
EL    EL 

EL 



EL 1   EL 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

σχετικά µε την επανεξέταση της οδηγίας 2003/72/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 
2003, για τη συµπλήρωση του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισµού όσον 

αφορά το ρόλο των εργαζοµένων 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συµβουλίου1 (στο εξής «ο κανονισµός») 
θεσπίζει το καταστατικό της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας [στο εξής «ΕΣ» 
(Ευρωπαϊκός Συνεταιρισµός)] µε σκοπό τη δηµιουργία ενιαίου νοµικού πλαισίου 
που να επιτρέπει σε συνεταιρισµούς από διαφορετικά κράτη µέλη να σχεδιάζουν και 
να υλοποιούν την αναδιοργάνωση της δραστηριότητάς τους σε κοινοτικό επίπεδο. Η 
οδηγία 2003/72/ΕΚ του Συµβουλίου2 (στο εξής «η οδηγία») συµπληρώνει τον 
κανονισµό όσον αφορά το ρόλο των εργαζοµένων3, προβλέποντας ρυθµίσεις για το 
ρόλο των εργαζοµένων σε κάθε ΕΣ, µε σκοπό να διασφαλίσει ότι η σύσταση ενός ΕΣ 
δεν επιφέρει την κατάργηση ή τη µείωση της κρατούσας πρακτικής ως προς το ρόλο 
των εργαζοµένων στα πλαίσια των οντοτήτων που συµµετέχουν στη σύσταση ενός 
ΕΣ. 

Η Επιτροπή, όπως ορίζει το άρθρο 17 της οδηγίας, επανεξετάζει, στην παρούσα 
έκθεσή της, την εφαρµογή της οδηγίας για να προτείνει, ενδεχοµένως, κατάλληλες 
τροποποιήσεις. 

Για τη διενέργεια της εν λόγω επανεξέτασης, η Επιτροπή ανέθεσε σε ανεξάρτητους 
εµπειρογνώµονες την εκπόνηση µελετών4 και διαβουλεύθηκε µε τα κράτη µέλη και 
τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους σχετικά µε τις µελέτες αυτές και µε το 
σχέδιο έκθεσης5. 

Επειδή υπάρχουν µεγάλες οµοιότητες µεταξύ της οδηγίας που επανεξετάζεται και 
της οδηγίας 2001/86/ΕΚ του Συµβουλίου για το ρόλο των εργαζοµένων στην 
ευρωπαϊκή εταιρεία (SE)6 (στο εξής οδηγία για την ευρωπαϊκή εταιρεία) και επειδή 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, περί του καταστατικού της 

ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας, ΕΕ L 207 της 18.8.2003, σ. 1. 
2 Οδηγία 2003/72/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για τη συµπλήρωση του καταστατικού 

του ευρωπαϊκού συνεταιρισµού όσον αφορά το ρόλο των εργαζοµένων, ΕΕ L 207 της 18.8.2003, σ.25. 
3 Ως ρόλος των εργαζοµένων νοείται οιοσδήποτε µηχανισµός, συµπεριλαµβανοµένης της ενηµέρωσης, 

της διαβούλευσης και της συµµετοχής, δια του οποίου οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων µπορούν να 
ασκήσουν επιρροή στις αποφάσεις που λαµβάνονται εντός µιας επιχείρησης (άρθρο 2 στοιχείο η) της 
οδηγίας). 

4 Εθνικές εκθέσεις από τους εξής φορείς: Labour Asociados (EU25 το 2006-2008) και Milieu (BG, RO) 
το 2009, Συγκεφαλαιωτική έκθεση για την Ευρώπη των 25 από τη Labour Asociados το 2007. 

5 Απαντήσεις στη διαδικασία διαβούλευσης από τους εξής φορείς και χώρες: BG, CY, CZ, DE, EE, EL, 
ES, FI, FR, HU, IT, LT, LU, LV, PL, PT, SE· BusinessEurope, ETUC, UEAPME.  

6 Οδηγία 2001/86/ΕΚ του Συµβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, για τη συµπλήρωση του καταστατικού 
της ευρωπαϊκής εταιρίας όσον αφορά το ρόλο των εργαζοµένων, ΕΕ L 294 της 10.11.2001, σ.22. 
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ορισµένα κράτη µέλη7 µετέφεραν την οδηγία στην ίδια νοµική πράξη ή µε 
τροποποίηση της νοµικής πράξης µεταφοράς της οδηγίας 2001/86/EΚ, η Επιτροπή 
αναφέρεται στην επανεξέταση της τελευταίας8. 

Για τα οριζόντια θέµατα που συνδέονται µε τα δικαιώµατα ενηµέρωσης και 
διαβούλευσης, όπως η προστασία και οι εγγυήσεις που παρέχονται στους 
εκπροσώπους εργαζοµένων ή οι εµπιστευτικές πληροφορίες, η Επιτροπή αναφέρεται 
επίσης στην επανεξέταση της οδηγίας 2002/14/ΕΚ για τη θέσπιση γενικού πλαισίου 
ενηµέρωσης και διαβούλευσης των εργαζοµένων9. 

2. Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ 2009 

Η Επιτροπή συγκρότησε οµάδα εµπειρογνωµόνων αποτελούµενη από κρατικούς 
εµπειρογνώµονες των κρατών µελών, µε σκοπό τη δηµιουργία ενός φόρουµ για την 
εξέταση των µέτρων µεταφοράς της οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία. Η εν λόγω 
οµάδα συνεδρίασε τρεις φορές το 2005· κατά τις συνεδριάσεις της συζητήθηκαν 
εκτενώς τα κυριότερα ζητήµατα που προέκυψαν από την εφαρµογή της οδηγίας10. 

Παρά την προπαρασκευαστική αυτή εργασία, µόνο 12 κράτη µέλη11 µετέφεραν την 
οδηγία εντός της προθεσµίας που είχε ταχθεί στην οδηγία (18 Αυγούστου 2006), ενώ 
µόλις τον Μάρτιο του 2009 εκδόθηκαν τα τελευταία εκτελεστικά µέτρα12. Η 
Επιτροπή κίνησε διαδικασίες για παράβαση εναντίον 16 κρατών µελών13, σε τρεις δε 
περιπτώσεις παρέπεµψε την υπόθεση στο ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη 
συνέχεια, το ∆ικαστήριο εξέδωσε καταδικαστική απόφαση για ένα κράτος µέλος14. 

