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NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/109/EY,
annettu 20 päivänä marraskuuta 2006,
eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä annetun direktiivin
94/45/EY mukauttamisesta Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen (1)
ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,
ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja
erityisesti sen 56 artiklan,

2 artikla
1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan viimeistään sinä päivänä, jona Bulgaria ja Romania
liittyvät Euroopan unioniin. Niiden on viipymättä toimitettava
kyseiset säännökset sekä niiden ja tämän direktiivin välinen
vastaavuustaulukko kirjallisina komissiolle.

ottaa huomioon komission ehdotuksen
sekä katsoo seuraavaa:
1)

2)

3)

Liittymisasiakirjan 56 artiklan mukaan jos toimielinten
antamia säädöksiä, joiden voimassaolo jatkuu yli 1 päivän
tammikuuta 2007, on liittymisen johdosta mukautettava
eikä tarvittavista mukautuksista määrätä liittymisasiakirjassa tai sen liitteissä, tarvittavat säädökset antaa
neuvosto, paitsi jos alkuperäisen säädöksen on antanut
komissio.
Liittymissopimuksen laatineen konferenssin päätösasiakirjassa ilmoitettiin, että korkeat sopimuspuolet olivat
päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen tietyistä toimielinten antamia säädöksiä koskevista mukautuksista, jotka
ovat tarpeen liittymisen johdosta, ja kehotettiin
neuvostoa ja komissiota hyväksymään nämä mukautukset ennen liittymistä, tarvittaessa täydennettyinä ja
ajan tasalle saatettuina unionin lainsäädännön kehityksen
ottamiseksi huomioon.
Neuvoston direktiivi 94/45/EY, annettu 22 päivänä syyskuuta 1994, eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä
tai yritysryhmissä (2) olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne
virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
kirjallisina komissiolle.

3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

4 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2006.
ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

Neuvoston puolesta
1 artikla
Muutetaan direktiivi 94/45/EY liitteen mukaisesti.

(1) EUVL L 157, 21.6.2005, s. 11.
(2) EYVL L 254, 30.9.1994, s. 64.
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