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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

1. Η παρούσα πρόταση έχει σκοπό να τροποποιήσει την οδηγία 2003/88/ΕΚ1 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης Νοεµβρίου 2003, σχετικά 
µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. 

2. Η οδηγία 2003/88/ΕΚ εµπεριέχει την απαίτηση επανεξέτασης ορισµένων από τις 
διατάξεις της, ενόψει της ενδεχόµενης τροποποίησής τους. Συγκεκριµένα, 
προβλέπεται ότι δύο διατάξεις της θα αποτελέσουν αντικείµενο επανεξέτασης πριν 
από τις 23 Νοεµβρίου 2003. Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν τις παρεκκλίσεις από την 
περίοδο αναφοράς για την εφαρµογή του άρθρου 6 (µέγιστη εβδοµαδιαία διάρκεια 
εργασίας) και τη δυνατότητα µη εφαρµογής του άρθρου 6, εάν ο εργαζόµενος 
συναινέσει στην εκτέλεση παρόµοιας εργασίας. 

3. Από την άλλη πλευρά, η ερµηνεία ορισµένων διατάξεων της οδηγίας από το 
∆ικαστήριο, µε την ευκαιρία διαφόρων προδικαστικών υποθέσεων βάσει του άρθρου 
234 της Συνθήκης, επηρέασε σηµαντικά την έννοια «χρόνος εργασίας» και, κατά 
συνέπεια, και τις θεµελιώδεις διατάξεις της οδηγίας. Εποµένως, η Επιτροπή έκρινε 
απαραίτητο και σκόπιµο να αναλυθούν τα αποτελέσµατα της νοµολογίας αυτής και 
κυρίως των αποφάσεων στις υποθέσεις SIMAP2 και Jaeger3 σχετικά µε το 
χαρακτηρισµό των περιόδων εφηµερίας των ιατρών ως χρόνου εργασίας, υπό το 
καθεστώς της φυσικής παρουσίας τους στα κέντρα υγείας. 

4. Βάσει του άρθρου 138 της Συνθήκης η Επιτροπή διαβουλεύθηκε µε τους 
κοινωνικούς εταίρους σε κοινοτικό επίπεδο σχετικά µε τους ενδεχόµενους 
προσανατολισµούς της κοινοτικής δράσης στο θέµα αυτό. Η Επιτροπή, µετά τις 
διαβουλεύσεις αυτές, έκρινε σκόπιµη την ανάληψη σχετικής κοινοτικής δράσης και 
διαβουλεύθηκε εκ νέου µε τους κοινωνικούς εταίρους σε κοινοτικό επίπεδο σχετικά 
µε το περιεχόµενο της µελετώµενης πρότασης, σύµφωνα µε το άρθρο 138 
παράγραφος 3 της Συνθήκης. Τα αποτελέσµατα του δεύτερου σταδίου των 
διαβουλεύσεων συνοψίζονται παρακάτω. 

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ 

5. Πρέπει καταρχάς να σηµειωθεί ότι οι κοινωνικοί εταίροι δεν έκαναν δεκτή την 
πρόσκληση έναρξης διαπραγµατεύσεων στον τοµέα αυτό µε στόχο να καταλήξουν 

                                                 
1 Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης Νοεµβρίου 2003, 

σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ΕΕ L 299, της 18.11.2003, σ. 9. 
2 Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 3ης Οκτωβρίου 2000 στην υπόθεση C-303/98, Sindicato de Médicos de 

Asistencia Pública (SIMAP) κατά Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, 
Συλλογή της Νοµολογίας 2000, σ. I-07963. 

3 Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 9ης Οκτωβρίου 2003 στην υπόθεση C-151/02, που έχει ως αντικείµενο 
αίτηση του Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (Γερµανία) προς το ∆ικαστήριο, στο πλαίσιο της 
διαφοράς που εκκρεµεί ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου µεταξύ Landeshauptstadt Kiel και Norbert 
Jaeger. Η απόφαση δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί. 
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στη σύναψη ευρωπαϊκής συµφωνίας και ζήτησαν από την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση οδηγίας. 

6. Οι απόψεις διίστανται ως προς το περιεχόµενο της πρότασης αυτής. Έτσι, όσον 
αφορά το άρθρο 22 παράγραφος 1 (εθελούσια επιλογή εξαίρεσης από τη µέγιστη 
εβδοµαδιαία διάρκεια εργασίας ή αλλιώς ρήτρα «opt-out»), η οργάνωση που 
εκπροσωπεί τους εργαζοµένους (Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, γνωστή 
και ως ΣΕΣ) υποστηρίζει ότι µόνον η προοδευτική κατάργηση της εν λόγω διάταξης 
το συντοµότερο δυνατόν είναι αποδεκτή. Αντίθετα, όσον αφορά τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τους εργοδότες, η Ένωση των Ευρωπαϊκών Βιοµηχανικών και 
Εργοδοτικών Συνδέσµων, γνωστή ως UNICE, αποφάνθηκε υπέρ της διατήρησης του 
άρθρου 22 παράγραφος 1 ως έχει, µε την προσθήκη όµως της δυνατότητας για τα 
κράτη µέλη να επιτρέπουν τις ρήτρες «opt-out» µέσω συλλογικών συµβάσεων. Από 
την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων, γνωστό ως ΕΚ∆Ε, 
τάσσεται υπέρ της διατήρησης της εν λόγω διάταξης µε την ενίσχυση των όρων 
εφαρµογής της. 