Σχεδόν σε όλα τα κράτη µέλη η µεταφορά έγινε µε την έκδοση νοµοθεσίας αφού 
προηγήθηκε διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους, µε διαδικασίες που 
εξέφραζαν την ιδιαίτερη παράδοση κάθε χώρας15. Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων 
ήταν αποφασιστικός στο Βέλγιο, όπου η οδηγία µεταφέρθηκε ως συλλογική 
συµφωνία σε κρατικό επίπεδο και συµπληρώθηκε µε νοµοθεσία, και στην Ιταλία, 

                                                 
7 BG, EE, ES, FI. 
8 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την επανεξέταση της οδηγίας 2001/86/ΕΚ του Συµβουλίου, της 

8ης Οκτωβρίου 2001, για τη συµπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρίας όσον αφορά το 
ρόλο των εργαζοµένων, COM(2008)591 τελικό της 30.9.2008. 

9 Οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, περί 
θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενηµερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα, ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 29. Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 
σχετικά µε την επισκόπηση της εφαρµογής της οδηγίας 2002/14/ΕΚ στην ΕΕ, COM(2008)146 τελικό, 
της 17.3.2008. 

10 Τα έγγραφα εργασίας της οµάδας και τα πρακτικά παρατίθενται στην ακόλουθη σελίδα: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=en&intPageId=213 

11 AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, NL, PL, SE, SI, UK. 
12 Λεπτοµέρειες σχετικά µε τα εθνικά µέτρα εφαρµογής παρέχονται στη διεύθυνση: 
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=en&intPageId=213 . 
13 Ένα κράτος µέλος είχε θεσπίσει µέτρα εφαρµογής εντός της προθεσµίας αλλά δεν τα είχε κοινοποιήσει 

στην Επιτροπή.  
14 Υπόθεση C-92/08 για το BE, υπόθεση C-82/08 για την EL, υπόθεση C-70/08 για το LU, για την οποία 

εκδόθηκε απόφαση στις 9 Οκτωβρίου 2008. 
15 Στις NL: δεν πραγµατοποιήθηκε ειδική διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους για την οδηγία 

2003/72/EΚ· στο UK: δηµόσια διαβούλευση· στην ES: κοινή διαβούλευση για τις οδηγίες 2003/72/EΚ 
και 2001/86/EΚ. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=en&intPageId=213
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όπου οι κοινωνικοί εταίροι υπέγραψαν κοινή γνώµη, η οποία αποτέλεσε τη βάση της 
νοµοθεσίας µεταφοράς της οδηγίας. Στα περισσότερα κράτη µέλη το συνεταιριστικό 
κίνηµα συνδέθηκε µε τη διαδικασία. Η µεταφορά της οδηγίας δεν έγινε θέµα 
εκτενών δηµόσιων συζητήσεων. 

Όσον αφορά την ποιότητα της ενσωµάτωσης, οι προαναφερόµενες µελέτες που 
εκπονήθηκαν από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι, 
σε γενικούς όρους, τα εθνικά εκτελεστικά µέτρα ακολουθούν πιστά, πολλές φορές 
κατά λέξη, τις διατάξεις της οδηγίας και ότι η µεταφορά δε φανέρωσε σοβαρές 
παρατυπίες. Ωστόσο, επισηµαίνουν ορισµένες δυσκολίες, παραλείψεις, αδυναµίες, 
αλλαγές ή προσθήκες16, που πρέπει να εξεταστούν διεξοδικότερα από την Επιτροπή. 

3. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΛΕΞΗ 

3.1. Προτεραιότητα στις διαπραγµατεύσεις και εναλλακτική δυνατότητα για 
ορισµένους ΕΣ που συνίστανται εκ του µηδενός (ex novo) 

Η θεµελιώδης αρχή και ο δηλωµένος στόχος της οδηγίας είναι να διασφαλίσει τα 
δικαιώµατα των εργαζοµένων όσον αφορά το ρόλο τους στη λήψη αποφάσεων που 
ενδέχεται να τους επηρεάζουν. Τα δικαιώµατα των εργαζοµένων που ίσχυαν πριν 
από τη σύσταση του ΕΣ θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση των δικαιωµάτων των 
εργαζοµένων όσον αφορά το ρόλο τους στον ΕΣ (η αρχή «πριν και µετά»). Ο στόχος 
αυτός θα επιτευχθεί πρωταρχικά µε την επιδίωξη συµφωνίας η οποία θα αποτελέσει 
αντικείµενο διαπραγµάτευσης µεταξύ της διοίκησης των ενδιαφερόµενων νοµικών 
οντοτήτων και των εκπροσώπων των εργαζοµένων. Εάν δεν υπάρξει συµφωνία εντός 
περιόδου έξι µηνών (που µπορεί να παραταθεί κατόπιν συµφωνίας και στους 12 
µήνες), η οδηγία ορίζει ένα σύνολο διατάξεων αναφοράς. Επιπλέον, οι εκπρόσωποι 
των εργαζοµένων ενδέχεται να αποφασίσουν να µην αρχίσουν διαπραγµατεύσεις ή 
να περατώσουν τις διαπραγµατεύσεις που έχουν ήδη αρχίσει, και απλώς να 
βασιστούν στους κανόνες περί ενηµέρωσης των εργαζοµένων και διαβούλευσης µε 
αυτούς που ισχύουν στα κράτη µέλη στα οποία έχει εργαζοµένους ο ΕΣ. 

Η προτεραιότητα που δίνεται στη διαπραγµάτευση αναπαράγει το σύστηµα που 
θεσπίστηκε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εταιρείας (SE). Ωστόσο, η οδηγία θεσπίζει 
εναλλακτικό µηχανισµό σε σχέση µε τη δυνατότητα σύστασης ΕΣ «ex novo». Το 
άρθρο 8 της οδηγίας προβλέπει ειδικές διατάξεις σε περίπτωση ΕΣ που έχουν 
συσταθεί αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ή από µία µοναδική νοµική οντότητα 
και από φυσικά πρόσωπα, που απασχολούν στο σύνολό τους λιγότερους από 50 
εργαζοµένους, ή απασχολούν τουλάχιστον 50 εργαζοµένους σε ένα µόνο κράτος 
µέλος. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να εφαρµόζονται στον ΕΣ, στις θυγατρικές 
και στις εγκαταστάσεις του οι εθνικές διατάξεις για το ρόλο των εργαζοµένων που 
ισχύουν για άλλες νοµικές οντότητες του ίδιου είδους οι οποίες βρίσκονται στα ίδια 
κράτη µέλη (βλέπε 3.5).  

