
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/38/EY, 

annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, 

eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja 
kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä 

(uudelleenlaadittu toisinto) 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, 
jotka 

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja 
erityisesti sen 137 artiklan, 

ottaa huomioon komission ehdotuksen, 

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausun
non ( 1 ), 

ovat kuulleet alueiden komiteaa, 

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä 
menettelyä ( 2 ), 

sekä katsovat seuraavaa: 

(1) Eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työn
tekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöön
ottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryh
missä 22 päivänä syyskuuta 1994 annettuun neuvoston 
direktiiviin 94/45/EY ( 3 ) on tehtävä useita huomattavia 
muutoksia. Selkeyden vuoksi olisi mainittu direktiivi laa
dittava uudelleen. 

(2) Direktiivin 94/45/EY 15 artiklan mukaisesti komissio on 
tarkastellut jäsenvaltioiden ja Euroopan tasolla toimivien 
työmarkkinaosapuolten kanssa uudelleen kyseisen direk
tiivin soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä ja 
erityisesti sitä, ovatko työntekijöiden lukumäärärajat tar
koituksenmukaisia, ehdottaakseen tarpeen mukaan tarvit
tavia muutoksia. 

(3) Kuultuaan jäsenvaltioita ja Euroopan tasolla toimivia työ
markkinaosapuolia komissio toimitti 4 päivänä huhti
kuuta 2000 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kerto
muksen direktiivin 94/45/EY soveltamisesta. 

(4) Komissio kuuli yhteisön tason työmarkkinaosapuolia asi
aan liittyvän yhteisön toimen mahdollisista suuntavii
voista perustamissopimuksen 138 artiklan 2 kohdan mu
kaisesti. 

(5) Kuulemisen jälkeen komissio piti yhteisön toimea aiheel
lisena, ja se kuuli uudelleen työmarkkinaosapuolia yh
teisön tasolla suunnitellun ehdotuksen sisällöstä perusta
missopimuksen 138 artiklan 3 kohdan mukaisesti. 

(6) Työmarkkinaosapuolet eivät ole tämän toisen kuulemis
vaiheen yhteydessä ilmoittaneet komissiolle yhteisestä 
halustaan aloittaa menettelyä, joka voisi johtaa sopimuk
sen tekemiseen, siten kuin siitä määrätään perustamisso
pimuksen 138 artiklan 4 kohdassa. 

(7) On tarpeen nykyaikaistaa yhteisön lainsäädäntöä, joka 
koskee työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan 
ylikansallisesti, jotta turvattaisiin ylikansallista työnteki
jöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevien oi
keuksien toteutuminen samalla kun mahdollistetaan ole
massa olevien sopimusten jatkuva toiminta, ratkaistaisiin 
direktiivin 94/45/EY käytännön soveltamisessa havaitut 
ongelmat ja lievitettäisiin oikeudellista epävarmuutta, 
joka johtuu tietyistä mainitun direktiivin säännöksistä 
tai niiden puuttumisesta, sekä varmistettaisiin työnteki
jöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevien yh
teisön säädösten nykyistä parempi niveltyminen. 

(8) Perustamissopimuksen 136 artiklan mukaan yhteisön ja 
jäsenvaltioiden yhtenä erityistavoitteena on työmarkkina
osapuolten välisen vuoropuhelun edistäminen. 

(9) Tämä direktiivi kuuluu yhteisön puitteisiin, joilla pyritään 
tukemaan ja täydentämään jäsenvaltioiden toimintaa 
työntekijöille tiedottamisen ja heidän kuulemisensa alalla. 
Näissä puitteissa yrityksille tai toimipaikoille aiheutuva 
rasitus olisi pidettävä mahdollisimman vähäisenä mutta 
samalla varmistettava, että myönnetyt oikeudet todella 
toteutuvat.

FI L 122/28 Euroopan unionin virallinen lehti 16.5.2009 

( 1 ) Lausunto annettu 4. joulukuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa 
lehdessä). 

( 2 ) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 16. joulukuuta 2008 (ei 
vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 
17. joulukuuta 2008. 

( 3 ) EYVL L 254, 30.9.1994, s. 64.



(10) Sisämarkkinoiden toiminta sisältää yritysten keskittymi
sen, rajat ylittävien fuusioiden, yritysvaltauksien ja yhteis
yritysten prosessin ja näin ollen yritysten ja yritysryhmien 
ylikansallistumisen. Taloudellisen toiminnan sopusointui
sen kehityksen varmistamiseksi on tarpeen, että useissa 
jäsenvaltioissa toimivat yritykset ja yritysryhmät tiedotta
vat niille työntekijöidensä edustajille, joita niiden päätök
set koskevat, ja kuulevat heitä. 

(11) Jäsenvaltioiden lainsäädäntöön tai käytäntöön perustuvia 
työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyjä ei 
useinkaan ole mukautettu sen yksikön ylikansalliseen ra
kenteeseen, joka tekee näitä työntekijöitä koskevan pää
töksen. Tämä tilanne voi johtaa epätasa-arvoiseen kohte
luun niiden työntekijöiden osalta, joita päätös koskee 
samassa yrityksessä tai samassa ryhmässä. 

(12) On toteutettava aiheelliset toimenpiteet sen varmistami
seksi, että yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä 
työskenteleville työntekijöille tiedotetaan ja heitä kuullaan 
asianmukaisesti, kun heitä koskevia päätöksiä tehdään 
muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa he työskentelevät. 

(13) Sen varmistamiseksi, että useissa jäsenvaltioissa toimivien 
yritysten tai yritysryhmien työntekijöille tiedotetaan ja 
heitä kuullaan asianmukaisesti, on tarpeen perustaa eu
rooppalainen yritysneuvosto tai otettava käyttöön muita 
tarkoituksenmukaisia menettelyjä työntekijöille tiedotta
miseksi ja heidän kuulemisekseen ylikansallisesti. 

(14) Työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyt on tar
peen määritellä ja toteuttaa siten, että varmistetaan tämän 
direktiivin säännösten tehokas vaikutus. Tätä varten on 
tarpeen, että eurooppalaiselle yritysneuvostolle tiedotta
minen ja sen kuuleminen mahdollistavat sen, että yritys
neuvosto antaa lausunnon yritykselle hyvissä ajoin, vaa
rantamatta kuitenkaan yrityksen mukautumiskykyä. Vain 
kun vuoropuhelua käydään tasolla, jolla päätetään toi
minnan suuntauksista, ja kun työtekijöiden edustajat 
ovat aidosti mukana, voidaan ennakoida ja hallita muu
tosta. 