7. Όσον αφορά το θέµα των παρεκκλίσεων από τις περιόδους αναφοράς, η ΣΕΣ 
υπενθυµίζει ότι ο υπολογισµός των περιόδων αναφοράς σε ετήσια βάση είναι ήδη 
δυνατός µε το παρόν νοµοθετικό πλαίσιο. Η ΣΕΣ θεωρεί ότι η δυνατότητα 
επιµήκυνσης της περιόδου αναφοράς στους 12 µήνες µε τη νοµοθετική ή την 
κανονιστική οδό δεν συµβάλλει στις σύγχρονες συµφωνίες για το χρόνο εργασίας. 
Συνηγορεί συνεπώς υπέρ της διατήρησης των υφιστάµενων διατάξεων. Η UNICE 
πιστεύει ότι η οδηγία πρέπει να επιτρέπει ετήσιες περιόδους αναφοράς, µε τη 
δυνατότητα παράτασής τους µε συλλογική σύµβαση. Η τροποποίηση αυτή 
αναµένεται να δώσει απάντηση στις ανάγκες των επιχειρήσεων που υπόκεινται σε 
έντονες διακυµάνσεις, να µειώσει το διοικητικό φόρτο, ιδίως στις ΜΜΕ, και να 
στηρίξει την απασχόληση σε περιόδους διακύµανσης της ζήτησης. Οι απόψεις του 
ΕΚ∆Ε βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση. 

8. Όσον αφορά το θέµα καθορισµού του χρόνου εργασίας, παρατηρείται επίσης 
σηµαντική διάσταση των απόψεων. Η ΣΕΣ θεωρεί ότι η εισαγωγή της έννοιας 
«ανενεργή περίοδος του χρόνου εφηµερίας» αποτελεί δυσανάλογο µέτρο σε σχέση µε 
τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα κράτη µέλη. Σύµφωνα µε τη ΣΕΣ θα 
µπορούσαν να εφαρµοστούν λύσεις µικρότερης εµβέλειας. Η UNICE υποστηρίζει ότι 
µόνον οι περίοδοι πραγµατικής εργασίας πρέπει να θεωρούνται ως χρόνος εργασίας 
και προτείνει να τροποποιηθεί αναλόγως ο ορισµός του «χρόνου εργασίας». Το 
ΕΚ∆Ε υποστηρίζει την προσθήκη της κατηγορίας «ανενεργή περίοδος του χρόνου 
εφηµερίας», που δεν θα πρέπει να υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας. 

ΙΙΙ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

9. Η Επιτροπή έχει επανειληµµένα4 εκφράσει την πεποίθησή της ότι µόνο µια συνολική 
προσέγγιση απέναντι στους τέσσερις τοµείς που οριοθέτησαν και συζήτησαν οι 

                                                 
4 Βλ. ιδίως τα δύο έγγραφα διαβουλεύσεων µε τους κοινωνικούς εταίρους: Ανακοίνωση της Επιτροπής 

προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική επιτροπή 
και την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά την επανεξέταση της οδηγίας 93/104/ΕΚ σχετικά µε 
ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, έγγραφο COM(2003) 843 τελικό. ∆εύτερο 
στάδιο των διαβουλεύσεων µε τους κοινωνικούς εταίρους σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά την 
επανεξέταση της οδηγίας 93/104/ΕΚ σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας 
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κοινωνικοί εταίροι σε κοινοτικό επίπεδο είναι δυνατόν να συµβάλει στην εξεύρεση 
µιας ισορροπηµένης λύσης που θα εκπληρώνει τα προβλεπόµενα κριτήρια. 

10. Επίσης, η Επιτροπή έχει ανακοινώσει εκ των προτέρων τα κριτήρια που πρέπει να 
ικανοποιεί η πρόταση που θα εγκριθεί. Η πρόταση αυτή θα πρέπει: 

• να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζοµένων όσον αφορά το χρόνο εργασίας, 

• να παρέχει στις επιχειρήσεις και στα κράτη µέλη µεγαλύτερη ευελιξία στη 
διαχείριση του χρόνου εργασίας, 

• να διευκολύνει το συνδυασµό µεταξύ επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, 

• να αποφεύγει την επιβολή παράλογων περιορισµών στις επιχειρήσεις, ιδίως στις 
ΜΜΕ. 

11. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η παρούσα πρόταση εκπληρώνει στο µεγαλύτερο δυνατό 
βαθµό τα ανωτέρω κριτήρια. 

