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Ο∆ΗΓΙΑ 97/74/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τηr 15ηr ∆εκεµβρ�ου 1997

για την επ�κταση, στο Ηνωµ�νο Βασ�λειο, τηr οδηγ�αr 94/45/ΕΚ για τη θ�σπιση µιαr
ευρωπαϊκ�r επιτροπ�r επιχε�ρησηr � µιαr διαδικασ�αr σε επιχειρ�σειr και οµ�λουr επιχειρ�-
σεων κοινοτικ�r κλ�µακαr µε σκοπ� να ενηµερ�νονται οι εργαζ�µενοι και να ζητε�ται η

γν�µη τουr

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 (1),

τη γν�µη του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου (2),

τη γν�µη τηr Οικονοµικ�r και Κοινωνικ�r Επιτροπ�r (3),

Εκτιµ�νταr:

�τι το Συµβο�λιο, ενεργ�νταr σ�µφωνα µε τη συµφων�α
για την κοινωνικ� πολιτικ� που ε�ναι προσαρτηµ�νη στο
πρωτ�κολλο αριθ. 14 τηr συνθ�κηr, και ιδ�ωr το �ρθρο 2
παρ�γραφοr 2 τηr συµφων�αr αυτ�r, εξ�δωσε την οδηγ�α
94/45/ΕΚ (4)· �τι, ωr αποτ�λεσµα, η εν λ�γω οδηγ�α δεν
εφαρµ�ζεται στο Ηνωµ�νο Βασ�λειο τηr Μεγ�ληr Βρετα-
ν�αr και Βορε�ου Ιρλανδ�αr·

�τι το Ευρωπαϊκ� Συµβο�λιο του �µστερνταµ, που πραγµα-
τοποι�θηκε στιr 16 και 17 Ιουν�ου 1997, επιδοκ�µασε τη
συµφων�α τηr ∆ιακυβερνητικ�r ∆ι�σκεψηr σχετικ� µε την
ενσωµ�τωση τηr συµφων�αr για την κοινωνικ� πολιτικ�
στη συνθ�κη και τ�νισε �τι θα �πρεπε να βρεθε� τρ�ποr να
δοθε� νοµικ� αποτ�λεσµα στη βο�ληση του Ηνωµ�νου
Βασιλε�ου να αποδεχθε� τιr οδηγ�εr που �χουν �δη εγκριθε�
δυν�µει αυτ�r τηr συµφων�αr πριν απ� την υπογραφ� τηr
συνθ�κηr του �µστερνταµ· �τι η παρο�σα οδηγ�α επιδι�κει
την επ�τευξη αυτο� του στ�χου µ�σω τηr επ�κτασηr τηr
οδηγ�αr 94/45/ΕΚ στο Ηνωµ�νο Βασ�λειο·

�τι το γεγον�r �τι η οδηγ�α 94/45/ΕΚ δεν εφαρµ�ζεται στο
Ηνωµ�νο Βασ�λειο επηρε�ζει �µεσα τη λειτουργ�α τηr εσω-
τερικ�r αγορ�r· �τι η εφαρµογ� τηr εν λ�γω οδηγ�αr σε
�λα τα κρ�τη µ�λη θα βελτι�σει τη λειτουργ�α τηr εσωτε-
ρικ�r αγορ�r·

�τι η οδηγ�α 94/45/ΕΚ προβλ�πει κατ’ αν�τατο �ριο 17
µ�λη τηr ειδικ�r διαπραγµατευτικ�r οµ�δαr· �τι ο αριθµ�r
αυτ�r αντιστοιχε� στα 14 κρ�τη µ�λη που ε�ναι συµβαλλ�-
µενα µ�ρη στη συµφων�α για την κοινωνικ� πολιτικ� συν
τα υπ�λοιπα τρ�α συµβαλλ�µενα µ�ρη του Ευρωπαϊκο�
Οικονοµικο� Χ�ρου· �τι η �γκριση τηr οδηγ�αr αυτ�r θα
αυξ�σει το συνολικ� αριθµ� των κρατ�ν που καλ�πτονται
απ� την οδηγ�α 94/45/ΕΚ σε 18· �τι, συνεπ�r, το υπ�ρχον