(15) Työntekijöille ja heidän edustajilleen on taattava tiedotta
minen ja kuuleminen käsiteltävästä asiasta riippuen sovel
tuvalla johdon ja edustuksen tasolla. Tämän vuoksi eu
rooppalaisen yritysneuvoston toimivalta ja toiminta-ala 
olisi erotettava työntekijöitä edustavien kansallisten elin
ten toimivallasta ja toiminta-alasta ja rajattava koskemaan 
ylikansallisia kysymyksiä. 

(16) Kunkin kysymyksen ylikansallinen luonne olisi määritet
tävä ottaen huomioon sekä sen mahdollisten vaikutusten 

laajuus että siihen liittyvä johdon ja edustuksen taso. Tätä 
varten ylikansallisina kysymyksinä pidetään niitä, jotka 
koskevat koko yritystä tai ryhmää tai vähintään kahta 
jäsenvaltiota. Tähän sisältyvät kysymykset, jotka asiassa 
mukana olevien jäsenvaltioiden määrästä riippumatta 
ovat tärkeitä eurooppalaisille työntekijöille niiden mah
dollisten vaikutusten laajuuden vuoksi tai joihin liittyy 
toimintojen siirtoja jäsenvaltioiden välillä. 

(17) Määräysvaltaa käyttävälle yritykselle on tarpeellista olla 
määritelmä, joka liittyy ainoastaan tähän direktiiviin 
eikä vaikuta muissa teksteissä annettuun yritysryhmän 
tai määräysvallan määritelmään. 

(18) Kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa toimivien yritys
ten ja yritysryhmien työntekijöiden tiedottamis- ja kuule
mismenettelyjen on koskettava kaikkia liikkeitä tai ta
pauksen mukaan kaikkia ryhmän jäsenyrityksiä, jotka si
jaitsevat jäsenvaltioissa, riippumatta siitä, sijaitseeko yri
tyksen keskushallinto tai, kun on kyse ryhmästä, määrä
ysvaltaa käyttävä yritys jäsenvaltioiden alueella. 

(19) Osapuolten sopimusvapauden mukaisesti työntekijöiden 
edustajien ja yrityksen johdon tai määräävää vaikutusval
taa käyttävän yrityksen johdon tehtävänä on määrittää 
yhteisellä sopimuksella eurooppalaisen yritysneuvoston 
luonne, kokoonpano, tehtävät, työtavat, menettelytavat 
ja taloudelliset voimavarat tai muut tiedottamis- ja kuu
lemismenettelyt siten, että ne on mukautettu omaan eri
tyistilanteeseen. 

(20) Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden tehtä
vänä on määrittää, ketkä edustavat työntekijöitä, ja erityi
sesti säätää aiheellisiksi katsomissaan tapauksissa eri työn
tekijäryhmien tasapuolisesta edustuksesta. 

(21) On tarpeen selkeyttää työntekijöille tiedottamisen ja hei
dän kuulemisensa käsitteitä johdonmukaisesti aihetta kä
sittelevien viimeisimpien direktiivien määritelmiin ja kan
sallisissa puitteissa sovellettaviin määritelmiin nähden ta
voitteena vuoropuhelun ylikansallisen tason tehokkuuden 
parantaminen, vuoropuhelun kansallisen ja ylikansallisen 
tason riittävän niveltymisen mahdollistaminen sekä tar
vittavan oikeusvarmuuden turvaaminen käsillä olevaa di
rektiiviä sovellettaessa. 

(22) ”Tiedottaminen” on tarpeen määritellä ottaen huomioon, 
että tavoitteena on, että työntekijöiden edustajat voivat 
riittävästi perehtyä asiaan, mikä edellyttää, että tiedotta
minen tapahtuu asianmukaisena ajankohtana, asianmu
kaisin tavoin ja asianmukaisen sisältöisenä ilman että yri
tysten päätöksentekoprosessi hidastuu.
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(23) ”Kuuleminen” on tarpeen määritellä ottaen huomioon, 
että tavoitteena on, että voidaan antaa lausunto, joka 
on hyödyllinen päätöksentekomenettelylle, mikä edellyt
tää, että kuuleminen tapahtuu asianmukaisena ajankoh
tana, asianmukaisin tavoin ja asianmukaisen sisältöisenä. 

(24) Kun on kyse yrityksestä tai määräävää vaikutusvaltaa 
käyttävästä yrityksestä, jonka keskushallinto sijaitsee jä
senvaltioiden alueen ulkopuolella, tarvittaessa erikseen ni
mettävän yrityksen edustajan jäsenvaltiossa tai, jollei 
edustajaa ole, jäsenvaltiossa eniten työntekijöitä työllistä
vän liikkeen tai määräysvaltaa käyttävän yrityksen, on 
pantava tämän direktiivin säännökset työntekijöille tie
dottamisesta ja heidän kuulemisestaan täytäntöön. 

(25) Yrityksen tai yritysryhmän vastuu neuvottelujen avaami
seen tarvittavien tietojen toimittamisesta on täsmennet
tävä siten, että työntekijät voivat selvittää, onko yritys tai 
yritysryhmä, jossa he työskentelevät, yhteisönlaajuinen, ja 
luoda tarvittavat yhteydet, jotta neuvottelujen avaamis
pyyntö voidaan muotoilla. 

(26) Erityisen neuvotteluryhmän on tasapainoisesti edustettava 
eri jäsenvaltioiden työntekijöitä. Työntekijöiden edustajien 
on voitava neuvotella keskenään, jotta he voivat määrit
tää kantansa keskusjohdon kanssa käytäviä neuvotteluja 
varten. 

(27) On tunnustettava se tehtävä, joka tunnustetuilla ammat
tiyhdistyksillä voi olla eurooppalaisten yritysneuvostojen 
perustamista tai uudelleenjärjestelyä koskevissa sopimus
neuvotteluissa työntekijöiden edustajien tukena, kun 
edustajat ovat ilmaisseet tällaisen tuen tarpeen. Jotta Eu
roopan tason työmarkkinaosapuoliksi tunnustetut toimi
valtaiset ammattiyhdistykset ja työnantajajärjestöt voivat 
seurata uusien eurooppalaisten yritysneuvostojen perus
tamista ja edistää hyviä toimintatapoja, niille on ilmoi
tettava neuvottelujen avaamisesta. Tunnustetut toimival
taiset Euroopan ammattiyhdistykset ja työnantajajärjestöt 
ovat niitä työmarkkinaosapuolten järjestöjä, joita komis
sio kuulee perustamissopimuksen 138 artiklan nojalla. 
Komissio pitää kyseisten järjestöjen luetteloa ajan tasalla 
ja julkaisee sen. 