12. Πράγµατι, η παρούσα πρόταση αφενός µεν επιτρέπει την αύξηση του επιπέδου 
προστασίας των εργαζοµένων, αφετέρου δε εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις την 
απαραίτητη ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου εργασίας. Όσον αφορά ειδικότερα τη 
ρήτρα «opt-out», που επιτρέπει τη µη υποχρεωτική εφαρµογή του περιορισµού των 
48 ωρών, η παρούσα πρόταση εισάγει ένα διπλούν σύστηµα που συνδυάζει τα 
πλεονεκτήµατα της προσωπικής επιλογής µε την επιπρόσθετη διασφάλιση της 
συλλογικής διαπραγµάτευσης. Το «opt-out» προϋποθέτει προηγούµενη σύναψη 
συλλογικής σύµβασης ή συµφωνίας µεταξύ των κοινωνικών εταίρων, αλλά µόνον 
στην περίπτωση που τέτοιες συµφωνίες είναι δυνατές σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία ή/και πρακτική. Στην αντίθετη περίπτωση, το «opt-out» , θα 
εξακολουθήσει να επιτρέπεται µε τη προσωπική συναίνεση του εργαζοµένου, αλλά οι 
όροι εφαρµογής του επανεξετάζονται, προκειµένου να αποφευχθούν περιπτώσεις 
κατάχρησης και να διασφαλιστεί ότι ο εργαζόµενος είναι απόλυτα ελεύθερος να 
κάνει την επιλογή του. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή η παρούσα πρόταση 
οριοθετεί τη µέγιστη εβδοµαδιαία διάρκεια εργασίας για µια οποιαδήποτε εβδοµάδα. 

13. Επίσης, η οδηγία επιτρέπει τον καλύτερο συνδυασµό της επαγγελµατικής και της 
οικογενειακής ζωής, ιδίως µε τις αλλαγές που προτείνονται για το άρθρο 22 
παράγραφος 1. Στο πλαίσιο των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβώνας, η 
αιτιολογική σκέψη 6 υπενθυµίζει ότι τα κράτη µέλη φέρουν την ευθύνη να 
ενθαρρύνουν τις διαπραγµατεύσεις των κοινωνικών εταίρων στον τοµέα αυτό. 

14. Επιπλέον, η παρούσα πρόταση παρέχει στις επιχειρήσεις και στα κράτη µέλη 
µεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου εργασίας. Πράγµατι, η περίοδος 
αναφοράς για τον υπολογισµό της µέγιστης εβδοµαδιαίας διάρκειας εργασίας θα 
µπορεί να καθοριστεί στο ένα έτος, κάτι που θα επιτρέψει µε τον τρόπο αυτό στις 

                                                                                                                                                          
(Deuxième phase de consultation des partenaires sociaux au niveau communautaire concernant la 
révision de la directive 93/104/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail), 
έγγραφο SEC(2004) 610. 
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επιχειρήσεις να αντιµετωπίσουν τις διακυµάνσεις, περισσότερο ή λιγότερο τακτικές, 
της ζήτησης. 

15. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η κατάλληλη ισορροπία µεταξύ της προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων, αφενός, και των αναγκών ευελιξίας των 
επιχειρήσεων, αφετέρου, και µε δεδοµένο ότι οι ανενεργές περίοδοι κατά τη διάρκεια 
των εφηµεριών δεν απαιτούν το ίδιο επίπεδο προστασίας µε τις ενεργές περιόδους, η 
πρόταση ορίζει ότι οι ανενεργές περίοδοι του χρόνου εφηµερίας δεν θεωρούνται ως 
χρόνος εργασίας κατά την έννοια της οδηγίας, εκτός αν υπάρχει διαφορετική 
πρόβλεψη στην εθνική νοµοθεσία, στις συλλογικές συµβάσεις ή στις συµφωνίες 
µεταξύ των κοινωνικών εταίρων. 

16. Τέλος, η πρόταση λαµβάνει υπόψη την ιδιόµορφη κατάσταση των επιχειρήσεων, 
ιδίως των ΜΜΕ. Πράγµατι, οι επιχειρήσεις που δεν υπάγονται ούτε σε συλλογικές 
συµβάσεις ούτε διαθέτουν εκπροσώπηση του προσωπικού προβλέπεται να 
συνεχίσουν να κάνουν χρήση της ατοµικής ρήτρας «opt-out» (βασικά πρόκειται για 
τις πολύ µικρές και τις µικρές επιχειρήσεις). Η δυνατότητα να καθοριστεί η περίοδος 
αναφοράς στο ένα έτος αναµένεται να απλοποιήσει τη διαχείριση του χρόνου 
εργασίας των µισθωτών, επιτρέποντας παράλληλα την καλύτερη προσαρµογή στις 
διακυµάνσεις της ζήτησης. 

IV. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

17. Η οδηγία 2003/88/ΕΚ προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής: 

18. Άρθρο 2 (Ορισµοί): Οι ορισµοί για τις έννοιες «χρόνος εργασίας» και «περίοδος 
ανάπαυσης» παραµένουν ως έχουν. Η παρούσα πρόταση εισάγει δύο νέους ορισµούς: 
«χρόνος εφηµερίας» και «ανενεργή περίοδος του χρόνου εφηµερίας», που 
προστίθενται στους υπάρχοντες ορισµούς. Οι δύο αυτοί νέοι ορισµοί έχουν σκοπό να 
εισαγάγουν στην οδηγία µια έννοια που δεν αποτελεί αυτή καθεαυτήν µια τρίτη 
κατηγορία χρόνου εργασίας η οποία πρέπει να προστεθεί στις δύο άλλες, αλλά µια 
κατηγορία που ενσωµατώνει, σε διαφορετικό βαθµό, τις δύο έννοιες του «χρόνου 
εργασίας» και της «περιόδου ανάπαυσης». Η προτεινόµενη έννοια «χρόνος 
εφηµερίας» διέπει τις καταστάσεις στις οποίες ο εργαζόµενος υποχρεούται να 
παραµένει στο χώρο εργασίας του. 