αν�τατο �ριο θα πρ�πει να αυξηθε� σε 18 µ�λη, �τσι �στε
να εκπροσωπε�ται κ�θε κρ�τοr µ�λοr στο οπο�ο η κοινο-
τικ�r κλ�µακαr επιχε�ρηση �χει µ�α � περισσ�τερεr εγκατα-
στ�σειr � στο οπο�ο ο κοινοτικ�r κλ�µακαr �µιλοr επι-
χειρ�σεων �χει την ελ�γχουσα επιχε�ρηση � µ�α � περισσ�-
τερεr ελεγχ�µενεr επιχειρ�σειr·

�τι η οδηγ�α 94/45/ΕΚ προβλ�πει ειδικ� µεταχε�ριση στιr
επιχειρ�σειr κοινοτικ�r κλ�µακαr και τουr οµ�λουr επι-
χειρ�σεων στουr οπο�ουr, στιr 22 Σεπτεµβρ�ου 1996, υπ�ρ-
χει �δη συµφων�α που καλ�πτει �λο το εργατικ� δυναµικ�
τουr και η οπο�α προβλ�πει τη διακρατικ� ενηµ�ρωση των
εργαζοµ�νων και τη διαβο�λευση µε αυτο�r· �τι, συνεπ�r,
οι κοινοτικ�r κλ�µακαr επιχειρ�σειr και �µιλοι επιχειρ�-
σεων που εµπ�πτουν στο πεδ�ο εφαρµογ�r τηr εν λ�γω
οδηγ�αr µ�νο ωr απ�ρροια τηr εφαρµογ�r τηr οδηγ�αr στο
Ηνωµ�νο Βασ�λειο θα τ�χουν παρ�µοιαr µεταχε�ρισηr·

�τι η �κδοση τηr παρο�σαr οδηγ�αr θα καταστ�σει την
οδηγ�α 94/45/ΕΚ εφαρµοστ�α στο Ηνωµ�νο Βασ�λειο· �τι
απ� την ηµεροµην�α �ναρξηr ισχ�οr τηr παρο�σαr οδηγ�αr
ο �ροr «κρ�τη µ�λη» στην οδηγ�α 94/45/ΕΚ θα περιλαµβ�-
νει, ενδεχοµ�νωr, και το Ηνωµ�νο Βασ�λειο·

�τι στα κρ�τη µ�λη δ�θηκε περ�οδοr δ�ο ετ�ν µετ� την
�κδοση τηr οδηγ�αr 94/45/ΕΚ για να θ�σουν σε ισχ� τιr
απαρα�τητεr νοµοθετικ�r, κανονιστικ�r και διοικητικ�r δια-
τ�ξειr προκειµ�νου να συµµορφωθο�ν µε την οδηγ�α 94/
45/ΕΚ· �τι παρ�µοια περ�οδοr θα πρ�πει να δοθε� και στο
Ηνωµ�νο Βασ�λειο καθ�r και στα �λλα κρ�τη µ�λη για να
λ�βουν τα απαρα�τητα µ�τρα προκειµ�νου να συµµορ-
φωθο�ν προr την παρο�σα οδηγ�α,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

�ρθρο 1

Με την επιφ�λαξη του �ρθρου 3, η οδηγ�α 94/45/ΕΚ εφαρ-
µ�ζεται στο Ηνωµ�νο Βασ�λειο τηr Μεγ�ληr Βρεταν�αr και
Βορε�ου Ιρλανδ�αr.