(28) Eurooppalaisten yritysneuvostojen perustamista ja toi
mintaa koskevissa sopimuksissa on oltava määräykset 
niiden muuttamisesta, irtisanomisesta tai uudelleenneu
vottelusta, kun tämä on tarpeen ja erityisesti, kun yrityk
sen tai ryhmän koostumus tai rakenne muuttuu. 

(29) Tällaisissa sopimuksissa on määrättävä järjestelyistä kan
sallisella ja ylikansallisella tasolla tapahtuvan työntekijöille 
tiedottamisen ja heidän kuulemisensa niveltämiseksi toi
siinsa tavalla, joka soveltuu yrityksen tai ryhmän erityis
olosuhteisiin. Tätä koskevat järjestelyt on määritettävä 
työntekijöiden eri edustuselinten toimivaltaa ja toiminta- 
alaa kunnioittaen, erityisesti muutoksen ennakoinnin ja 
hallinnan osalta. 

(30) Näissä sopimuksissa on tarvittaessa määrättävä rajoitetun 
komitean perustamisesta ja toiminnasta, jotta voidaan 
koordinoida ja tehostaa eurooppalaisen yritysneuvoston 
tavanomaista toimintaa sekä tiedottaa työntekijöille ja 
kuulla heitä mahdollisimman pian, kun kyseessä ovat 
poikkeukselliset olosuhteet. 

(31) Työntekijöiden edustajat voivat päättää olla pyytämättä 
eurooppalaisen yritysneuvoston perustamista tai kyseiset 
osapuolet voivat sopia muista menettelyistä työntekijöille 
tiedottamiseksi ja heidän kuulemisekseen ylikansallisesti. 

(32) Olisi säädettävä toissijaisista vaatimuksista, joita sovelle
taan osapuolten niin päättäessä, kun keskushallinto kiel
täytyy aloittamasta neuvotteluja tai kun neuvotteluissa ei 
päästä sopimukseen. 

(33) Jotta työntekijöiden edustajat voivat täysimittaisesti täyt
tää tehtävänsä ja varmistaa eurooppalaisen yritysneuvos
ton hyödyllisyyden, heidän on oltava selontekovelvollisia 
edustamiinsa työntekijöihin nähden ja heidän on voitava 
saada tarvitsemaansa koulutusta. 

(34) Olisi säädettävä, että työntekijöiden edustajat tämän di
rektiivin mukaisesti toimiessaan saavat tehtäviään suorit
taessaan saman suojan ja samanlaiset takuut kuin työn
tekijöiden edustajille on heidän työpaikkamaansa lainsää
dännössä ja/tai käytännössä mahdollistettu. Heitä ei saa 
syrjiä heidän toimintansa lainmukaisen suorittamisen 
vuoksi ja heidän on saatava riittävä suoja erottamista ja 
muita seuraamuksia vastaan. 

(35) Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, 
jos tässä direktiivissä säädettyjä velvoitteita ei noudateta. 

(36) Tapauksissa, joissa rikotaan tästä direktiivistä johtuvia 
velvoitteita, olisi yhteisön oikeuden yleisten periaatteiden 
mukaisesti sovellettava hallinnollisia tai oikeudellisia me
nettelyjä samoin kuin seuraamuksia, jotka ovat tehok
kaita, varoittavia ja oikeasuhteisia rikkomuksen vakavuu
teen nähden.
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(37) Tehokkuuden, johdonmukaisuuden ja oikeusvarmuuden 
vuoksi on tarpeen niveltää toisiinsa yhtäältä direktiivit 
sekä toisaalta yhteisön ja kansallisella oikeudella ja/tai 
käytännöllä luodut työntekijöille tiedottamisen ja heidän 
kuulemisensa tasot. Etusijalle on asetettava näitä niveltä
mistapoja koskevat neuvottelut kussakin yrityksessä tai 
ryhmässä. Jos kysymyksestä ei päästä sopimukseen ja 
kun kaavaillaan päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa merkit
täviä muutoksia työjärjestelyissä tai -sopimuksissa, pro
sessi on käytävä sekä kansallisella että Euroopan tasolla 
noudattaen työntekijöiden eri edustuselinten toimivaltaa 
ja toiminta-alaa. Eurooppalaisen yritysneuvoston antama 
lausunto ei saisi vaikuttaa keskushallinnon mahdollisuuk
siin järjestää tarvittavia kuulemisia siten, että jäsenvaltioi
den lainsäädännössä ja/tai käytännössä määrättyjä aika
tauluja noudatetaan. Jäsenvaltioiden lainsäädäntöä ja/tai 
käytäntöä on mahdollisesti mukautettava, jotta eurooppa
laiselle yritysneuvostolle voidaan tarvittaessa tiedottaa en
nen tai samaan aikaan kuin työntekijöitä edustaville kan
sallisille elimille, kuitenkaan heikentämättä työntekijöiden 
suojelun yleistä tasoa. 

(38) Tämä direktiivi ei saisi vaarantaa työntekijöille tiedotta
mista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puit
teista Euroopan yhteisössä 11 päivänä maaliskuuta 
2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston di
rektiivissä 2002/14/EY ( 1 ) tarkoitettuja tiedottamis- ja 
kuulemismenettelyjä eikä työntekijöiden joukkovähentä
mistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämi
sestä 20 päivänä heinäkuuta 1998 annetun neuvoston 
direktiivin 98/59/EY ( 2 ) 2 artiklassa ja työntekijöiden oi
keuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- 
tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 12 päivänä 
maaliskuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 
2001/23/EY ( 3 ) 7 artiklassa tarkoitettuja erityisiä menet
telyjä. 

(39) Olisi sallittava eritysjärjestely sellaisille yhteisönlaajuisille 
yrityksille ja yritysryhmille, joissa oli 22 päivänä syys
kuuta 1996 voimassa kaikkiin työntekijöihin sovellettava 
sopimus, jossa määrätään työntekijöille tiedottamisesta ja 
heidän kuulemisestaan ylikansallisesti. 

