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TILSKIPUN RÁÐSINS 97/74/EB

frá 15. desember 1997

um rýmkun tilskipunar 94/45/EB um stofnun evrópsks samstarfsráðs eða samþykkt reglna í
fyrirtækjum og fyrirtækjahópum er starfa á bandalagsvísu varðandi upplýsingamiðlun og samráð

við starfsmenn, þannig að hún nái til hins sameinaða konungsríkis Stóra-Bretlands og
Norður-Írlands(*)

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
100. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti Evrópuþingsins (2),

með hliðsjón af áliti efnahags-og félagsmálanefndarinnar (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Ráðið samþykkti tilskipun 94/45/EB (4), í samræmi við
samninginn um félagsmálastefnu, einkum 2. mgr. 2. gr., sem fylgir
bókun nr. 14 við sáttmálann. Tilskipunin gildir ekki í hinu
sameinaða konungsríki Stóra-Bretlands og Norður-Írlands.

Leiðtogaráðið, sem kom saman í Amsterdam 16. og 17. júní 1997,
lýsti yfir ánægju sinni með samkomulag ríkjaráðstefnunnar um
að fella samninginn um félagsmálastefnu inn í sáttmálann og vakti
athygli á að finna þyrfti úrræði til að ósk hins sameinaða
konungsríkis Stóra-Bretlands og Norður-Írlands um að fara að
þeim tilskipunum, sem höfðu verið samþykktar á grundvelli
þess samnings áður en Amsterdamsáttmálinn var undirritaður,
fengi réttaráhrif. Með þessari tilskipun er reynt að ná þessu
markmiði með því að rýmka tilskipun 94/45/EB þannig að hún
nái til Breska konungsríkisins.

Sú staðreynd að tilskipun 94/45/EB gildir ekki í Breska
konungsríkinu hefur bein áhrif á starfsemi innri markaðarins.
Kæmi tilskipunin til framkvæmda í öllum aðildarríkjunum yrði
það til bóta fyrir starfsemi innri markaðarins.

Samkvæmt tilskipun 94/45/EB skulu mest 17 fulltrúar vera í
hinu sérstaka samningaráði. Þessi tala svarar til aðildarríkjanna
14, sem eru aðilar að samningnum um félagsmálastefnu, auk
ríkjanna þriggja sem eru aðilar að samningnum um Evrópska

efnahagssvæðið. Við samþykkt þessarar tilskipunar verða þau
ríki, sem falla undir tilskipun 94/45/EB, alls 18. Því ber að hækka
framangreint hámark í 18 til að fulltrúi sé fyrir hvert aðildarríki
þar sem fyrirtæki eða fyrirtækjahópur, sem starfar á
bandalagsvísu, er með eina eða fleiri starfsstöðvar eða þar sem
fyrirtækjahópur, sem starfar á bandalagsvísu, er með ráðandi
fyrirtæki eða eitt eða fleiri undirfyrirtæki.

Í tilskipun 94/45/EB er kveðið á um sérstaka meðferð fyrir þau
fyrirtæki og fyrirtækjahópa, er starfa á bandalagsvísu, þar sem
samkomulag um að veita upplýsingar og hafa samráð við
starfsmenn fleiri landa liggur fyrir 22. september 1996 og nær til
alls vinnuaflsins. Samkvæmt því ættu fyrirtæki og
fyrirtækjahópar, sem starfa á bandalagsvísu og falla eingöngu
undir ákvæði tilskipunarinnar vegna rýmkunar hennar þannig að
hún nái til Breska konungsríkisins, að njóta sömu meðferðar.

Með samþykkt þessarar tilskipunar mun tilskipun 94/45/EB
gilda í öllum aðildarríkjunum, að Breska konungsríkinu meðtöldu.
Frá gildistökudegi þessarar tilskipunar skal orðið ,,aðildarríki� í
tilskipun 94/45/EB einnig merkja Breska konungsríkið þar sem
við á.

Aðildarríkin áttu að samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun 94/45/EB eigi síðar
en tveimur árum eftir að tilskipunin var samþykkt. Rétt er að
Breska konungsríkið og hin aðildarríkin fái sama frest til að
samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að
þessari tilskipun.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Tilskipun 94/45/EB skal gilda um Hið sameinaða konungsríki
Stóra-Bretlands og Norður-Írlands, samanber þó 3. gr.

2. gr.

Talan ,,17� í b-lið 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 94/45/EB breytist í
,,18�.

___________________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 10, 16.1.1998, bls. 22, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 95/98 frá 25. september 1998
um breytingu á XVIII. viðauka (Öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum,
vinnuréttur og jafnrétti kynjanna) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB C 335, 6. 11. 1997.

(2) Stjtíð. EB C 371, 8. 12. 1997.

(3) Stjtíð. EB C 355, 21. 11. 1997.

(4) Stjtíð. EB L 254, 30. 9. 1994, bls. 64.
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3. gr.

1. Skyldurnar, sem þessi tilskipun hefur í för með sér, ná
ekki til fyrirtækja eða fyrirtækjahópa sem starfa á bandalagsvísu
og falla eingöngu undir ákvæði þessarar tilskipunar í krafti 1. gr.,
að því tilskildu að á þeim degi, sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 4.
gr. þessarar tilskipunar, eða á þeim degi sem hún verður lögleidd
í viðkomandi aðildarríki ef sá dagur kemur á undan, sé þegar
fyrirliggjandi samkomulag sem nær til alls vinnuaflsins og kveður
á um upplýsingar og samráð við starfsmenn fleiri landa.

2. Þegar samkomulagið, sem um getur í 1. mgr., rennur út
geta þeir, sem eru aðilar að því, komið sér saman um að endurnýja
það. Ef það er ekki gert gilda ákvæði tilskipunar 94/45/EB eins og
þeim er breytt með þessari tilskipun.

4. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en
15. desember 1999 eða tryggja eigi síðar en þann dag að
vinnuveitendur og launþegar samþykki nauðsynleg ákvæði með

samkomulagi sín í milli og eru aðildarríkin þá skuldbundin til að
gera nauðsynlegar ráðstafanir til að gera þeim ætíð kleift að tryggja
þann árangur sem náðst hefur með þessari tilskipun. Þau skulu
tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

2. Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar
þau verða birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur
um slíka tilvísun.

5. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 15. desember 1997.

Fyrir hönd ráðsins,

J.-C. JUNCKER

forseti.