                                                 
16 Η CIP, οργάνωση-µέλος της BusinessEurope, θεωρεί ότι οι υποχρεώσεις που καθορίζονται στην εθνική 

νοµοθεσία υπερβαίνουν όσα ορίζει η οδηγία σε πολλούς τοµείς. 
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3.2. Η διακρατική διαπραγµατευτική διαδικασία 

Η νοµοθεσία που εφαρµόζεται στη διαδικασία διαπραγµάτευσης είναι η νοµοθεσία 
του κράτους µέλους στο οποίο βρίσκεται η καταστατική έδρα του ΕΣ. Όσον αφορά 
την έναρξη των διαπραγµατεύσεων, αποτελεί ευθύνη της διοίκησης ή των 
διοικητικών φορέων των νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στη συγκρότηση του 
ΕΣ να λάβουν τα αναγκαία µέτρα αµέσως µόλις αποφασιστεί η σύσταση του ΕΣ. Στα 
εκτελεστικά τους µέτρα, πολλά κράτη µέλη προχωρούν πιο πέρα από όσα ορίζουν οι 
γενικοί όροι της οδηγίας σε σχέση µε αυτό17. 

Για τις διαπραγµατεύσεις πρέπει να συσταθεί ειδική διαπραγµατευτική οµάδα (στο 
εξής «Ε∆Ο») η οποία θα εκπροσωπεί τους εργαζοµένους. Τα µέλη της Ε∆Ο θα 
εκλέγονται ή θα διορίζονται ανάλογα µε τον αριθµό των εργαζοµένων που 
απασχολούνται σε κάθε κράτος µέλος από τις συµµετέχουσες νοµικές οντότητες 
καθώς και από τις θυγατρικές και τις εγκαταστάσεις τους18. Η µέθοδος που θα 
χρησιµοποιείται για την εκλογή ή το διορισµό των µελών που θα εκλέγονται ή θα 
διορίζονται στην επικράτειά τους εναπόκειται στα κράτη µέλη. Ορισµένα κράτη 
µέλη δεν τήρησαν την απαίτηση της οδηγίας σύµφωνα µε την οποία οι µέθοδοι που 
χρησιµοποιούνται θα πρέπει να προωθούν την ισορροπία µεταξύ των φύλων στην 
Ε∆Ο19. Η οδηγία ρυθµίζει την κατάσταση κατά το χρόνο που αρχίζουν οι 
διαπραγµατεύσεις, αλλά δεν προβλέπει τις περιπτώσεις στις οποίες επέρχονται 
αλλαγές στην αρχική κατάσταση πριν από το πέρας των διαπραγµατεύσεων. 
Ωστόσο, αρκετά κράτη µέλη θέσπισαν διατάξεις για τις περιπτώσεις στις οποίες 
επέρχονται τέτοιες αλλαγές20. 

Ο ρόλος της Ε∆Ο είναι να διαπραγµατεύεται ρυθµίσεις για το ρόλο των 
εργαζοµένων στον ΕΣ µε τα αρµόδια όργανα των συµµετεχουσών οντοτήτων. 
Ωστόσο, µπορεί επίσης να αποφασίσει να µην αρχίσει διαπραγµατεύσεις ή να 
περατώσει τις διαπραγµατεύσεις που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενώ η αρχή που 
διέπει τη λήψη αποφάσεων από την Ε∆Ο είναι η διπλή απόλυτη πλειοψηφία 
(απόλυτη πλειοψηφία των µελών της που εκπροσωπούν την απόλυτη πλειοψηφία 
των εργαζοµένων), στην τελευταία αυτή περίπτωση απαιτείται τριπλή ειδική 
πλειοψηφία (δηλαδή, τα δύο τρίτα των µελών που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο 
τρίτα των εργαζοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των ψήφων των µελών που 
εκπροσωπούν εργαζοµένους που απασχολούνται σε τουλάχιστον δύο κράτη µέλη). 
Αυτή η τριπλή πλειοψηφία απαιτείται επίσης (µε ορισµένους επιπλέον όρους) όταν η 
έκβαση των διαπραγµατεύσεων είναι η µείωση των δικαιωµάτων συµµετοχής. 

Τα έξοδα που συνεπάγονται οι διαπραγµατεύσεις επιβαρύνουν τις συµµετέχουσες 
νοµικές οντότητες. Αρκετά κράτη µέλη ενσωµάτωσαν αυτή τη διάταξη 
περιορίζοντας αυτά τα έξοδα σε εκείνα που είναι εύλογα, ουσιαστικά ή απαραίτητα 
σε σχέση µε την οικονοµική επιβάρυνση που επιβάλλεται στις συµµετέχουσες 
οντότητες. Σε άλλα, καταρτίστηκε ενδεικτικός ή ανοιχτός κατάλογος εξόδων. 

                                                 
17 Βαθµός ενηµέρωσης εκ των προτέρων: CZ, IE, LT, PL, SI· ενηµέρωση των εργαζοµένων όταν δεν 

υπάρχει εκπροσώπηση: CZ, DE, IE, LT, NL, PT, SI, UK· µέγιστη περίοδος για την έναρξη των 
διαπραγµατεύσεων: ES, LT· αλλά χωρίς να αναφέρεται το «συντοµότερο δυνατό» στην PT. 

18 Η οδηγία προβλέπει επίσης πρόσθετες έδρες για την εκπροσώπηση των εργαζοµένων σε περίπτωση 
συγχωνεύσεων. Το στοιχείο αυτό δεν ενσωµατώθηκε στη νοµοθεσία της RO. 

19 FR, LU, MT, RO, SK. 
20 CZ, DE, ES, HU, LV, MT, PL, SI, SK SE, UK. 
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Ορισµένες νοµικές διατάξεις µεταφοράς της οδηγίας συνδυάζουν τα δύο µοντέλα21. 
Επιπλέον, τρία κράτη µέλη θέσπισαν κριτήριο βάσει του οποίου µοιράζονται τα 
έξοδα αυτά µεταξύ των συµµετεχουσών οντοτήτων22.  

