13) �τι η παρο�σα οδηγ�α δεν επηρε�ζει τιr υποχρε�σειr
των κρατ�ν µελ�ν σχετικ� µε τιr προθεσµ�εr για τη
µεταφορ� στο εθνικ� δ�καιο των οδηγι�ν που παρα-
τ�θενται στο παρ�ρτηµα Ι, µ�ροr Β,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΤΜΗΜΑ Ι

Ορισµο� και πεδ�ο εφαρµογ�r

�ρθρο 1

1. Για την εφαρµογ� τηr παρο�σαr οδηγ�αr:

α) Ωr «οµαδικ�r απολ�σειr » νοο�νται οι απολ�σειr που
πραγµατοποιο�νται απ� �ναν εργοδ�τη για �να � περισ-
σ�τερουr λ�γουr, οι οπο�οι δεν �χουν σχ�ση µε το
πρ�σωπο των εργαζοµ�νων, εφ’ �σον ο αριθµ�r των
απολ�σεων αν�ρχεται, αν�λογα µε την επιλογ� των
κρατ�ν µελ�ν:

i) ε�τε για περ�οδο 30 ηµερ�ν:

 τουλ�χιστον σε 10, σε επιχειρ�σειr που απασχο-
λο�ν συν�θωr περισσ�τερουr απ� 20 και λιγ�τε-
ρουr απ� 100 εργαζ�µενουr,

 τουλ�χιστον σε 10 % του αριθµο� των εργαζο-
µ�νων, σε επιχειρ�σειr που αποσχολο�ν συν�θωr
τουλ�χιστον 100 και λιγ�τερουr απ� 300 εργαζ�-
µενουr,

 τουλ�χιστον σε 30, σε επιχειρ�σειr που απασχο-
λο�ν συν�θωr τουλ�χιστον 300 εργαζοµ�νουr,

ii) ε�τε για περ�οδο 90 ηµερ�ν, τουλ�χιστον σε 20, ανε-
ξ�ρτητα απ� τον αριθµ� των συν�θωr απασχολου-
µ�νων στιr επιχειρ�σειr αυτ�r·

β) ωr «εκπρ�σωποι των εργαζοµ�νων» νοο�νται οι
εκπρ�σωποι των εργαζοµ�νων που προβλ�πονται απ� τη
νοµοθεσ�α � την πρακτικ� των κρατ�ν µελ�ν.

Για τον υπολογισµ� του αριθµο� των απολ�σεων που προ-
βλ�πονται στο πρ�το εδ�φιο, στοιχε�ο α), προr τιr απολ�-
σειr εξοµοι�νονται �λεr οι λ�ξειr τηr σ�µβασηr εργασ�αr
για �ναν � περισσ�τερουr λ�γουr, οι οπο�οι δεν �χουν
σχ�ση µε το πρ�σωπο των εργαζοµ�νων, υπ� τον �ρο �τι οι
απολ�σειr ε�ναι τουλ�χιστον π�ντε.

2. Η παρο�σα οδηγ�α δεν εφαρµ�ζεται:

α) επ� οµαδικ�ν απολ�σεων που πραγµατοποιο�νται στο
πλα�σιο συµβ�σεων εργασ�αr που συν�φθησαν για ορι-
σµ�νο χρ�νο � για ορισµ�νη εργασ�α εκτ�r αν οι απολ�-
σειr αυτ�r γ�νουν προ τηr λ�ξεωr � εκτελ�σεωr, των
συµβ�σεων αυτ�ν·

β) επ� των εργαζοµ�νων στην δηµ�σια διο�κηση � τουr
οργανισµο�r δηµοσ�ου δικα�ου (� στα κρ�τη µ�λη που
δεν γνωρ�ζουν την �ννοια αυτ�ν σε αντ�στοιχουr οργανι-
σµο�r)·

γ) επ� των πληρωµ�των των θαλασσ�ων σκαφ�ν.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Ενηµ�ρωση και διαβο�λευση

�ρθρο 2

1. �ταν ο εργοδ�τηr προτ�θεται να προβε� σε οµαδικ�r
απολ�σειr, υποχρεο�ται να πραγµατοποιε�, εγκα�ρωr, δια-
βουλε�σειr µε τουr εκπροσ�πουr των εργαζοµ�νων µε
σκοπ� την επ�τευξη συµφων�αr.