(40) Kun yrityksen tai yritysryhmän rakenteessa tapahtuu esi
merkiksi sulautumisen, yritysoston tai jakautumisen 
vuoksi merkittäviä muutoksia, olemassa olevaa eurooppa
laista yritysneuvostoa tai olemassa olevia eurooppalaisia 
yritysneuvostoja olisi mukautettava muutokseen. Tällai
nen mukauttaminen on ensisijaisesti tehtävä sovellettavan 
sopimuksen määräysten mukaisesti, jos sopimuksen mää
räykset mahdollistavat tarvittavan mukautuksen tehok

kaan toteuttamisen. Jos tämä ei ole mahdollista ja kun 
on esitetty neuvottelujen tarvetta koskeva pyyntö, ava
taan uutta sopimusta koskevat neuvottelut, joihin on 
otettava mukaan olemassa olevan eurooppalaisen yritys
neuvoston tai olemassa olevien eurooppalaisten yritys
neuvostojen jäsenet. Jotta työntekijöille tiedottaminen ja 
heidän kuulemisensa olisi mahdollista rakennemuutok
seen liittyvän, usein ratkaisevan tärkeän jakson aikana, 
olemassa olevan eurooppalaisen yritysneuvoston tai ole
massa olevien eurooppalaisten yritysneuvostojen on voi
tava jatkaa toimintaansa, mahdollisesti mukautetulla ta
valla siihen asti, kunnes uusi sopimus on tehty. Kun uusi 
sopimus on allekirjoitettu, aiemmin perustetut neuvostot 
on lakkautettava ja niiden perustamisesta tehtyjen sopi
musten voimassaolo on päätettävä riippumatta siitä, mil
laiset määräykset koskevat tällaisten sopimusten voimas
saoloa tai niiden irtisanomista. 

(41) Jollei tätä mukauttamislauseketta sovelleta, voimassa ole
vien sopimusten jatkaminen olisi sallittava, jotta niiden 
uudelleenneuvotteleminen ei olisi pakollista tapauksissa, 
joissa se olisi tarpeetonta. Olisi säädettävä siitä, että di
rektiivin 94/45/EY 13 artiklan 1 kohdan tai direktiivin 
97/74/EY ( 4 ) 3 artiklan 1 kohdan nojalla ennen 22 päivää 
syyskuuta 1996 tehtyihin sopimuksiin ei niiden voimas
saoloaikana sovelleta tästä direktiivistä johtuvia velvoit
teita. Tällä direktiivillä ei myöskään luoda yleistä velvoi
tetta neuvotella uudelleen direktiivin 94/45/EY 6 artiklan 
nojalla 22 päivän syyskuuta 1996 ja 5 päivän kesäkuuta 
2011 välillä tehtyjä sopimuksia. 

(42) Eurooppalaiselle yritysneuvostolle, joka on perustettu, 
kun osapuolten välillä ei ole päästy sopimukseen, jotta 
tämä direktiivin tavoite voitaisiin panna täytäntöön, on 
tiedotettava ja sitä on kuultava yrityksen tai yritysryhmän 
toiminnasta siten, että se voi arvioida toiminnan mahdol
liset vaikutukset työntekijöiden etuihin ainakin kahdessa 
eri jäsenvaltiossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta osa
puolten mahdollisuutta sopia asiasta toisin. Tätä varten 
yritys tai määräävää vaikutusvaltaa käyttävä yritys on 
velvoitettava toimittamaan työntekijöiden nimetyille 
edustajille yleisiä tietoja työntekijöiden eduista ja yksityis
kohtaisempia tietoja sellaisista yrityksen tai yritysryhmän 
toiminnan näkökohdista, jotka vaikuttavat työntekijöiden 
etuihin. Eurooppalaisen yritysneuvoston on voitava antaa 
lausunto kokouksen päätyttyä. 

(43) Tietyistä päätöksistä, jotka vaikuttavat huomattavasti 
työntekijöiden etuihin, on tiedotettava ja niistä on kuul
tava työntekijöiden nimettyjä edustajia mahdollisimman 
pian.
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( 1 ) EYVL L 80, 23.3.2002, s. 29. 
( 2 ) EYVL L 225, 12.8.1998, s. 16. 
( 3 ) EYVL L 82, 22.3.2001, s. 16. 

( 4 ) Neuvoston direktiivi 97/74/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, 
eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tie
dottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöön ottamisesta yhteisön laa
juisissa yrityksissä tai yritysryhmissä annetun direktiivin 94/45/EY 
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(44) On selvennettävä toissijaisia vaatimuksia, joita sovelle
taan, jos sopimusta ei ole, ja jotka muodostavat neuvot
telujen perustan, ja mukautettava niitä tarpeiden ja käy
täntöjen kehitykseen ylikansallisen tiedottamisen ja kuu
lemisen alalla. Olisi erotettava toisistaan alat, joilla vaadi
taan tiedottamista, ja ne, joilla lisäksi on kuultava euroop
palaista yritysneuvostoa, mihin myös kuuluu mahdolli
suus saada perusteltu vastaus esitettyyn lausuntoon. Jotta 
rajoitettu komitea voi toteuttaa tarvittavan koordinointi
tehtävänsä ja toimia tehokkaasti poikkeuksellisissa olo
suhteissa, mainittuun komiteaan on voitava kuulua enin
tään viisi jäsentä ja sen on voitava kokoontua säännölli
sesti. 

(45) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän 
direktiivin tavoitetta eli yhteisönlaajuisten yritysten ja yri
tysryhmien työntekijöille tiedottamisen ja heidän kuule
misensa parantamista, vaan se voidaan saavuttaa parem
min yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimen
piteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä di
rektiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saa
vuttamiseksi tarpeen. 

(46) Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja ote
taan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeus
kirjassa tunnustetut periaatteet. Tällä direktiivillä pyritään 
erityisesti takaamaan työntekijöille tai heidän edustajilleen 
asianmukaisilla tasoilla mahdollisuus saada riittävän 
ajoissa tietoa ja tulla kuulluksi yhteisön oikeuden sekä 
kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisissa ta
pauksissa ja niissä määrätyin edellytyksiin (Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 27 artikla). 

(47) Velvollisuus saattaa tämä direktiivi osaksi kansallista lain
säädäntöä olisi rajattava koskemaan ainoastaan niitä 
säännöksiä, joilla muutetaan aikaisempien tätä aihepiiriä 
koskevien direktiivien sisältöä. Velvollisuus saattaa sisäl
löltään muuttumattomat säännökset osaksi kansallista 
lainsäädäntöä perustuu aikaisempiin direktiiveihin. 