Η Ε∆Ο µπορεί να ζητήσει τη συνδροµή εµπειρογνωµόνων της επιλογής της για τους 
σκοπούς των διαπραγµατεύσεων. Οι εθνικές νοµοθεσίες, εκτός ελάχιστων 
εξαιρέσεων23, έχουν περιορίσει σε έναν τον αριθµό των εµπειρογνωµόνων που 
χρηµατοδοτούνται από τις συµµετέχουσες εταιρείες, όπως προβλέπεται στην οδηγία. 

3.3. Αυτονοµία των µερών ως προς το περιεχόµενο της συµφωνίας 

Μία από τις βασικές αρχές της οδηγίας είναι να παρέχει στα µέρη τη δυνατότητα να 
καθορίζουν ελεύθερα τους κανόνες οι οποίοι θα τα δεσµεύουν όσον αφορά το ρόλο 
των εργαζοµένων. Η οδηγία καθιστά σαφές ότι η συµφωνία δεν υπόκειται στις 
διατάξεις αναφοράς, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά. Όλα τα εθνικά 
εκτελεστικά µέτρα το ακολουθούν αυτό24. 

Για να επικουρήσει τα µέρη που συµµετέχουν στη διαπραγµάτευση, η οδηγία 
περιέχει έναν κατάλογο στοιχείων που θα εξετάζονται από τη συµφωνία. Αυτός ο 
κατάλογος περιλαµβάνει τις διαδικασίες επαναδιαπραγµάτευσης της συµφωνίας, 
ενδεχοµένως, σε περίπτωση διαρθρωτικών αλλαγών που συµβαίνουν έπειτα από τη 
σύσταση του ΕΣ. Πρόκειται για σηµαντική προσθήκη σε παρόµοιους καταλόγους 
που περιλαµβάνονται στην οδηγία για τη SE και στην οδηγία 94/45/EΚ για τις 
ευρωπαϊκές επιτροπές επιχειρήσεων25. 

Υπάρχουν, ωστόσο, δύο σηµαντικοί περιορισµοί στην αυτονοµία των µερών. Στις 
περιπτώσεις που ένας ΕΣ ιδρύεται µε µετασχηµατισµό, η συµφωνία πρέπει να 
προβλέπει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο συµµετοχής για όλα τα στοιχεία του ρόλου 
των εργαζοµένων µε εκείνο που υπήρχε στον συνεταιρισµό ο οποίος θα 
µετασχηµατιστεί σε ΕΣ26. Επιπλέον, η δυνατότητα εξασφάλισης για τους 
εργαζοµένους δικαιώµατος πλήρους συµµετοχής σε γενικές συνελεύσεις, που 
προστέθηκε από την οδηγία στα θέµατα τα οποία µπορεί να αποτελέσουν 
αντικείµενο συµφωνίας, περιορίζεται από το άρθρο 9 της οδηγίας (βλέπε 3.6). 

3.4. ∆ιατάξεις αναφοράς που εφαρµόζονται όταν δεν υπάρχει συµφωνία 

3.4.1. Όροι για την εφαρµογή των διατάξεων αναφοράς 

Οι διατάξεις αναφοράς ισχύουν µόνον συµπληρωµατικά, δηλ. α) εάν τα µέρη της 
διαπραγµάτευσης συµφωνήσουν ως προς αυτό ή β) εάν δεν συναφθεί συµφωνία 
εντός της προθεσµίας των έξι µηνών (σε ορισµένες περιπτώσεις του έτους) και, από 

                                                 
21 Τα έξοδα πρέπει να είναι εύλογα (EE, MT, UK), ουσιαστικά (NL), απαραίτητα (SE), δικαιολογηµένα 

και απαραίτητα (HU) ή σκόπιµα (AT, DK, FI, SI)· κατάλογος εξόδων (BE, CY, ES, IT, LT, LV, PT, 
SK)· και τα δύο µοντέλα (CZ, DE, PL) 

22 LV, PL, PT. 
23 DE, SE· στο BE, µπορεί να προβλέπεται διαφορετικά βάσει ευνοϊκότερης συµφωνίας· στη LV, 

καλύπτονται τα έξοδα «τουλάχιστον» ενός εµπειρογνώµονα. 
24 Ωστόσο µε µια διαφορά για την ES: οι διατάξεις αναφοράς εφαρµόζονται επίσης στις περιπτώσεις για 

τις οποίες η συµφωνία «δεν περιέχει ειδικές διατάξεις». 
25 Οι MT και RO δεν περιλαµβάνουν την προσαρµογή αυτή στον κατάλογο. 
26 Η DE προσθέτει τον ίδιο περιορισµό, όταν ο συνεταιρισµός αλλάζει δοµή διοίκησης, από δισδιάστατη 

σε µονοδιάστατη και αντιστρόφως. 
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την πλευρά των συµµετεχουσών οντοτήτων, τα αρµόδια όργανα αποφασίσουν να 
προχωρήσουν στην καταχώριση του ΕΣ ενώ, από την πλευρά των εργαζόµενων, η 
Ε∆Ο δεν έχει αποφασίσει είτε να αρχίσει διαπραγµατεύσεις είτε να περατώσει τις 
διαπραγµατεύσεις που έχουν ήδη αρχίσει. 

Όσον αφορά τη συµµετοχή των εργαζοµένων και σε περιπτώσεις εκτός του 
µετασχηµατισµού, η οδηγία καθορίζει ελάχιστο ποσοστό των εργαζοµένων που 
καλύπτεται από τη συµµετοχή (το 25% στην περίπτωση συγχώνευσης και το 50% σε 
όλες τις άλλες περιπτώσεις) για την εφαρµογή των διατάξεων αναφοράς. Ωστόσο, 
ακόµη και εάν αυτά τα ποσοστά δεν επιτευχθούν, αρκεί µια απόφαση της Ε∆Ο για 
την εφαρµογή των διατάξεων αναφοράς. Σχεδόν27 όλα τα κράτη µέλη τήρησαν αυτές 
τις διατάξεις και κανένα δεν έκανε χρήση της δυνατότητας που προσφέρεται από την 
οδηγία να µην εφαρµόζονται οι διατάξεις αναφοράς σχετικά µε τη συµµετοχή σε 
περιπτώσεις σύστασης µε συγχώνευση.  