2. Οι διαβουλε�σειr αφορο�ν τουλ�χιστον τιr δυνατ�τη-
τεr αποφυγ�r � µε�ωσηr των οµαδικ�ν απολ�σεων, καθ�r
και τιr δυνατ�τητεr �µβλυνσηr των συνεπει�ν, δια τηr
προσφυγ�r σε συνοδευτικ� κοινωνικ� µ�τρα µε σκοπ� τη
βο�θεια για την επαναπασχ�ληση � τον αναπροσανατολι-
σµ� των απολυοµ�νων εργαζοµ�νων.

Τα κρ�τη µ�λη µπορο�ν να προβλ�ψουν �τι οι εκπρ�σωποι
των εργαζοµ�νων µπορο�ν να προσφε�γουν σε εµπειρογν�-
µονεr, σ�µφωνα µε τιr εθνικ�r νοµοθεσ�εr �/και πρακτικ�r.

3. Για να µπορ�σουν οι εκπρ�σωποι των εργαζοµ�νων να
διατυπ�σουν εποικοδοµητικ�r προτ�σειr, ο εργοδ�τηr οφε�-
λει, εγκα�ρωr, κατ� τη δι�ρκεια των διαβουλε�σεων:

α) να τουr παρ�χει �λεr τιr χρ�σιµεr πληροφορ�εr και

β) εν π�ση περιπτ�σει, να τουr ανακοιν�νει εγγρ�φωr:

i) τουr λ�γουr του σχεδ�ου απολ�σεων,

ii) τον αριθµ� και τιr κατηγορ�εr των υπ� απ�λυση
εργαζοµ�νων,

iii) τον αριθµ� και τιr κατηγορ�εr των συν�θωr απασχο-
λο�µενων εργαζοµ�νων,

iv) την περ�οδο κατ� την οπο�α πρ�κειται να γ�νουν οι
απολ�σειr,
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v) τα προβλεπ�µενα κριτ�ρια για την επιλογ� των
εργαζοµ�νων που θα απολυθο�ν, εφ�σον οι εθνικ�r
νοµοθεσ�εr �/και πρακτικ�r αποδ�δουν τη σχετικ�
αρµοδι�τητα στον εργοδ�τη,

vi) την προβλεπ�µενη µ�θοδο υπολογισµο� οιασδ�ποτε
ενδεχ�µενηr αποζηµ�ωσηr απολ�σεωr, εκτ�r εκε�νηr
που απορρ�ει απ� τιr εθνικ�r νοµοθεσ�εr �/και πρα-
κτικ�r.

Ο εργοδ�τηr οφε�λει να διαβιβ�ζει στην αρµ�δια αρχ�
αντ�γραφο τουλ�χιστον των στοιχε�ων τηr γραπτ�r ανα-
κο�νωσηr που αναφ�ρονται στο πρ�το εδ�φιο, στοιχε�ο β)
σηµε�α i) �ωr v).

4. Οι υποχρε�σειr που αναφ�ρονται στιr παραγρ�φουr 1,
2 και 3 εφαρµ�ζονται ανεξ�ρτητα απ� το αν η απ�φαση για
τιr οµαδικ�r απολ�σειr λαµβ�νεται απ� τον εργοδ�τη � απ�
επιχε�ρηση που ελ�γχει τον εργοδ�τη.