�ρθρο 2

Στο �ρθρο 5 παρ�γραφοr 2 στοιχε�ο β) τηr οδηγ�αr 94/
45/ΕΚ ο αριθµ�r «17» αντικαθ�σταται απ� το αριθµ� «18».

(1) ΕΕ C 335 τηr 6. 11. 1997.
(2) ΕΕ C 371 τηr 8. 12. 1997.
(3) ΕΕ C 355 τηr 21. 11. 1997.
(4) ΕΕ L 254 τηr 30. 9. 1994, σ. 64.
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�ρθρο 3

1. Οι υποχρε�σειr που απορρ�ουν απ� την παρο�σα οδη-
γ�α δεν ισχ�ουν για τιr επιχειρ�σειr κοινοτικ�r κλ�µακαr �
τουr οµ�λουr επιχειρ�σεων κοινοτικ�r κλ�µακαr, οι οπο�οι,
αποκλειστικ� δυν�µει του �ρθρου 1, εµπ�πτουν στο πεδ�ο
εφαρµογ�r τηr παρο�σαr οδηγ�αr, µε την προϋπ�θεση �τι,
την ηµεροµην�α που ορ�ζεται στο �ρθρο 4 παρ�γραφοr 1 �
την ηµεροµην�α τηr µεταφορ�r τηr στο εν λ�γω κρ�τοr
�ταν αυτ� ε�ναι προγεν�στερη τηr προαναφερ�µενηr ηµε-
ροµην�αr, υπ�ρχει �δη συµφων�α που καλ�πτει το συνολικ�
εργατικ� δυναµικ� και προβλ�πει τη διακρατικ� ενηµ�ρωση
των εργαζοµ�νων και τη διαβο�λευση µε αυτο�r.

2. �ταν λ�ξουν οι συµφων�εr που αναφ�ρονται στην
παρ�γραφο 1, τα µ�ρη των συµφωνι�ν αυτ�ν µπορο�ν να
αποφασ�σουν απ� κοινο� να τιr ανανε�σουν. �που δεν
συµβε� αυτ�, θα ισχ�ει η οδηγ�α 94/45/ΕΚ �πωr επεκτε�νε-
ται µε την παρο�σα οδηγ�α.

�ρθρο 4

1. Τα κρ�τη µ�λη θεσπ�ζουν τιr αναγκα�εr νοµοθετικ�r,
κανονιστικ�r και διοικητικ�r διατ�ξειr προκειµ�νου να συµ-
µορφωθο�ν προr την παρο�σα οδηγ�α το αργ�τερο µ�χρι
τιr 15 ∆εκεµβρ�ου 1999 � εξασφαλ�ζουν, το αργ�τερο µ�χρι

την ηµεροµην�α αυτ�, �τι οι κοινωνικο� ετα�ροι λαµβ�νουν
τα αναγκα�α µ�τρα κατ�πιν συµφων�αr, τα δε κρ�τη µ�λη
οφε�λουν να προβο�ν σε �λεr τιr αναγκα�εr εν�ργειεr �στε
να ε�ναι αν� π�σα στιγµ� σε θ�ση να εγγυηθο�ν τα αποτε-
λ�σµατα που επιβ�λει η παρο�σα οδηγ�α. Ενηµερ�νουν
αµ�σωr την Επιτροπ� σχετικ�.

2. Οι διατ�ξειr αυτ�r, �ταν θεσπ�ζονται απ� τα κρ�τη
µ�λη, αναφ�ρονται στην παρο�σα οδηγ�α � συνοδε�ονται
απ� την αναφορ� αυτ� κατ� την επ�σηµη δηµοσ�ευσ� τουr.
Οι λεπτοµερε�r διατ�ξειr για την αναφορ� αυτ� καθορ�ζο-
νται απ� τα κρ�τη µ�λη.

�ρθρο 5

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

Βρυξ�λλεr, 15 ∆εκεµβρ�ου 1997.

Για το Συµβο�λιο

Ο Πρ�εδροr

J.-C. JUNCKER