3.4.2. Όργανο εκπροσώπησης των εργαζοµένων 

Στις διατάξεις αναφοράς οι εργαζόµενοι ασκούν τα δικαιώµατά τους να συµµετέχουν 
στον ΕΣ µέσω ενός οργάνου εκπροσώπησης (στο εξής «ΟΕ»). Το όργανο 
εκπροσώπησης απαρτίζεται από εργαζοµένους του ΕΣ και των θυγατρικών και των 
εγκαταστάσεών του, οι οποίοι έχουν εκλεγεί ή διοριστεί από εκπροσώπους των 
εργαζοµένων κατ’ αναλογία προς τον αριθµό των εργαζοµένων τους που 
απασχολούνται σε κάθε κράτος µέλος28. Η σύνθεσή του θα πρέπει να προσαρµοστεί 
ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που επήλθαν στον ΕΣ και στις θυγατρικές και 
τις εγκαταστάσεις του. Τέσσερα χρόνια µετά τη σύστασή του οφείλει να αποφασίσει 
εάν θα αρχίσει διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη συµφωνίας ή θα συνεχίσει βάσει 
των διατάξεων αναφοράς.  

Μολονότι η µεταφορά των διατάξεων αυτών εξασφαλίστηκε σε γενικές γραµµές από 
τα κράτη µέλη, διαπιστώθηκαν κάποιες παραλείψεις όσον αφορά την επιτροπή 
περιορισµένης σύνθεσης, η οποία εκλέγεται εφόσον δικαιολογείται από το µέγεθος 
του ΟΕ, όσον αφορά το δικαίωµα των µελών του ΟΕ να απουσιάζουν χωρίς απώλεια 
µισθών και όσον αφορά την προσαρµογή στις αλλαγές29. Υπάρχουν διαφορές στο 
µέγεθος που απαιτείται να έχει το ΟΕ ώστε να δροµολογηθεί η σύσταση επιτροπής 
περιορισµένης σύνθεσης. Όσον αφορά το δικαίωµα του ΟΕ να επικουρείται από 
εµπειρογνώµονες της επιλογής του, τα περισσότερα κράτη µέλη έκαναν χρήση της 
δυνατότητας να περιορίσουν τη χρηµατοδότηση από τον ΕΣ σε έναν 
εµπειρογνώµονα, ακριβώς όπως και για την Ε∆Ο. 

3.4.3. ∆ιακρατική ενηµέρωση και διαβούλευση 

Όσον αφορά την ενηµέρωση και τη διαβούλευση, η αρµοδιότητα του ΟΕ 
περιορίζεται στα θέµατα διακρατικού χαρακτήρα. Για να ασκήσει αυτή την 

                                                 
27 Η CY εφαρµόζει το ποσοστό του 50% και σε συγχωνεύσεις· Το UK δεν κάνει αναφορά στον 

µετασχηµατισµό (ωστόσο, επειδή το UK δεν έχει σύστηµα συµµετοχής στο διοικητικό συµβούλιο, ο 
κίνδυνος να απολέσει ένας συνεταιρισµός µε συµµετοχή το σύστηµα συµµετοχής του βάσει των 
διατάξεων αναφοράς κατά το µετασχηµατισµό του σε ΕΣ είναι πολύ περιορισµένος). 

28 Οι διατάξεις της DE λαµβάνουν υπόψη τους εργαζοµένους ολόκληρου του οµίλου.  
29 ∆εν προβλέπονται εσωτερικές συνεδριάσεις της επιτροπής περιορισµένης σύνθεσης στη SK, δεν 

προβλέπεται απουσία για εκπαιδευτικούς λόγους χωρίς απώλεια µισθού στην PT και στο UK, δεν 
προβλέπεται προσαρµογή στο UK. 
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αρµοδιότητά του, το ΟΕ έχει το δικαίωµα να συνεδριάζει µε το αρµόδιο όργανο του 
ΕΣ τουλάχιστον µία φορά κάθε έτος βάσει τακτικών εκθέσεων που καταρτίζει το 
αρµόδιο όργανο για την εξέλιξη της δραστηριότητας, της απασχόλησης και της 
οργάνωσης του ΕΣ. Επιπλέον, το ΟΕ έχει το δικαίωµα να ενηµερώνεται σχετικά µε 
εξαιρετικές περιστάσεις που θίγουν ουσιωδώς τα συµφέροντα των εργαζοµένων· να 
ζητεί τη σύγκληση έκτατης συνεδρίασης για να ενηµερωθεί και να γνωµοδοτήσει· 
και να γνωµοδοτεί. Μπορεί να ζητηθεί επιπλέον συνεδρίαση στην περίπτωση που ο 
ΕΣ δεν ακολουθήσει τη γνώµη του. Τα εθνικά εκτελεστικά µέτρα δεν αποκαλύπτουν 
κάτι το ιδιαίτερο ως προς τα παραπάνω. 

3.4.4. Συµµετοχή των εργαζοµένων σε επίπεδο διοικητικού συµβουλίου 

Όσον αφορά τη συµµετοχή των εργαζοµένων, οι διατάξεις αναφοράς προβλέπουν 
επί της ουσίας ότι το επίπεδο συµµετοχής στον ΕΣ καθορίζεται από το επίπεδο 
συµµετοχής στις συµµετέχουσες οντότητες πριν από τη σύσταση του ΕΣ. Συνεπώς, 
εάν σε καµία από τις συµµετέχουσες οντότητες δεν ίσχυαν κανόνες συµµετοχής πριν 
από την καταχώριση του ΕΣ, ο ΕΣ δεν είναι υποχρεωµένος να θεσπίσει διατάξεις για 
τη συµµετοχή των εργαζοµένων. 

Όταν υπάρχουν διάφορες µορφές συµµετοχής, αποφασίζει η Ε∆Ο ποια από αυτές τις 
µορφές συµµετοχής θα εφαρµοστεί στον ΕΣ. Τα περισσότερα κράτη µέλη κάνουν 
χρήση της δυνατότητάς τους να θεσπίζουν τυπικούς κανόνες σε σχέση µε αυτό, 
κυρίως επιλέγοντας το σύστηµα συµµετοχής που καλύπτει το µεγαλύτερο αριθµό 
εργαζοµένων.  