�σον αφορ� τιr προβαλλ�µενεr παραβ�σειr των υποχρε�-
σεων ενηµ�ρωσηr, διαβο�λευσηr και κοινοπο�ησηr που ορ�-
ζονται στην παρο�σα οδηγ�α, δεν θα λαµβ�νεται υπ�ψη, ωr
δικαιολογ�α, το επιχε�ρηµα του εργοδ�τη �τι η επιχε�ρηση
που �λαβε την απ�φαση για τιr οµαδικ�r απολ�σειr δεν του
παρ�σχε τιr αναγκα�εr πληροφορ�εr.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

∆ιαδικασ�α τηr οµαδικ�r απολ�σεωr

�ρθρο 3

1. Ο εργοδ�τηr υποχρεο�ται να κοινοποιε� εγγρ�φωr
στην αρµ�δια δηµ�σια αρχ� κ�θε σχεδιαζ�µενη οµαδικ�
απ�λυση.

Εντο�τοιr, τα κρ�τη µ�λη µπορο�ν να προβλ�ψουν �τι, στην
περ�πτωση εν�r σχεδ�ου οµαδικ�ν απολ�σεων που προκα-
λο�νται απ� τη διακοπ� τηr δραστηρι�τηταr τηr επι-
χε�ρησηr η οπο�α επ�ρχεται κατ�πιν δικαστικ�r αποφ�-
σεωr, ο εργοδ�τηr υποχρεο�ται να το κοινοποι�σει γραπτ�r
στην αρµ�δια δηµ�σια αρχ� µ�νον κατ�πιν αιτ�σε�r τηr.

Η κοινοπο�ηση πρ�πει να περι�χει κ�θε χρ�σιµη πληροφο-
ρ�α σχετικ� µε τη σχεδιαζ�µενη οµαδικ� απ�λυση, και τιr
διαβουλε�σειr µε τουr εκπροσ�πουr των εργαζοµ�νων, που
προβλ�πονται στο �ρθρο 2, και ιδ�ωr τουr λ�γουr τηr απο-
λ�σεωr, τον αριθµ� των υπ� απ�λυση εργαζοµ�νων, τον
αριθµ� των συν�θωr απασχολουµ�νων και την περ�οδο
µ�σα στην οπο�α πρ�κειται να πραγµατοποιηθο�ν οι απολ�-
σειr.

2. Ο εργοδ�τηr υποχρεο�ται να διαβιβ�σει στουr
εκπροσ�πουr των εργαζοµ�νων αντ�γραφο τηr κοινοποι�-
σεωr που προβλ�πεται στην παρ�γραφο 1.

Οι εκπρ�σωποι των εργαζοµ�νων δ�νανται να υποβ�λλουν
τιr τυχ�ν παρατηρ�σειr τουr στην αρµ�δια δηµ�σια αρχ�.

�ρθρο 4

1. Οι οµαδικ�r απολ�σειr το σχ�διο των οπο�ων �χει
κοινοποιηθε� στην αρµ�δια δηµ�σια αρχ�, ισχ�ουν το ενω-
ρ�τερο 30 ηµ�ρεr απ� την κοινοπο�ηση που προβλ�πεται στο
�ρθρο 3 παρ�γραφοr 1, µε την επιφ�λαξη των διατ�ξεων
που δι�πουν τα κατ� περ�πτωση δικαι�µατα ωr προr την
προθεσµ�α προειδοποι�σεωr.

Τα κρ�τη µ�λη δ�νανται να παρ�χουν στην αρµ�δια αρχ�
την ευχ�ρεια συντοµε�σεωr τηr αναφερ�µενηr στο προηγο�-
µενο εδ�φιο προθεσµ�αr.

2. Η αρµ�δια δηµ�σια αρχ� χρησιµοποιε� την προθεσµ�α,
που αναφ�ρεται στην παρ�γραφο 1, για να εξε�ρει λ�σειr
στα προβλ�µατα που δηµιουργο�νται απ� τιr σχεδιαζ�µενεr
οµαδικ�r απολ�σειr.