(48) Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen 
sopimuksen ( 1 ) 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita kan
nustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun 
vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuk
sien mukaan tämän direktiivin ja sen kansallisen lainsää
dännön osaksi saattamisen edellyttämien toimenpiteiden 
välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne. 

(49) Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa liitteessä II olevassa B 
osassa mainittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräai
koihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava di
rektiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava 
niitä, 

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN: 

I JAKSO 

YLEISET SÄÄNNÖKSET 

1 artikla 

Tavoite 

1. Tämän direktiivin tavoitteena on parantaa yhteisönlaajuis
ten yritysten ja yritysryhmien työntekijöiden oikeutta saada tie
toa ja oikeutta tulla kuulluksi. 

2. Tätä tarkoitusta varten perustetaan eurooppalainen yritys
neuvosto tai otetaan käyttöön työntekijöiden tiedottamis- ja 
kuulemismenettely kussakin yhteisönlaajuisessa yrityksessä ja 
yritysryhmässä sitä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti pyydettäessä, jotta kyseisille työntekijöille voidaan 
tiedottaa ja heitä voidaan kuulla. Työntekijöille tiedottamista ja 
heidän kuulemistaan koskevat yksityiskohtaiset säännöt määri
tellään ja pannaan täytäntöön siten, että varmistetaan niiden 
tehokas vaikutus ja tehdään mahdolliseksi tehokas päätöksen
teko yrityksessä tai yritysryhmässä. 

3. Työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa ta
pahtuu käsiteltävän asian mukaisella soveltuvalla johdon ja 
edustuksen tasolla. Sen saavuttamiseksi tässä direktiivissä tarkoi
tetun eurooppalaisen yritysneuvoston toimivalta ja työntekijöille 
tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevan menettelyn ala 
rajataan ylikansallisiin kysymyksiin. 

4. Ylikansallisina pidetään kysymyksiä, jotka koskevat koko 
yhteisönlaajuista yritystä tai yhteisönlaajuista yritysryhmää 
taikka vähintään kahta eri jäsenvaltioissa sijaitsevaa yrityksen 
tai ryhmän liikettä tai yritystä. 

5. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, kun 2 artiklan 1 
kohdan c alakohdassa tarkoitettu yhteisönlaajuinen yritysryhmä 
sisältää yhden tai useampia yrityksiä tai yritysryhmiä, jotka ovat 
2 artiklan 1 kohdan a tai c alakohdassa tarkoitettuja yhteisön
laajuisia yrityksiä tai yritysryhmiä, ryhmän tasolle perustetaan 
eurooppalainen yritysneuvosto, jollei 6 artiklassa tarkoitettujen 
sopimusten määräyksistä muuta johdu. 

6. Jollei 6 artiklassa tarkoitetuissa sopimuksissa määrätä laa
jemmasta soveltamisalasta, koskevat 1 kohdassa tarkoitetun ta
voitteen saavuttamiseksi perustetun eurooppalaisen yritysneu
voston valtuudet ja toimivalta sekä käyttöönotetun työntekijöi
den kuulemis- ja tiedottamismenettelyn ala, kun on kyse yhteis
önlaajuisesta yrityksestä, kaikkia jäsenvaltioissa sijaitsevia liik
keitä ja, kun on kyse yhteisönlaajuisesta yritysryhmästä, kaikkia 
ryhmän jäsenvaltioissa sijaitsevia jäsenyrityksiä.
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7. Jäsenvaltiot voivat säätää, että tätä direktiiviä ei sovelleta 
kauppalaivaston miehistöön. 

2 artikla 

Määritelmät 

1. Tässä direktiivissä tarkoitetaan: 

a) ’yhteisönlaajuisella yrityksellä’ yritystä, jolla on vähintään 
1 000 työntekijää jäsenvaltioissa ja vähintään kahdessa eri 
jäsenvaltiossa kussakin vähintään 150 työntekijää; 

b) ’yritysryhmällä’ ryhmää, joka käsittää määräysvaltaa käyttä
vän yrityksen sekä määräysvallassa olevat yritykset; 

c) ’yhteisön laajuisella yritysryhmällä’ yritysryhmää, joka täyttää 
seuraavat edellytykset: 

— sillä on vähintään 1 000 työntekijää jäsenvaltioissa, 

— se käsittää vähintään kaksi ryhmän jäsenyritystä eri jäsen
valtioissa 

ja 

— vähintään yksi ryhmän jäsenyritys työllistää vähintään 
150 työntekijää jäsenvaltiossa ja vähintään toinen ryh
män jäsenyrityksistä työllistää vähintään 150 työntekijää 
toisessa jäsenvaltiossa; 

d) ’työntekijöiden edustajilla’ kansallisessa lainsäädännössä ja/tai 
käytännössä tarkoitettuja työntekijöiden edustajia; 

e) ’keskushallinnolla’ yhteisönlaajuisen yrityksen tai, kun on 
kyse yhteisönlaajuisesta yritysryhmästä, määräysvaltaa käyttä
vän yrityksen ylintä johtoa; 

f) ’tiedottamisella’ sitä, että työnantaja toimittaa työntekijöiden 
edustajille tiedot, jotta näillä on mahdollisuus perehtyä käsi
teltävään asiaan ja tarkastella sitä; tiedottaminen tapahtuu 
asianmukaisena ajankohtana, asianmukaisin tavoin ja asian
mukaisen sisältöisenä, jotta työntekijöiden edustajat voivat 
arvioida mahdolliset vaikutukset perusteellisesti ja tarvittaessa 
valmistella kuulemiset yhteisönlaajuisen yrityksen tai yritys
ryhmän toimivaltaisen elimen kanssa; 

g) ’kuulemisella’ vuoropuhelua ja näkemystenvaihtoa työnteki
jöiden edustajien ja keskushallinnon tai muun asianmukaisen 
yritysjohdon tason välillä sellaisena ajankohtana, sellaisin ta

voin ja sen sisältöisenä, että työntekijöiden edustajat pystyvät 
kuulemisen aiheena olevista ehdotetuista toimista annettujen 
tietojen pohjalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta johdon 
vastuuta, antamaan kohtuullisessa ajassa lausunnon, joka voi
daan ottaa huomioon yhteisönlaajuisessa yrityksessä tai yri
tysryhmässä; 

h) ’eurooppalaisella yritysneuvostolla’ toimikuntaa, joka on pe
rustettu 1 artiklan 2 kohdan tai liitteessä I esitettyjen mää
räysten mukaisesti työntekijöille tiedottamisen ja heidän kuu
lemisensa panemiseksi täytäntöön; 

i) ’erityisellä neuvotteluryhmällä’ ryhmää, joka on perustettu 
5 artiklan 2 kohdan mukaisesti neuvottelemaan keskushal
linnon kanssa eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta 
tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyt
töönotosta 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

2. Tässä direktiivissä tarkoitetut työntekijöiden lukumäärära
jat vahvistetaan kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mu
kaisesti laskemalla niiden työntekijöiden, osapäivätyöntekijät 
mukaan lukien, keskimääräinen lukumäärä, jotka ovat olleet 
työssä viimeisen kahden vuoden aikana. 