3.5. Εθνικές διατάξεις που εφαρµόζονται σε ΕΣ οι οποίοι ιδρύονται ex novo και 
απασχολούν λιγότερους από 50 απασχολουµένους ή τουλάχιστον 50 
απασχολουµένους σε ένα µόνο κράτος µέλος 

Σε αντίθεση µε τις ευρωπαϊκές εταιρείες, οι ΕΣ µπορούν να συσταθούν εκ του 
µηδενός, «ex novo», από φυσικά πρόσωπα ή από µία µοναδική νοµική οντότητα και 
από φυσικά πρόσωπα. Το άρθρο 8 της οδηγίας ορίζει ειδικές διατάξεις σε αυτή την 
περίπτωση. Όταν ένας ΕΣ απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους ή όταν 
απασχολεί τουλάχιστον 50 εργαζοµένους µόνο σε ένα κράτος µέλος, δεν 
προβλέπεται υποχρεωτική διαδικασία διαπραγµάτευσης, οι δε εθνικές διατάξεις για 
το ρόλο των εργαζοµένων που εφαρµόζονται σε άλλες οντότητες του ίδιου είδους 
στα ίδια κράτη µέλη θα πρέπει να εφαρµόζονται επίσης στον ΕΣ, στις θυγατρικές και 
τις εγκαταστάσεις του. Ωστόσο, δροµολογείται διαδικασία διαπραγµάτευσης, εάν 
αυτό ζητηθεί από το ένα τρίτο των εργαζοµένων ή εάν συµπληρωθεί το όριο των 50 
εργαζοµένων µετά την καταχώριση του ΕΣ. Υπάρχει µια ειδική διάταξη για τη 
διατήρηση της συµµετοχής σε περίπτωση που η έδρα του ΕΣ µεταφερθεί σε άλλο 
κράτος µέλος. Γενικά, τα κράτη µέλη µετέφεραν τις νέες αυτές διατάξεις αυτολεξεί. 

3.6. Περιορισµένο δικαίωµα συµµετοχής σε γενικές συνελεύσεις µε δικαίωµα ψήφου 

Το άρθρο 9 της οδηγίας προβλέπει µια νέα µέθοδο συµµετοχής των εργαζοµένων σε 
σύγκριση µε άλλες οδηγίες του ίδιου τοµέα: συγκεκριµένα, το δικαίωµα των 
εργαζοµένων ή των εκπροσώπων τους να συµµετέχουν στη γενική συνέλευση ή στην 
τµηµατική ή κλαδική συνέλευση, εάν υπάρχει, µε δικαίωµα ψήφου. Αυτό συµβαίνει 
σε περίπτωση µετασχηµατισµού, κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων αναφοράς, στις 
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περιπτώσεις που προβλεπόταν τέτοια συµµετοχή στους συµµετέχοντες 
συνεταιρισµούς, ή βάσει συµφωνίας.  

Ωστόσο, το δικαίωµα συµµετοχής σε γενικές συνελεύσεις υπόκειται στον 
περιορισµό που διατυπώνεται στο άρθρο 59 παράγραφος 4 του κανονισµού: 
συγκεκριµένα, ότι το δικαίωµα συµµετοχής είχε αναγνωριστεί βάσει εθνικών 
διατάξεων που είχαν εκδοθεί πριν από τον Αύγουστο του 2003. Μόνο τρία κράτη 
µέλη βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση: η ∆ανία, όπου η συµµετοχή αυτή αποτελεί 
συνήθη πρακτική, η Ουγγαρία και το Λουξεµβούργο. Όλα τα κράτη µέλη, εκτός από 
επτά30, µετέφεραν τις διατάξεις του άρθρου αυτού αυτολεξεί. 

3.7. Κοινές διατάξεις οδηγιών που αφορούν το ρόλο των εργαζοµένων 

Οι διατάξεις της οδηγίας δεν διαφέρουν από τις διατάξεις των άλλων οδηγιών που 
αφορούν το ρόλο των εργαζοµένων όσον αφορά τους ορισµούς, το απόρρητο και την 
υποχρέωση εχεµύθειας, το πνεύµα συνεργασίας που διέπει τη σχέση µεταξύ των 
εκπροσώπων των εργαζοµένων και του αρµόδιου οργάνου του ΕΣ και επίσης την 
προστασία και τις εγγυήσεις που παρέχονται στους εκπροσώπους των εργαζοµένων. 
Τα κράτη µέλη τις ενσωµάτωσαν επίσης µε τον ίδιο τρόπο. Η Επιτροπή παραπέµπει 
σε προηγούµενες εκθέσεις σε αυτό τον τοµέα (βλέπε εισαγωγή). 

4. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 

4.1. Απουσία πείρας 

Από όσο γνωρίζει η Επιτροπή, µόνο δεκαεπτά ΕΣ συστάθηκαν έως τις 8 Μαΐου 
2010, από τους οποίους κανένας δεν απασχολούσε µεγάλο αριθµό εργαζοµένων31. 
Ακόµη και εάν, σύµφωνα µε οργανώσεις εκπροσώπησης συνεταιρισµών, πρόκειται 
να συσταθούν κι άλλοι ΕΣ, δεν υπάρχει πείρα ούτε από την ενσωµάτωση ούτε από 
την εφαρµογή της οδηγίας. 

4.2. Περιπλοκότητα των διατάξεων 

Η κατανόηση των εθνικών εκτελεστικών διατάξεων τόσο του κανονισµού όσο και 
της οδηγίας µπορεί να αποτελεί πρόβληµα για τις µικρότερες οργανώσεις32. Όσον 
αφορά την οδηγία, η ύπαρξη δύο διαφορετικών επιλογών για τον καθορισµό της 
συµµετοχής των εργαζοµένων στον ΕΣ - διαπραγµάτευση ή εθνικοί κανόνες - καθώς 
και οι ειδικές διατάξεις για τη συµµετοχή σε γενικές συνελεύσεις θα πρέπει να 
κατανοηθούν σωστά. Βέβαια, επειδή τα κράτη µέλη µετέφεραν σχεδόν αυτολεξεί 
την οδηγία σε επιµέρους νόµους, η ενσωµάτωση δεν κάνει τις διατάξεις ακόµη πιο 
περίπλοκες. Επιπλέον, οι κοινωνικοί φορείς του συνεταιριστικού και του 
συνδικαλιστικού κινήµατος τονίζουν ότι ο περίπλοκος χαρακτήρας οφείλεται µάλλον 

                                                 
30 CY, DE, EE, PT, RO, SK, UK, των οποίων οι διατάξεις δεν αναγνωρίζουν τέτοια συµµετοχή. 
31 Προκαταρκτικά αποτελέσµατα µελέτης που εκπονήθηκε για λογαριασµό της Επιτροπής από την 

Cooperatives Europe, το ερευνητικό ίδρυµα EURICSE και το ίδρυµα EZAI: Καταγράφηκαν 17 ΕΣ (1 
το 2006, 5 το 2008, 7 το 2009 και 4 στις αρχές του 2010) σε 9 κράτη µέλη (5 στην IT, 3 στη SK, 2 στην 
HU, 2 στο BE, 1 στη DE, LIE, NL, ES, SE) µε 32 εργαζοµένους συνολικά.  