19. Νέο άρθρο 2α (Χρόνος εφηµερίας): Ύστερα από την εισαγωγή των δύο παραπάνω 
ορισµών, το εν λόγω άρθρο έχει σκοπό να ορίσει το καθεστώς που διέπει το χρόνο 
εφηµερίας και πιο συγκεκριµένα τις ανενεργές περιόδους του χρόνου εφηµερίας. 
Ορίζεται σαφώς ότι οι ανενεργές περίοδοι του χρόνου εφηµερίας δεν αποτελούν 
χρόνο εργασίας, εκτός αν προβλέπεται το αντίθετο στο εθνικό δίκαιο ή, µε βάση την 
εθνική νοµοθεσία ή/και πρακτική, σε συλλογική σύµβαση ή σε συµφωνία µεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων. Όσον αφορά τις περιόδους κατά τις οποίες ο εργαζόµενος ασκεί 
όντως τις δραστηριότητες ή τα καθήκοντά του, αυτές πρέπει να θεωρούνται αµιγώς 
ως χρόνος εργασίας κατά την έννοια της οδηγίας. 

20. Άρθρο 16 στοιχείο β) (Περίοδοι αναφοράς): Σύµφωνα µε την τροποποίηση αυτή η 
συνήθης περίοδος αναφοράς παραµένει στους 4 µήνες. Ωστόσο, τα κράτη µέλη θα 
µπορούν να παρατείνουν την περίοδο αυτή στο ένα έτος, υπό την επιφύλαξη των 
διαβουλεύσεων µε τους ενδιαφερόµενους κοινωνικούς εταίρους και της ενθάρρυνσης 
του κοινωνικού διαλόγου στον τοµέα αυτό. Επίσης, ορίζεται ότι η διάρκεια της 



 

EL 6   EL 

περιόδου αναφοράς δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει τη διάρκεια της 
σύµβασης εργασίας. 

21. Άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 3 (Παρεκκλίσεις): Οι τροποποιήσεις αυτές πρέπει να 
συνεκτιµηθούν µε την τροποποίηση του άρθρου 16 στοιχείο β). Καταργούν τη 
δυνατότητα παρέκκλισης από την περίοδο αναφοράς των τεσσάρων µηνών. Καθώς 
θα είναι δυνατόν να καθορίζεται περίοδος αναφοράς ετήσιας διάρκειας στην εθνική 
νοµοθεσία, δεν είναι πια απαραίτητο να προβλέπεται παρέκκλιση διάρκειας έως και 
έξι µηνών. 

22. Άρθρο 17 παράγραφος 2 (Παρεκκλίσεις): Τα άρθρα 3 και 5 καθορίζουν τις περιόδους 
ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας ανάπαυσης στις 11 συναπτές ώρες ανά εικοσιτετράωρο 
και στις 24 ώρες, στις οποίες προστίθενται οι 11 ώρες ηµερήσιας ανάπαυσης, ανά 
περίοδο επτά ηµερών, αντίστοιχα. Ωστόσο, είναι δυνατή η παρέκκλιση από τα δύο 
αυτά άρθρα. Σε περίπτωση παρέκκλισης, πρέπει καταρχήν να χορηγείται 
αντισταθµιστική ανάπαυση στους εργαζοµένους. Η παρούσα τροποποίηση έχει 
σκοπό να καταστήσει σαφές ότι οι περίοδοι αντισταθµιστικής ανάπαυσης πρέπει να 
χορηγούνται εντός εύλογης προθεσµίας και, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσµίας 
που δεν υπερβαίνει τις 72 ώρες. 

23. Άρθρο 18 (Παρεκκλίσεις µε συλλογικές συµβάσεις): το εν λόγω άρθρο περιέχει επίσης 
µια διασάφηση σχετικά µε την αντισταθµιστική ανάπαυση (βλ. παρακάτω). 

24. Το πρώτο και το τρίτο εδάφιο του άρθρου 19 και η παράγραφος 2 του άρθρου 20 
καταργούνται. Και στις δύο περιπτώσεις, καταργούνται οι παρεκκλίσεις από την 
περίοδο αναφοράς, που καθίστανται άνευ αντικειµένου ύστερα από την προτεινόµενη 
τροποποίηση του άρθρου 16 στοιχείο β). 

25. Άρθρο 22 παράγραφος 1: Η διάταξη αυτή καθορίζει τους όρους που πρέπει να τηρούν 
τα κράτη µέλη για να επιτρέπουν τη µη εφαρµογή του άρθρου 6 (µέγιστη 
εβδοµαδιαία διάρκεια εργασίας). 

Όρος για τη µη εφαρµογή του άρθρου 6 είναι αυτή να επιτρέπεται µε συλλογική 
σύµβαση ή µε συµφωνία µεταξύ των κοινωνικών εταίρων στο κατάλληλο επίπεδο. 