3 artikla 

’Määräysvaltaa käyttävän yrityksen’ määritelmä 

1. Tässä direktiivissä tarkoitetaan ’määräysvaltaa käyttävällä 
yrityksellä’ yritystä, jolla on määräävä vaikutusvalta toiseen yri
tykseen eli ’määräysvallassa olevaan yritykseen’ nähden, esimer
kiksi omistuksen, rahoitukseen osallistumisen tai yrityksen sään
töjen perusteella. 

2. Yrityksellä katsotaan olevan määräävä vaikutusvalta toi
sessa yrityksessä, jollei toisin todisteta, kun se suoraan tai välilli
sesti: 

a) omistaa enemmistön kyseisen yrityksen merkitystä pääo
masta; 

b) hallitsee yritysten osakkeisiin perustuvan äänioikeuden enem
mistön; 

tai 

c) voi nimittää enemmän kuin puolet yrityksen hallinto-, johto- 
tai valvontaelimen jäsenistä.
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3. Edellä 2 kohdan soveltamiseksi määräysvaltaa käyttävän 
yrityksen äänestys- ja nimitysoikeudet sisältävät kaikki määräys
vallassa olevan yrityksen kyseiset oikeudet sekä omissa nimis
sään, mutta määräysvaltaa käyttävän yrityksen tai määräysval
lassa olevan yrityksen puolesta toimivan henkilön tai elimen 
kyseiset oikeudet. 

4. Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, yritys ei 
ole ”määräysvaltaa käyttävä yritys” sellaiseen muuhun yritykseen 
nähden, jossa sillä on osuus, kun on kyse yrityskeskittymien 
valvonnasta 20 päivänä tammikuuta 2004 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 139/2004 3 artiklan 5 kohdan a tai c ala
kohdassa tarkoitetusta yhtiöstä ( 1 ). 

5. Määräävää vaikutusvaltaa ei katsota osoitetuksi pelkästään 
sen perusteella, että valtuutettu henkilö suorittaa selvitystilaa, 
konkurssia, maksukyvyttömyyttä, maksujen lakkauttamista, 
akordia tai vastaavaa menettelyä koskevia tehtäviään jäsenval
tion lainsäädännön mukaan. 

6. ”Määräysvaltaa käyttävää yritystä” määriteltäessä on sovel
lettava kyseiseen yritykseen sovellettavaa jäsenvaltion lainsää
däntöä. 

Jos yritykseen ei sovelleta jäsenvaltion lainsäädäntöä, on sovel
lettava sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jonka alueella yrityksen 
edustaja sijaitsee tai, jollei edustajaa ole, sen jäsenvaltion lainsää
däntöä, jonka alueella sijaitsee sen ryhmään kuuluvan, eniten 
työntekijöitä työllistävän yrityksen keskushallinto. 

7. Jos, 2 kohtaa sovellettaessa, lait ovat ristiriidassa keske
nään ja kaksi tai sitä useampi yritys täyttää tässä yhden tai 
useamman 2 kohdassa vahvistetun perusteen, sen yrityksen, 
joka täyttää 2 kohdan c alakohdassa vahvistetun perusteen, kat
sotaan olevan määräysvaltaa käyttävä yritys, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta sen näyttämistä, että jollakin muulla yrityksellä voi 
olla määräävä vaikutusvalta. 

II JAKSO 

EUROOPPALAISENs YRITYSNEUVOSTON PERUSTAMINEN TAI 
TYÖNTEKIJÖIDEN TIEDOTTAMIS- JA KUULEMISMENETTELYN 

KÄYTTÖÖNOTTO 

4 artikla 

Vastuu eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai 
työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn 

käyttöönotosta 

1. Keskushallinto vastaa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
eurooppalaisen yritysneuvoston perustamiseen tai työntekijöiden 

tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottoon tarvittavien 
edellytysten ja keinojen luomisesta yhteisönlaajuisessa yrityk
sessä tai yhteisönlaajuisessa yritysryhmässä. 

2. Kun keskushallinto ei sijaitse jäsenvaltiossa, tarvittaessa 
erikseen nimettävä keskushallinnon edustaja jäsenvaltiossa ottaa 
1 kohdassa tarkoitetun vastuun. 

Jos tällaista edustajaa ei ole, 1 kohdassa tarkoitettu vastuu kuu
luu sen liikkeen tai ryhmän yrityksen johdolle, joka työllistää 
suurimman määrän työntekijöitä jäsenvaltiossa. 

3. Tässä direktiivissä edustaja tai edustajat taikka, jollei edus
tajaa ole, 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu johto katso
taan keskushallinnoksi. 

4. Jokaisen yhteisönlaajuiseen yritysryhmään kuuluvan yri
tyksen johto sekä yhteisönlaajuisen yrityksen tai yritysryhmän 
keskushallinto tai 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu ole
tettu keskushallinto on vastuussa siitä, että osapuolet, joita tä
män direktiivin soveltaminen koskee, saavat käyttöönsä ja niille 
välitetään tiedot, jotka ovat välttämättömiä 5 artiklassa tarkoi
tettujen neuvottelujen avaamiseksi, erityisesti tiedot, jotka liitty
vät yrityksen tai ryhmän rakenteeseen ja sen työvoimaan. Tämä 
velvoite koskee erityisesti 2 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa 
tarkoitettuja työntekijöiden lukumäärää koskevia tietoja. 

5 artikla 

Erityinen neuvotteluryhmä 

1. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa säädetyn tavoitteen saavutta
miseksi keskushallinto aloittaa neuvottelut eurooppalaisen yri
tysneuvoston perustamiseksi tai tiedottamis- ja kuulemismenet
telyn käyttöönottamiseksi omasta aloitteestaan tai vähintään 
kahden, kahdessa eri jäsenvaltiossa sijaitsevan yrityksen tai liik
keen vähintään sadan työntekijän tai heidän edustajiensa kirjal
lisesta pyynnöstä. 