32 Μια οργάνωση-µέλος της BusinessEurope (SN) σηµείωσε ότι «αν και ο µηχανισµός, όπως µπορεί να 
ισχυριστεί κανείς, είναι µάλλον περίπλοκος, έχει καταστεί ένα είδος τυποποιηµένης διαδικασίας για τη 
συµµετοχή των εργαζοµένων», αφού στο σύνολό του έχει οργανωθεί όπως και για τη SE.  



EL 10   EL 

στο καταστατικό και έλαβαν µέτρα από το 2006, συχνά µε την οικονοµική 
υποστήριξη της Ένωσης, µε σκοπό την προετοιµασία της λειτουργίας µηχανισµών 
ενηµέρωσης, διαβούλευσης και συµµετοχής σε ΕΣ. 

4.3. Ιδιοµορφίες των συνεταιρισµών 

Οι συνεταιρισµοί διαφέρουν από τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης από πολλές 
απόψεις. Έχουν τη δική τους νοµοθεσία, η οποία διαφέρει από το εταιρικό δίκαιο σε 
ορισµένα κράτη µέλη και µπορεί ακόµη να χαρακτηρίζονται ενώσεις του αστικού 
δικαίου και όχι εταιρείες βάσει της εθνικής νοµοθεσίας33, ενώ υπάρχουν ειδικές 
νοµοθετικές διατάξεις που ισχύουν για ορισµένα είδη συνεταιρισµών (όπως οι 
αγροτικοί, οι στεγαστικοί, οι πιστωτικοί συνεταιρισµοί ή οι συνεταιρισµοί στον 
τοµέα της υγείας). Όσον αφορά τις ατοµικές εργασιακές σχέσεις, δεν υπάρχουν 
προφανείς διαφορές για τις πιο ουσιαστικές πτυχές. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια 
ειδικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε τις συλλογικές σχέσεις, που εκφράζουν τη 
διαφορά µεταξύ εργαζοµένων που είναι µέλη του συνεταιρισµού και εργαζοµένων 
που δεν είναι. Παρόλο που οι ιδιοµορφίες αυτές δεν εγείρουν ιδιαίτερα προβλήµατα 
όσον αφορά την ενηµέρωση και τη διαβούλευση, παρουσιάζουν µια πιο περίπλοκη 
εικόνα όσον αφορά τις συλλογικές συµφωνίες ή τη συµµετοχή σε επίπεδο 
διοικητικού συµβουλίου34.  

Εκφράστηκαν ορισµένες ανησυχίες από εθνικά συνεταιριστικά κινήµατα ότι ο ΕΣ 
µπορεί να υπονοµεύει τις αρχές του συνεταιρίζεσθαι, αλλά οι ανησυχίες αυτές 
αφορούν κυρίως το καταστατικό καθαυτό και όχι το ρόλο των εργαζοµένων. Οι 
ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες επισήµαναν έναν θετικό αντίκτυπο της µεταφοράς της 
οδηγίας στο εργατικό δίκαιο και στο δίκαιο περί συνεταιρισµών. Η Επιτροπή 
σηµειώνει επίσης ότι η ενσωµάτωση της οδηγίας λειτούργησε ως κίνητρο για κοινή 
εργασία και ανάπτυξη35 µεταξύ συνδικάτων και οργανώσεων εκπροσώπησης των 
συνεταιρισµών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

4.4. Κοινά θέµατα για τον ρόλο των εργαζοµένων σε διακρατικό επίπεδο 

Ορισµένα θέµατα είναι κοινά στις διάφορες οδηγίες36 που διέπουν τον διακρατικό 
ρόλο των εργαζοµένων και ιδίως στην οδηγία 2001/86/EΚ (οδηγία για την 
ευρωπαϊκή εταιρεία). 

Όσο για την καταστρατήγηση των διαδικασιών, οι ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες37 
επισηµαίνουν ότι αρκετά κράτη µέλη38 δεν µετέφεραν το άρθρο 13 της οδηγίας που 
απαιτεί από τα κράτη µέλη να λάβουν τα ενδεδειγµένα µέτρα, ώστε να προληφθεί η 
αθέµιτη χρήση ενός ΕΣ µε σκοπό τη στέρηση από τους εργαζοµένους των 

                                                 
33 ∆ική τους νοµοθεσία στην ES, HU, PL, PT και SE· ενώσεις του αστικού δικαίου στις NL. 
34 Για παράδειγµα στην CY οι συµφωνίες είναι ιδιωτικές και όχι συλλογικές· στην HU δεν υπάρχει 

συµµετοχή σε επίπεδο διοικητικού συµβουλίου. 
35 Κυρίως µέσω σχεδίων έργων που χρηµατοδοτούνται από τη γραµµή του προϋπολογισµού 04.03.03.03. 
36 Οδηγία 94/45/EΚ, όπως αναδιατυπώθηκε µε την οδηγία 2009/38/EΚ για τις ευρωπαϊκές επιτροπές 

επιχειρήσεων, οδηγία 2001/86/EΚ για την ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) (βλ. παραπάνω), οδηγία 
2005/56/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005 , για τις 
διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών, ΕΕ L 310 της 25.11.2005, σ. 1. 

37 Βλέπε την παραποµπή στις µελέτες που εκπόνησαν οι Labour Asociados και Milieu, στην 
υποσηµείωση 4. 

38 EL, HU, IE, NL, SI· για τη BG, την CZ, τη LV και την PT χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.  
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δικαιωµάτων συµµετοχής τους ή την άρνηση των δικαιωµάτων αυτών. Όπως συνέβη 
και µε την οδηγία για την ευρωπαϊκή εταιρεία39, η Επιτροπή φρονεί ότι αυτό 
αποτελεί πιθανώς αιτία ανησυχίας. 