Το κείµενο της διάταξης ορίζει ότι η εν λόγω υποχρέωση αποδοχής µε συλλογική 
σύµβαση δεν ισχύει όταν δεν εφαρµόζεται καµία συλλογική σύµβαση ούτε όταν στις 
σχετικές επιχειρήσεις ή οργανισµούς δεν υπάρχει αντιπροσωπεία του προσωπικού µε 
την εντολή να συνάπτει συλλογικές συµβάσεις ή συµφωνίες στον τοµέα αυτό µε 
βάση την εθνική νοµοθεσία ή/και πρακτική. Στις περιπτώσεις αυτές, η ατοµική 
συναίνεση του εργαζοµένου, σύµφωνα µε τους καθορισµένους όρους, είναι επαρκής. 

Η αποδοχή µη εφαρµογής του άρθρου 6 µε συλλογική σύµβαση ή συµφωνία 
αποτελεί αναγκαία αλλά µη επαρκή προϋπόθεση. Η συµφωνία του εργαζοµένου 
παραµένει όντως αναγκαία σε όλες τις περιπτώσεις. Οι σχετικές προϋποθέσεις 
καθορίζονται σαφέστερα και αυστηρότερα σε σχέση µε την προηγούµενη 
κατάσταση. Έτσι, η συναίνεση του εργαζοµένου πρέπει να χορηγηθεί εγγράφως, δεν 
µπορεί να δοθεί κατά την έναρξη της σχέσης απασχόλησης ή κατά τη δοκιµαστική 
περίοδο των εργαζοµένων, η περίοδος ισχύος της είναι περιορισµένη και, τέλος, 
καθορίζεται ένα απόλυτο µέγιστο όριο ωρών εργασίας και διευκρινίζεται η 
υποχρέωση τήρησης αρχείου. 
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2004/0209 (COD) 

Πρόταση 

Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/88/ΕΚ σχετικά µε ορισµένα στοιχεία  
της οργάνωσης του χρόνου εργασίας 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 137 παράγραφος 
2, 

την πρόταση της Επιτροπής5, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής6, 

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών7, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης8, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το άρθρο 137 της Συνθήκης προβλέπει ότι η Κοινότητα υποστηρίζει και συµπληρώνει 
τη δράση των κρατών µελών για τη βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας, µε σκοπό 
την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων. Στις οδηγίες που 
εκδίδονται βάσει του άρθρου αυτού, πρέπει να αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, 
οικονοµικών και νοµικών εξαναγκασµών, οι οποίοι θα παρεµπόδιζαν τη δηµιουργία 
και την ανάπτυξη µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

(2) Η οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης 
Νοεµβρίου 2003, σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας9ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας σχετικά µε την 
οργάνωση του χρόνου εργασίας, όσον αφορά τις περιόδους ηµερήσιας ανάπαυσης, τα 
διαλείµµατα, την εβδοµαδιαία ανάπαυση, τη µέγιστη εβδοµαδιαία διάρκεια εργασίας, 

                                                 
5 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
6 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
7 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
8 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
9 Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης Νοεµβρίου 2003, 

σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ΕΕ L 299, της 18.11.2003, σ. 9. 
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την ετήσια άδεια, καθώς και στοιχεία της νυχτερινής εργασίας, της εργασίας κατά 
βάρδιες και του ρυθµού εργασίας. 

(3) ∆ύο διατάξεις της οδηγίας 2003/88/ΕΚ συνοδεύονται από ρήτρα επανεξέτασης πριν 
από τις 23 Νοεµβρίου 2003. Πρόκειται για το άρθρο 19 και για το άρθρο 22 
παράγραφος 1. 

(4) Πάνω από δέκα έτη µετά την έκδοση της οδηγίας 93/104/ΕΚ του Συµβουλίου10, της 
αρχικής οδηγίας στον τοµέα οργάνωσης του χρόνου εργασίας, κρίνεται απαραίτητος ο 
εκσυγχρονισµός της κοινοτικής νοµοθεσίας, έτσι ώστε αυτή να ανταποκριθεί 
καλύτερα στη νέα πραγµατικότητα και στις νέες απαιτήσεις τόσο των εργοδοτών όσο 
και των εργαζοµένων. 

(5) Ο συνδυασµός της εργασίας µε την οικογενειακή ζωή αποτελεί θεµελιώδες στοιχείο 
για την επίτευξη των στόχων που έθεσε η Ένωση µε τη στρατηγική της Λισσαβώνας. 
Ο συνδυασµός αυτός δύναται όχι µόνο να δηµιουργήσει ένα ικανοποιητικότερο κλίµα 
εργασίας, αλλά και να βελτιώσει την προσαρµογή στις ανάγκες των εργαζοµένων, 
ιδίως όσων βαρύνονται µε οικογενειακές ευθύνες. Πολλές από τις τροποποιήσεις που 
εισάγονται στην οδηγία 2003/88/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά το άρθρο 22, επιτρέπουν τον 
καλύτερο συνδυασµό µεταξύ της εργασίας και της οικογενειακής ζωής. 