2. Tätä varten perustetaan erityinen neuvotteluryhmä seuraa
vien suuntaviivojen mukaisesti: 

a) jäsenvaltioiden on määritettävä alueeltaan valittavien tai ni
mettävien erityisen neuvotteluryhmän jäsenten valitsemis- tai 
nimeämistapa. 

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että sellaisten yritysten ja/tai 
liikkeiden työntekijöillä, joissa työntekijöillä ei ole edustajaa 
heistä riippumattomista syistä, on oikeus itse valita tai ni
metä jäseniä erityiseen neuvotteluryhmään.
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Mitä toisessa alakohdassa säädetään, ei rajoita kansallista lain
säädäntöä ja/tai käytäntöä, joka koskee työntekijöitä edusta
vien elinten muodostamisen kynnysarvoja; 

b) erityisen neuvotteluryhmän jäsenet valitaan tai nimetään suh
teessa kussakin jäsenvaltiossa kyseisessä yhteisönlaajuisessa 
yrityksessä tai yritysryhmässä työskentelevien työntekijöiden 
määrään siten, että kullekin jäsenvaltiolle myönnetään yksi 
edustaja kyseisessä jäsenvaltiossa työskentelevää sellaista 
työntekijämäärää kohden, joka vastaa kymmentä prosenttia 
yhteensä kaikissa jäsenvaltioissa työskentelevien työntekijöi
den lukumäärästä, tai mainitun työntekijämäärän osaa koh
den; 

c) keskushallinnolle ja paikallisjohdolle sekä toimivaltaisille Eu
roopan tasoisille työntekijä- ja työnantajajärjestöille ilmoite
taan erityisen neuvotteluryhmän kokoonpanosta ja neuvotte
lujen aloittamisesta. 

3. Erityisen neuvotteluryhmän tehtävänä on vahvistaa kirjal
lisella sopimuksella keskushallinnon kanssa eurooppalaisen yri
tysneuvoston tai eurooppalaisten yritysneuvostojen toimiala, ko
koonpano, tehtävät, toimikausi tai työntekijöiden tiedottamis- ja 
kuulemismenettelyn täytäntöönpanon yksityiskohtaiset säännöt. 

4. Jotta päästäisiin sopimukseen 6 artiklan mukaisesti, kes
kushallinto kutsuu koolle kokouksen erityisen neuvotteluryh
män kanssa. Keskushallinto ilmoittaa asiasta paikallisille johtoe
limille. 

Erityisellä neuvotteluryhmällä on oikeus kokoontua, kaikkia 
viestintään tarvittavia välineitä käyttäen, ennen kaikkia keskus
hallinnon kanssa järjestettäviä kokouksia ja niiden jälkeen ilman 
keskushallinnon edustajien läsnäoloa. 

Erityinen neuvotteluryhmä voi neuvotteluja varten pyytää apua 
valitsemiltaan asiantuntijoilta, joihin voi kuulua tunnustettujen 
toimivaltaisten yhteisön tasoisten työntekijäjärjestöjen edustajia. 
Tällaiset asiantuntijat ja työntekijäjärjestöjen edustajat voivat eri
tyisen neuvotteluryhmän pyynnöstä osallistua neuvonantajina 
neuvottelukokouksiin. 

5. Erityinen neuvotteluryhmä voi vähintään kahden kolmaso
san enemmistöllä päättää olla aloittamatta neuvotteluja 4 koh
dan mukaisesti tai lopettaa jo aloitetut neuvottelut. 

Tällainen päätös pysäyttää menettelyn 6 artiklassa tarkoitettuun 
sopimukseen pääsemiseksi. Kun tällainen päätös on tehty, liit
teessä I olevia määräyksiä ei sovelleta. 

Uusi pyyntö erityisen neuvotteluryhmän koolle kutsumiseksi 
voidaan esittää enintään kahden vuoden kuluttua kyseisen pää
töksen jälkeen, paitsi jos osapuolet vahvistavat lyhyemmän mää
räajan. 

6. Keskushallinto huolehtii 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen 
neuvottelujen kustannuksista siten, että erityisellä neuvotteluryh
mällä on mahdollisuus hoitaa tehtävänsä tarkoituksenmukai
sesti. 

Jäsenvaltiot voivat tämän periaatteen mukaisesti vahvistaa sään
nöt erityisen neuvotteluryhmän toiminnan rahoituksesta. Ne 
voivat erityisesti rajoittaa rahoituksen koskemaan ainoastaan 
yhtä asiantuntijaa. 

6 artikla 

Sopimuksen sisältö 

1. Keskushallinnon ja erityisen neuvotteluryhmän on neuvo
teltava yhteistyön hengessä, jotta päästäisiin sopimukseen 1 ar
tiklan 1 kohdassa tarkoitetun työntekijöille tiedottamisen ja hei
dän kuulemisensa täytäntöönpanojärjestelyistä. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa keskushallinnon ja erityi
sen neuvotteluryhmän välisessä ja kirjallisesti tehdyssä sopimuk
sessa vahvistetaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta osapuolten 
sopimusvapautta: 

a) yhteisönlaajuisen yritysryhmän jäsenyritykset tai yhteisönlaa
juisen yrityksen liikkeet, joita sopimus koskee; 

b) eurooppalaisen yritysneuvoston kokoonpano, jäsenten luku
määrä, paikkojen jakautuminen, jossa mahdollisuuksien mu
kaan otetaan huomioon työntekijöiden edustuksen tasapaino 
eri toimintojen, työntekijäryhmien ja sukupuolen mukaisesti, 
ja toimikauden pituus; 

c) eurooppalaisen yritysneuvoston tehtävät sekä tiedottamis- ja 
kuulemismenettely sekä tiedottamis- ja kuulemistehtävien ni
veltyminen eurooppalaisen yritysneuvoston ja työntekijöiden 
kansallisten edustuselinten välillä 1 artiklan 3 kohdassa il
maistujen periaatteiden mukaisesti; 

d) eurooppalaisen yritysneuvoston kokoontumispaikka, -tiheys 
ja kokousten kesto; 

e) tarvittaessa eurooppalaisen yritysneuvoston yhteyteen muo
dostetun rajoitetun komitean kokoonpano, nimitystapa, teh
tävät ja menettelysäännöt;
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f) eurooppalaiselle yritysneuvostolle myönnettävät taloudelliset 
ja aineelliset voimavarat; 

g) sopimuksen voimaantulopäivä ja sen kesto, sopimuksen 
muuttamis- tai irtisanomismenettelyt ja tapaukset, joissa so
pimus on neuvoteltava uudelleen, ja sen uudelleen neuvotte
lua koskeva menettely, tarvittaessa myös silloin, kun muu
tokset koskevat yhteisönlaajuisen yrityksen tai yritysryhmän 
rakennetta. 

