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TILSKIPUN RÁÐSINS 98/23/EB

frá 7. apríl 1998

um útvíkkun á tilskipun 97/81/EB um rammasamninginn um hlutastörf sem UNICE,
CEEP og ETUC stóðu að, þannig að hún taki einnig 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,

með hliðsjón af áliti Evrópuþingsins (1),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í samræmi við samninginn um félagsmálastefnuna, sem fylgir
bókun (nr. 14) um félagsmálastefnuna, sem aftur fylgir
stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 2. mgr. 4. gr., hefur
ráðið samþykkt tilskipun 97/81/EB (3). Tilskipunin gildir þar af
leiðandi ekki um hið 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 félagsmálastefnuna inn í stofnsáttmála
Evrópubandalagsins og vakti athygli á að finna þyrfti leið til að
sú ósk Breska konungsríkisins fengi réttaráhrif að þær tilskipanir
verði viðurkenndar sem þegar hafa verið samþykktar á grundvelli
þess samnings svo og þær sem kunna að verða samþykktar fyrir
gildistöku nýja sáttmálans.

Á fundi í ráðinu 24. júlí 1997 samþykktu ráðið og
framkvæmdastjórnin að hrinda í framkvæmd niðurstöðum þeim
sem leiðtogaráðið samþykkti á fundinum í Amsterdam. Einnig
var samþykkt að beita sömu málsmeðferð, að breyttu breytanda,
við tilskipanir sem kunna að verða samþykktar á grundvelli
samningsins um félagsmálastefnuna. Með þessari tilskipun er
stefnt að þessu markmiði með því að rýmka tilskipun 97/81/EB
þannig að hún taki einnig til Breska konungsríkisins.

Sú staðreynd að tilskipun 97/81/EB gildir ekki í hinu Sameinaða
konungsríki Stóra-Bretlands og Norður-Írlands hefur bein áhrif á
starfsemi innri markaðarins. Kæmi rammasamningurinn sem fylgir
þeirri tilskipun til framkvæmda, einkum með tilliti til reglunnar
um jafnræði launþega í hlutastarfi og launþega í fullu starfi í
aðildarríkjunum, yrði það til bóta fyrir starfsemi innri markaðarins.

Tilskipun 97/81/EB öðlast gildi í Breska konungsríkinu þegar
þessi tilskipun er samþykkt. Frá gildistökudegi þessarar
tilskipunar skal orðið ,,aðildarríki� í tilskipun 97/81/EB einnig
taka til Breska konungsríkisins.

Rétt þykir að Breska konungsríkið fái sambærilegan tveggja ára
frest og hin aðildarríkin til að samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun 97/81/EB.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Tilskipun 97/81/EB skal gilda um hið Sameinaða konungsríki
Stóra-Bretlands og Norður-Írlands, samanber þó 2. gr.

2. gr.

Eftirfarandi málsgrein bætist við á eftir 2. gr. tilskipunar
97/81/EB:

,,1a. Að því er varðar hið Sameinaða konungsríki Stóra-
Bretlands og Norður-Írlands komi dagsetningin 7. apríl 2000
í stað dagsetningarinnar 20. janúar 2000 í 1. mgr.�

3. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Lúxemborg 7. apríl 1998.

Fyrir hönd ráðsins,

D. BLUNKETT

forseti.

(1) Áliti var skilað 1. apríl 1998 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum
EB).

(2) Áliti var skilað 25. mars 1998 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum
EB).

(3) Stjtíð. EB L 14, 20. 1. 1998, bls. 9.

_______________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 131, 5.5.1998, bls. 10, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 104/98 frá 30. október 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.