3. Αν η αρχικ� προθεσµ�α που προβλ�πεται στην παρ�-
γραφο 1, ε�ναι µικρ�τερη απ� 60 ηµ�ρεr, τα κρ�τη µ�λη
δ�νανται να παρ�χουν στην αρµ�δια δηµ�σια αρχ� την
ευχ�ρεια παρατ�σεωr τηr αρχικ�r προθεσµ�αr µ�χρι 60 ηµ�-
ρεr απ� τηr κοινοποι�σεωr, ε�ν υπ�ρχει κ�νδυνοr να µην
εξευρεθε� λ�ση στα προβλ�µατα που δηµιουργο�νται απ�
τιr σχεδιαζ�µενεr οµαδικ�r απολ�σειr, εντ�r τηr αρχικ�r
προθεσµ�αr.

Τα κρ�τη µ�λη δ�νανται να παρ�χουν στην αρµ�δια δηµ�-
σια αρχ� ευχ�ρειεr µεγαλ�τερηr παρατ�σεωr.

Ο εργοδ�τηr πρ�πει να πληροφορε�ται την παρ�ταση και
τουr λ�γουr τηr παρατ�σεωr προ τηr λ�ξεωr τηr αρχικ�r
προθεσµ�αr που προβλ�πεται στην παρ�γραφο 1.

4. Τα κρ�τη µ�λη µπορο�ν να µην εφαρµ�ζουν το παρ�ν
�ρθρο επ� των οµαδικ�ν απολ�σεων που προκαλο�νται απ�
τη διακοπ� τηr δραστηρι�τηταr τηr επιχειρ�σεωr, εφ�σον
αυτ� επ�ρχεται κατ�πιν δικαστικ�r αποφ�σεωr.

ΤΜΗΜΑ IV

Τελικ�r διατ�ξειr

�ρθρο 5

Η παρο�σα οδηγ�α δεν θ�γει την ευχ�ρεια των κρατ�ν
µελ�ν να εφαρµ�ζουν � να εκδ�δουν νοµοθετικ�r, κανονι-
στικ�r � διοικητικ�r διατ�ξειr περισσ�τερο ευνοϊκ�r για
τουr εργαζοµ�νουr � να προωθο�ν � να επιτρ�πουν την
εφαρµογ� ευνοϊκ�τερων συµβατικ�ν διατ�ξεων για τουr
εργαζοµ�νουr.

�ρθρο 6

Τα κρ�τη µ�λη µεριµνο�ν �στε οι εκπρ�σωποι των εργαζο-
µ�νων �/και οι εργαζ�µενοι να �χουν τη δυνατ�τητα προ-
σφυγ�r σε διοικητικ�r �/και δικαστικ�r διαδικασ�εr προκει-
µ�νου να εξασφαλ�ζεται η τ�ρηση των υποχρε�σεων που
προβλ�πονται απ� την παρο�σα οδηγ�α.
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�ρθρο 7

Τα κρ�τη µ�λη ανακοιν�νουν στην Επιτροπ� το κε�µενο
των ουσιωδ�ν διατ�ξεων εσωτερικο� δικα�ου που �χουν
�δη θεσπ�σει � που θεσπ�ζουν στον τοµ�α που δι�πεται απ�
την παρο�σα οδηγ�α.

�ρθρο 8

1. Οι οδηγ�εr που παρατ�θενται στο παρ�ρτηµα Ι, µ�ροr
Α, καταργο�νται, µε την επιφ�λαξη των υποχρε�σεων των
κρατ�ν µελ�ν σχετικ� µε τιr προθεσµ�εr για τη µεταφορ�
στο εθνικ� δ�καιο που παρατ�θενται στο παρ�ρτηµα Ι,
µ�ροr Β.

2. Οι αναφορ�r στιr καταργο�µενεr οδηγ�εr νοο�νται �τι
γ�νονται στην παρο�σα οδηγ�α και διαβ�ζονται σ�µφωνα
µε τον π�νακα αντιστοιχ�αr που παρατ�θεται στο
παρ�ρτηµα ΙΙ.