(6) Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη µέλη έχουν την ευθύνη να ενθαρρύνουν τους κοινωνικούς 
εταίρους να συνάψουν, στο κατάλληλο επίπεδο, συµφωνίες που εγκαθιδρύουν 
κανόνες για τον οµαλότερο συνδυασµό µεταξύ της επαγγελµατικής και της 
οικογενειακής ζωής. 

(7) Γίνεται αισθητή η επιταγή να εξευρεθεί µια νέα ισορροπία µεταξύ, αφενός, της 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων και, αφετέρου, της 
ανάγκης η οργάνωση του χρόνου εργασίας να γίνει περισσότερο ευέλικτη, ιδίως όσον 
αφορά το χρόνο εφηµερίας και πιο συγκεκριµένα τις ανενεργές περιόδους κατά τη 
διάρκεια των εφηµεριών. 

(8) Οι διατάξεις σχετικά µε την περίοδο αναφοράς πρέπει επίσης να επανεξεταστούν, µε 
στόχο το υπάρχον καθεστώς να απλοποιηθεί και να προσαρµοστεί καλύτερα στις 
ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων. 

(9) Η εµπειρία που έχει αποκτηθεί σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 22 παράγραφος 
1 καταδεικνύει ότι η καθαρά προσωπική τελική απόφαση κάποιου να µην υπαχθεί στο 
άρθρο 6 της οδηγίας µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα σχετικά µε την προστασία 
της υγείας και της ασφάλειας του εργαζοµένου καθώς επίσης και µε τη δυνατότητα 
ελεύθερης επιλογής του.  

(10) Βάσει του άρθρου 138 παράγραφος 2 της Συνθήκης η Επιτροπή διαβουλεύθηκε µε 
τους κοινωνικούς εταίρους σε κοινοτικό επίπεδο σχετικά µε τους ενδεχόµενους 
προσανατολισµούς της κοινοτικής δράσης στο θέµα αυτό. 

                                                 
10 Οδηγία 93/104/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1993, σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της 

οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ΕΕ L 307, της 13.12.1993, σ. 18. 
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(11) Η Επιτροπή, µετά τις διαβουλεύσεις αυτές, έκρινε ότι είναι σκόπιµη η ανάληψη 
κοινοτικής δράσης στο θέµα αυτό και διαβουλεύθηκε εκ νέου µε τους κοινωνικούς 
εταίρους σε κοινοτικό επίπεδο σχετικά µε το περιεχόµενο της µελετώµενης πρότασης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 138 παράγραφος 3 της Συνθήκης. 

(12) Στο πλαίσιο του δεύτερου αυτού σταδίου των διαβουλεύσεων, οι κοινωνικοί εταίροι 
δεν πληροφόρησαν την Επιτροπή ότι επιθυµούν να κινήσουν τη διαδικασία που θα 
µπορούσε να καταλήξει στη σύναψη συµφωνίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 138 
παράγραφος 4 της Συνθήκης. 

(13) Καθώς οι στόχοι της µελετώµενης δράσης, που συνίσταται στον εκσυγχρονισµό της 
κοινοτικής νοµοθεσίας για την οργάνωση του χρόνου εργασίας, είναι αδύνατον να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύνανται, κατά συνέπεια, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την 
αρχή της επικουρικότητας, που καθιερώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Με βάση 
την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία 
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

(14) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές που 
αναγνωρίζονται ιδίως στο Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Συγκεκριµένα, η παρούσα οδηγία έχει σκοπό να εξασφαλίσει τον πλήρη 
σεβασµό του δικαιώµατος των εργαζοµένων σε υγιεινές, ασφαλείς και αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας (άρθρο 31 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

(15) Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας και την αρχή της αναλογικότητας, που 
διαλαµβάνονται στο άρθρο 5 της Συνθήκης, οι στόχοι της δράσης που αναλύονται 
παραπάνω δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη, στο µέτρο 
που πρέπει να τροποποιηθεί ισχύουσα πράξη του κοινοτικού δικαίου, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

Άρθρο 1 

Η οδηγία 2003/88/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 

1. Στο άρθρο 2 παρεµβάλλονται τα σηµεία 1α και 1β: 

"1α. «χρόνος εφηµερίας»: περίοδος κατά την οποία ο εργαζόµενος υποχρεούται να 
είναι διαθέσιµος στον χώρο εργασίας του, προκειµένου να επέµβει, κατόπιν 
αιτήµατος του εργοδότη, µε στόχο να ασκήσει τη δραστηριότητα ή τα καθήκοντά 
του. 

1β. «ανενεργή περίοδος του χρόνου εφηµερίας»: περίοδος κατά την οποία ο 
εργαζόµενος βρίσκεται σε εφηµερία κατά την έννοια του στοιχείου 1α, αλλά δεν 
καλείται να ασκήσει τη δραστηριότητα ή τα καθήκοντά του από τον εργοδότη του." 
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2. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 2α: 

"Άρθρο 2α 

Χρόνος εφηµερίας 

Η ανενεργή περίοδος εφηµερίας δεν θεωρείται ως χρόνος εργασίας, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στην εθνική νοµοθεσία ή, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία 
ή/και εθνική πρακτική, σε συλλογικές συµβάσεις ή συµφωνίες µεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων. 

