
A TANÁCS 2006/109/EK IRÁNYELVE

(2006. november 20.)

az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscso-
portok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakítá-
sáról szóló 94/45/EK tanácsi irányelvnek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő

kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére (1) és
különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és külö-
nösen annak 56. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A csatlakozási okmány 56. cikke értelmében, ameny-
nyiben az intézmények jogi aktusai 2007. január 1. után
hatályban maradnak, és azokat a csatlakozás miatt ki kell
igazítani, és a a csatlakozási okmány vagy annak mellék-
letei szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, a szük-
séges jogi aktusokat a Tanácsnak kell elfogadnia, kivéve,
ha az eredeti jogi aktust a Bizottság fogadta el.

(2) A csatlakozási szerződést elfogadó konferencia záróok-
mánya jelezte, hogy a Magas Szerződő Felek politikai
megállapodásra jutottak az intézmények által elfogadott
jogi aktusoknak a csatlakozás miatt szükségessé váló
kiigazításait illetően, és felkérték a Tanácsot és a Bizott-
ságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást megelőzően
fogadják el, amennyiben szükséges az uniós jog fejlődé-
sének figyelembevételével kiegészítve és naprakésszé téve
azokat.

(3) Az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közös-
ségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munka-
vállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultá-
ciót szolgáló eljárás kialakításáról szóló, 1994. szep-
tember 22-i 94/45/EK irányelvet (2) ennek megfelelően
módosítani kell.

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 94/45/EK irányelv a mellékletnek megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rende-
leti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb Bulgária és
Románia csatlakozásának napjáig megfeleljenek. Haladéktalanul
eljuttatják a Bizottsághoz a fenti rendelkezések szövegét, vala-
mint egy táblázatot az említett rendelkezések és ezen irányelv
közötti megfelelésről.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hiva-
talos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A
hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak
azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által
szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv Bulgária és Románia csatlakozási szerződése
hatálybalépésétől függően, annak hatálybalépése napján lép
hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 20-án.

a Tanács részéről

az elnök
J. KORKEAOJA
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(1) HL L 157., 2005.6.21., 11. o.
(2) HL L 254., 1994.9.30., 64. o.



MELLÉKLET

FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA

31994 L 0045: A Tanács 1994. szeptember 22-i 94/45/EK irányelve az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a
közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt
szolgáló eljárás kialakításáról (HL L 254., 1994.9.30., 64. o.), az alábbi módosítással:

– 31997 L 0074: A Tanács 1997.12.15-i 97/74/EK irányelve (HL L 10., 1998.1.16., 22. o.).

A csatlakozás időpontját megelőző bármely további felülvizsgálat sérelme nélkül, az 5. cikk (2) bekezdésében a b) albe-
kezdés helyébe a következő szöveg lép:

„b) A különleges tárgyaló testületnek legalább három és legfeljebb a tagállamok számával azonos számú tagja lehet.”
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