�ρθρο 9

Η παρο�σα οδηγ�α αρχ�ζει να ισχ�ει την εικοστ� ηµ�ρα
απ� τηr δηµοσιε�σε�r τηr στην Επ�σηµη Εφηµερ�δα των
Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των.

�ρθρο 10

Η παρο�σα οδηγ�α απευθ�νεται στα κρ�τη µ�λη.

Βρυξ�λλεr, 20 Ιουλ�ου 1998.

Για το Συµβο�λιο

Ο Πρ�εδροr

W. MOLTERER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΜΕΡΟΣ Α

Καταργο�µενεr οδηγ�εr

(που αναφ�ρονται στο �ρθρο 8)

Οδηγ�α 75/129/ΕΟΚ του Συµβουλ�ου και η τροποπο�ησ� τηr.

Οδηγ�α 92/56/ΕΟΚ του Συµβουλ�ου.

ΜΕΡΟΣ Β

Κατ�σταση των προθεσµι�ν µεταφορ�r στο εθνικ� δ�καιο

(που αναφ�ρονται στο �ρθρο 8)

Οδηγ�α
Λ�ξη προθεσµ�αr για τη µεταφορ�

στο εθνικ� δ�καιο

75/129/ΕΟΚ (ΕΕ L 48 τηr 22. 2. 1975, σ. 29) 19. 2. 1977

92/56/ΕΟΚ (ΕΕ L 245 τηr 26. 8. 1992, σ. 3) 24. 6. 1994
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγ�α 75/129/ΕΟΚ Παρο�σα οδηγ�α

�ρθρο 1 παρ�γραφοr 1, πρ�το εδ�φιο, στοιχε�ο α),
πρ�τη περ�πτωση, σηµε�ο 1)

�ρθρο 1 παρ�γραφοr 1, πρ�το εδ�φιο, στοιχε�ο α),
σηµε�ο i) πρ�τη περ�πτωση

�ρθρο 1 παρ�γραφοr 1, πρ�το εδ�φιο, στοιχε�ο α),
πρ�τη περ�πτωση, σηµε�ο 2)

�ρθρο 1 παρ�γραφοr 1, πρ�το εδ�φιο, στοιχε�ο α)
σηµε�ο i) δε�τερη περ�πτωση

�ρθρο 1 παρ�γραφοr 1, πρ�το εδ�φιο, στοιχε�ο α),
πρ�τη περ�πτωση, σηµε�ο 3)

�ρθρο 1 παρ�γραφοr 1, πρ�το εδ�φιο, στοιχε�ο α)
σηµε�ο i) τρ�τη περ�πτωση

�ρθρο 1 παρ�γραφοr 1, πρ�το εδ�φιο, στοιχε�ο α),
δε�τερη περ�πτωση

�ρθρο 1 παρ�γραφοr 1, πρ�το εδ�φιο, στοιχε�ο α),
σηµε�ο ii)

�ρθρο 1 παρ�γραφοr 1, πρ�το εδ�φιο, στοιχε�ο β) �ρθρο 1 παρ�γραφοr 1, πρ�το εδ�φιο, στοιχε�ο β)

�ρθρο 1 παρ�γραφοr 1, δε�τερο εδ�φιο �ρθρο 1 παρ�γραφοr 1, δε�τερη περ�πτωση

�ρθρο 1 παρ�γραφοr 2 �ρθρο 1 παρ�γραφοr 2

�ρθρο 2 �ρθρο 2

�ρθρο 3 �ρθρο 3

�ρθρο 4 �ρθρο 4

�ρθρο 5 �ρθρο 5

�ρθρο 5 α �ρθρο 6

�ρθρο 6 παρ�γραφοr 1 

�ρθρο 6 παρ�γραφοr 2 �ρθρο 7

�ρθρο 7 

 �ρθρο 8

 �ρθρο 9

 �ρθρο 10

 Παρ�ρτηµα I

 Παρ�ρτηµα II