Η προστασία των δικαιωµάτων συµµετοχής όταν µια εταιρεία ή ένας συνεταιρισµός 
εθνικού επιπέδου µετατρέπεται σε ευρωπαϊκή εταιρεία ή σε ευρωπαϊκή 
συνεταιριστική εταιρεία τέθηκε ως θέµα στο πλαίσιο της επανεξέτασης της οδηγίας 
για τη SE40. Για την αντιµετώπιση αυτού του θέµατος, η οδηγία 2005/56/EΚ σχετικά 
µε τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις υποχρεώνει την εταιρεία να περιβληθεί τη 
νοµική µορφή που θα επιτρέπει την άσκηση των δικαιωµάτων συµµετοχής41.  

Οι ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες επισηµαίνουν την απουσία διατάξεων στην οδηγία 
σχετικά µε τη δυνατότητα ελέγχου εφαρµογής της συµφωνίας για τη συµµετοχή των 
εργαζοµένων42. Η αναδιατύπωση της οδηγίας για τις ευρωπαϊκές επιτροπές 
επιχειρήσεων οδήγησε στην ανακάλυψη νέων προσεγγίσεων στον τοµέα αυτό, αφού 
οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων θα έχουν τα µέσα που απαιτούνται για να 
ασκήσουν τα δικαιώµατα που τους παρέχει η οδηγία να εκπροσωπούν συλλογικά τα 
συµφέροντα των εργαζοµένων. 

Θέµατα που συνδέονται µε τους βασικούς ορισµούς της οδηγίας, όπως «εκπρόσωποι 
των εργαζοµένων», «ρόλος των εργαζοµένων», «ενηµέρωση», «διαβούλευση», 
«συµµετοχή», «συµµετέχουσες νοµικές οντότητες», τίθενται µε τον ίδιο τρόπο όπως 
και για άλλες οδηγίες, ιδίως για την οδηγία για την ευρωπαϊκή εταιρεία 2001/86/ΕΚ. 
Θα ήταν σκόπιµο να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη συνοχή των ορισµών αυτών σε όλες 
τις οδηγίες. 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η µεταφορά της οδηγίας σε όλα τα κράτη µέλη ολοκληρώθηκε µόλις το Μάρτιο του 
2009. Γι’ αυτό, απουσιάζει η πείρα από την πρακτική εφαρµογή της οδηγίας. 

Επιπλέον, η οδηγία δεν είναι αυτοτελής πράξη. Συµπληρώνει τον κανονισµό για τον 
ΕΣ και παρουσιάζει εκπληκτικές οµοιότητες µε άλλες οδηγίες που διέπουν τον ρόλο 
των εργαζοµένων, όπως είναι η οδηγία για την ευρωπαϊκή εταιρεία. Η Επιτροπή 
θεωρεί ότι τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης αυτών των οδηγιών και του 
κανονισµού χρειάζεται να ληφθούν υπόψη πριν από τη δροµολόγηση κάθε 
διαδικασίας αναθεώρησης στο µέλλον.  

                                                 
39 Βλέπε σηµείο 3.6 της έκθεσης COM(2008)591. 
40 Βλέπε σηµείο 4.4 της έκθεσης COM(2008)591. 
41 Η SE ανέφερε επίσης ότι νέες ιδέες σχετικά µε τον τρόπο αντιµετώπισης σηµαντικών αλλαγών όσον 

αφορά τον αριθµό των εργαζοµένων µετά τη σύσταση εταιρείας µε ευρωπαϊκό καταστατικό 
αναδύθηκαν επίσης στο πλαίσιο των συζητήσεων για το άρθρο 35 της πρότασης κανονισµού για την 
ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρία, στο Συµβούλιο, το 2009. 

42 Τα εθνικά εκτελεστικά µέτρα της ES και της PT εξασφαλίζουν, ωστόσο, την αποτελεσµατικότητα της 
συµφωνίας σε νοµικό επίπεδο. 
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Τα συµπεράσµατα αυτά τα συµµερίζονται όλα τα κράτη µέλη43 και οι κοινωνικοί 
εταίροι44 που εξέφρασαν τις απόψεις τους κατά τη διαδικασία διαβούλευσης για τη 
σύνταξη της παρούσας έκθεσης. 

Είναι απαραίτητο να διερευνηθούν οι λόγοι που εξηγούν τον πολύ χαµηλό βαθµό 
πρόσληψης του ενωσιακού νοµικού πλαισίου για τους συνεταιρισµούς πριν 
εξεταστεί οποιαδήποτε κίνηση για αναθεώρηση της οδηγίας. 

Η παρούσα έκθεση επισήµανε ορισµένα από τα θέµατα45 που πρέπει να εξεταστούν 
περαιτέρω. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ορθή εφαρµογή της 
οδηγίας και να προωθεί τη βελτίωση των ικανοτήτων όλων των εµπλεκοµένων 
µερών46.  

 

                                                 
43 Βλέπε τον κατάλογο των απαντήσεων στο σηµείο 1 (εισαγωγή)· ορισµένα κράτη µέλη θεωρούν ότι 

κάθε διαδικασία αναθεώρησης στο µέλλον θα πρέπει να εστιάζεται στον κανονισµό και στην έννοια της 
ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας και όχι στην οδηγία. 

44 Η ETUC θεωρεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη απλούστευσης της οδηγίας και ότι, σε περίπτωση 
αναθεώρησης του κανονισµού, θα πρέπει να ζητηθεί η γνώµη των κοινωνικών εταίρων. Η CIP, 
οργάνωση-µέλος της Business Europe, θεωρεί ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση της νοµοθεσίας θα πρέπει 
να αποφύγει την επιβάρυνση των επιχειρήσεων µε επιπλέον φόρτο. 

45 Ιδίως η διακρατική διαδικασία διαπραγµάτευσης, η καταστρατήγηση των διαδικασιών και οριζόντια 
θέµατα, που αφορούν όλες τις οδηγίες, όπως ο ρόλος των εργαζοµένων.  

46 Η Επιτροπή προωθεί ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή, ειδικά στο πλαίσιο του κονδυλίου του 
προϋπολογισµού 04.030303 – Ενηµέρωση, διαβούλευση και συµµετοχή των εκπροσώπων 
επιχειρήσεων. 