Η περίοδος κατά την οποία ο εργαζόµενος ασκεί όντως τις δραστηριότητες ή τα 
καθήκοντά του κατά την εφηµερία θεωρείται πάντοτε ως χρόνος εργασίας." 

3. Στο άρθρο 16, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«β) για την εφαρµογή του άρθρου 6 (ανώτατη εβδοµαδιαία διάρκεια εργασίας), 
περίοδο αναφοράς η οποία δεν υπερβαίνει τους τέσσερις µήνες. 

Ωστόσο, τα κράτη µέλη, µε τη νοµοθετική ή την κανονιστική οδό και για 
αντικειµενικούς ή τεχνικούς λόγους ή για λόγους που σχετίζονται µε την οργάνωση 
της εργασίας, µπορούν να επεκτείνουν αυτή την περίοδο αναφοράς στους δώδεκα 
µήνες, υπό τον όρο της τήρησης των γενικών αρχών σχετικά µε την προστασία της 
υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων, καθώς και υπό τον όρο της διεξαγωγής 
διαβουλεύσεων µε τους ενδιαφερόµενους κοινωνικούς εταίρους και της καταβολής 
προσπαθειών για την ενθάρρυνση όλων των σχετικών µορφών κοινωνικού διαλόγου, 
συµπεριλαµβανοµένων των διαπραγµατεύσεων, εάν τα µέρη το επιθυµούν. 

Όταν η διάρκεια της σύµβασης εργασίας δεν υπερβαίνει το ένα έτος, η περίοδος 
αναφοράς δεν µπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της σύµβασης εργασίας. 

Οι περίοδοι ετήσιας άδειας µετ' αποδοχών, που χορηγούνται σύµφωνα µε το άρθρο 
7, καθώς και οι περίοδοι άδειας ασθενείας δεν συνεκτιµώνται ή είναι ουδέτερες όσον 
αφορά τον υπολογισµό του µέσου όρου·» 

4. Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής: 

α) Στην παράγραφο 1, οι λέξεις «από τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 8 και 16» αντικαθίστανται 
από τις λέξεις «από τα άρθρα 3 έως 6, 8 και 16 στοιχεία α) και γ)». 

β) Στην παράγραφο 2 οι λέξεις «υπό τον όρο ότι στους οικείους εργαζοµένους 
χορηγούνται ισοδύναµες περίοδοι αντισταθµιστικής ανάπαυσης» αντικαθίστανται 
από τις λέξεις «υπό τον όρο ότι στους οικείους εργαζοµένους χορηγούνται 
ισοδύναµες περίοδοι αντισταθµιστικής ανάπαυσης σε εύλογη προθεσµία που δεν 
µπορεί να υπερβαίνει τις 72 ώρες». 

γ) Στην εισαγωγική φράση της παραγράφου 3, οι λέξεις «από τα άρθρα 3, 4, 5, 8 και 
16» αντικαθίστανται από τις λέξεις «από τα άρθρα 3, 4, 5, 8 και 16 στοιχεία α) και 
γ)». 

δ) Η παράγραφος 5 τροποποιείται ως εξής: 
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i) Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, παρεκκλίσεις από το άρθρο 6 
είναι δυνατόν να επιτρέπονται στην περίπτωση ασκούµενων γιατρών σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του δεύτερου έως και έβδοµου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.» 

ii) Καταργείται το τελευταίο εδάφιο. 

5. Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 18, οι λέξεις «εφόσον χορηγούνται στους οικείους 
εργαζοµένους ισοδύναµες περίοδοι αντισταθµιστικής ανάπαυσης» αντικαθίστανται 
από τις λέξεις «υπό τον όρο ότι στους οικείους εργαζοµένους χορηγούνται 
ισοδύναµες περίοδοι αντισταθµιστικής ανάπαυσης σε εύλογη προθεσµία που δεν 
µπορεί να υπερβαίνει τις 72 ώρες». 

6. Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

Τα κράτη µέλη, τηρώντας πάντα τις γενικές αρχές προστασίας της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζοµένων, δύνανται να επιτρέπουν, για αντικειµενικούς ή τεχνικούς 
λόγους ή για λόγους οργάνωσης της εργασίας, να καθορίζονται από τις συλλογικές 
συµβάσεις ή συµφωνίες µεταξύ κοινωνικών εταίρων περίοδοι αναφοράς σχετικά µε 
τη µέγιστη εβδοµαδιαία διάρκεια εργασίας που να µην υπερβαίνουν σε καµία 
περίπτωση τους δώδεκα µήνες.» 

7. Στο άρθρο 20, η παράγραφος 2 διαγράφεται. 

8. Το άρθρο 22 τροποποιείται ως εξής: 

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«1. Ένα κράτος µέλος δύναται να µην εφαρµόζει το άρθρο 6, τηρώντας πάντα τις 
γενικές αρχές προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων. Η χρήση 
της δυνατότητας αυτής πρέπει ωστόσο να ορίζεται ρητά σε συλλογική σύµβαση ή σε 
συµφωνία που συνάπτεται µεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο ή, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή/και πρακτική, µέσω 
συλλογικών συµβάσεων ή συµφωνιών που συνάπτουν οι κοινωνικοί εταίροι στο 
κατάλληλο επίπεδο. 

Η χρήση της δυνατότητας αυτής µπορεί επίσης να γίνει µέσω συµφωνίας µεταξύ του 
εργοδότη και του εργαζοµένου, όταν δεν ισχύει καµία συλλογική σύµβαση και στη 
σχετική επιχείρηση ή οργανισµό δεν υπάρχουν εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι του 
προσωπικού για τη σύναψη συλλογικής σύµβασης ή συµφωνίας µεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων στον τοµέα αυτό, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή/και 
πρακτική. 

β) Παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1α: 

"1α. Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη µέλη που κάνουν χρήση της δυνατότητας που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 οφείλουν να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα έτσι 
ώστε να εξασφαλίζουν ότι: 

α) ο εργοδότης δεν ζητά από τον εργαζόµενο να εργασθεί περισσότερες από 
σαράντα οχτώ ώρες ανά επταήµερο, περίοδος που υπολογίζεται ως ο µέσος όρος της 
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κατά το άρθρο 16 στοιχείο β) περιόδου αναφοράς, εκτός αν ο εργαζόµενος συναινεί 
εγγράφως για την παροχή της εργασίας αυτής. Η ισχύς της συµφωνίας αυτής δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης. Η συναίνεση που 
χορηγείται κατά την υπογραφή της ατοµικής σύµβασης εργασίας ή κατά τη διάρκεια 
της δοκιµαστικής περιόδου θεωρείται άκυρη· 

β) ο εργαζόµενος δεν υφίσταται καµία ζηµία αν δεν δεχθεί να εκτελέσει την εργασία 
αυτή· 

γ) κανένας εργαζόµενος δεν απασχολείται πάνω από εξήντα πέντε ώρες µια 
οποιαδήποτε εβδοµάδα, εκτός αν προβλέπει διαφορετικά η συλλογική σύµβαση ή η 
συµφωνία που συνάπτεται µεταξύ των κοινωνικών εταίρων· 

δ) ο εργοδότης τηρεί και ενηµερώνει αρχείο για όλους τους εργαζοµένους που 
παρέχουν τέτοια εργασία, καθώς και για τον αριθµό των ωρών κατά τις οποίες όντως 
απασχολήθηκαν οι τελευταίοι· 

ε) το αρχείο είναι στη διάθεση των αρµόδιων αρχών, οι οποίες δικαιούνται να 
απαγορεύουν ή να περιορίζουν τη δυνατότητα υπέρβασης της ανώτατης 
εβδοµαδιαίας διάρκειας εργασίας, για λόγους ασφάλειας ή/και υγείας των 
εργαζοµένων· 

στ) ύστερα από αίτηση των αρµόδιων αρχών, ο εργοδότης τούς παρέχει πληροφορίες 
σχετικά µε τη συναίνεση των εργαζοµένων για την παροχή εργασίας που υπερβαίνει 
τις 48 ώρες ανά επταήµερο, που υπολογίζεται ως ο µέσος όρος της κατά το άρθρο 16 
στοιχείο β) περιόδου αναφοράς, καθώς και για τις ώρες κατά τις οποίες όντως 
απασχολήθηκαν οι εργαζόµενοι αυτοί.» 

9. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 24α: 

«Άρθρο 24α 

Έκθεση εφαρµογής 

Το αργότερο πέντε έτη µετά την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 3 της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συµβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά µε την 
εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, ιδίως του άρθρου 22 παράγραφοι 1 
και 2. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, αν παραστεί ανάγκη, από τις κατάλληλες 
προτάσεις που έχουν σκοπό ιδίως, εάν αυτό κρίνεται σκόπιµο, την προοδευτική 
κατάργηση της παραπάνω διάταξης. 

Άρθρο 2 

Τα κράτη µέλη προσδιορίζουν το καθεστώς κυρώσεων που ισχύουν για παραβάσεις των 
εθνικών διατάξεων που λαµβάνονται κατ' εφαρµογήν της παρούσας οδηγίας και λαµβάνουν 
κάθε απαραίτητο µέτρο για να εξασφαλίσουν την εφαρµογή των κυρώσεων αυτών. Οι 
κυρώσεις που προβλέπονται πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, ανάλογες των παραβάσεων και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν αυτές τις διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο 
κατά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 3, καθώς και κάθε µεταγενέστερη 
τροποποίηση το συντοµότερο δυνατό. Λαµβάνουν ιδίως µέριµνα ώστε οι εργαζόµενοι ή/και 
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οι εκπρόσωποί τους να διαθέτουν κατάλληλες διαδικασίες µε σκοπό την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 3 

Τα κράτη µέλη εκδίδουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις 
για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο στις [--], ή εξασφαλίζουν ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες διατάξεις µέσω συµφωνίας, τα δε κράτη 
µέλη οφείλουν να λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο που να τους επιτρέπει ανά πάσα στιγµή 
να είναι σε θέση να διασφαλίζουν τα αποτελέσµατα που επιβάλλει η παρούσα οδηγία. Τα 
κράτη µέλη πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. 

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην 
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη έκδοσή τους. Ο 
τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη. 

Άρθρο 4 

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 5 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

Βρυξέλλες, […] 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
[…] […] 
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