3. Keskushallinto ja erityinen neuvotteluryhmä voivat kirjalli
sesti päättää ottaa käyttöön yhden tai useampia tiedottamis- ja 
kuulemismenettelyjä eurooppalaisen yritysneuvoston perustami
sen sijasta. 

Sopimuksessa on määrättävä ne yksityiskohtaiset säännöt, joi
den mukaan työntekijöiden edustajilla on oikeus kokoontua 
keskustelemaan saamistaan tiedoista. 

Nämä tiedot koskevat erityisesti ylikansallisia kysymyksiä, joilla 
on työntekijöiden etuihin huomattava vaikutus. 

4. Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja sopimuksia eivät koske 
liitteessä I esitetyt toissijaiset määräykset, ellei sopimuksissa toi
sin määrätä. 

5. Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen sopimusten tekemi
seksi erityinen neuvotteluryhmä tekee päätöksen jäsentensä 
enemmistöllä. 

7 artikla 

Toissijaiset määräykset 

1. Direktiivin 1 artiklan 1 kohdassa säädetyn tavoitteen saa
vuttamiseksi sovelletaan sen jäsenvaltion lainsäädännön toissijai
sia määräyksiä, jossa keskushallinto sijaitsee: 

— kun keskushallinto ja erityinen neuvotteluryhmä niin päättä
vät, 

— kun keskushallinto kieltäytyy aloittamasta neuvotteluja kuu
den kuukauden kuluessa 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
pyynnöstä, 

tai 

— kun ne eivät voi kolmen vuoden kuluttua tästä pyynnöstä 
tehdä sopimusta siten kuin siitä 6 artiklassa säädetään, ja jos 
erityinen neuvotteluryhmä ei ole tehnyt 5 artiklan 5 koh
dassa tarkoitettua päätöstä. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toissijaisten määräysten, 
sellaisina kuin ne ovat annettuina jäsenvaltion lainsäädännössä, 
on täytettävä liitteessä I olevat määräykset. 

III JAKSO 

ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 

8 artikla 

Luottamukselliset tiedot 

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että erityisen neuvotteluryh
män ja eurooppalaisen yritysneuvoston jäsenet sekä heitä mah
dollisesti avustavat asiantuntijat eivät saa ilmaista heille nimen
omaisesti luottamuksellisina annettuja tietoja kolmannelle osa
puolelle. 

Sama velvoite koskee työntekijöiden edustajia tiedottamis- ja 
kuulemismenettelyn yhteydessä. 

Tämä velvoite on voimassa myös toimikauden jälkeen siitä riip
pumatta, missä ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetut 
henkilöt ovat. 

2. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että erityistapauksissa 
ja kansallisessa lainsäädännössä vahvistetuin edellytyksin ja ra
joituksin sen alueelle sijoittuneen keskushallinnon ei edellytetä 
ilmoittavan tietoja, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että ne ob
jektiivisten perusteiden mukaan tuottaisivat merkittävää haittaa 
tai vahinkoa yrityksen toimivuudelle. 

Kyseinen jäsenvaltio voi alistaa tämän poikkeuksen ennalta saa
tavan hallinnollisen tai oikeudellisen luvan varaiseksi. 

3. Sillä edellytyksellä, että tällaisia säännöksiä on jo tämän 
direktiivin antopäivänä kansallisessa lainsäädännössä, jäsenvaltio 
voi määrätä erityisesti sellaisista alueelleen sijoittautuneista kes
kushallinnoista, joiden tiedottaminen ja mielipiteiden ilmaisu 
ovat suoraan ja olennaisilta osin tietyn maailmankatsomuksen 
mukaisia. 

9 artikla 

Eurooppalaisen yritysneuvoston ja tiedottamis- ja 
kuulemismenettelyn toiminta 

Keskushallinto ja eurooppalainen yritysneuvosto toimivat yhteis
työn hengessä ottaen asianmukaisesti huomioon vastavuoroiset 
oikeudet ja velvoitteet.
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Sama koskee keskushallinnon ja työntekijöiden edustajien välistä 
yhteistyötä osana työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenet
telyä. 

10 artikla 

Työntekijöiden edustajien tehtävät ja suoja 

1. Rajoittamatta tältä osin muiden elinten tai organisaatioi
den toimintamahdollisuuksia eurooppalaisen yritysneuvoston jä
senillä on oltava tarvittavat valmiudet käyttää tästä direktiivistä 
johtuvia oikeuksia, jotta he voivat edustaa yhdessä yhteisönlaa
juisen yrityksen tai yhteisönlaajuisen yritysryhmän työntekijöi
den etuja. 

2. Eurooppalaisen yritysneuvoston jäsenet ilmoittavat yhteis
önlaajuisen yritysryhmän liikkeiden tai yritysten työntekijöiden 
edustajille tai, jollei edustajia ole, kaikille työntekijöille tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti täytäntöönpannun tiedotta
mis- ja kuulemismenettelyn sisällöstä ja tuloksista, sanotun kui
tenkaan rajoittamatta direktiivin 8 artiklan soveltamista. 

3. Erityisen neuvotteluryhmän jäsenet, eurooppalaisen yritys
neuvoston jäsenet ja työntekijöiden edustajat saavat 6 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetun menettelyn yhteydessä tehtäviään suorit
taessaan samanlaisen suojan ja samanlaiset takuut kuin työnte
kijöiden edustajille on annettu työpaikkamaan kansallisen lain
säädännön ja/tai käytännön mukaan. 

Tämä koskee erityisesti osallistumista erityisen neuvotteluryh
män tai eurooppalaisen yritysneuvoston kokouksiin taikka mui
hin 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun sopimuksen mukaisesti 
järjestettyihin kokouksiin sekä palkan maksua yhteisönlaajuisen 
yrityksen tai yritysryhmän henkilöstöön kuuluville ajalta, jonka 
he ovat tehtäviään suorittaessaan poissa työstä. 

4. Erityisen neuvotteluryhmän ja eurooppalaisen yritysneu
voston jäsenille tarjotaan koulutusta ilman palkanmenetystä 
siinä määrin, kuin se on tarpeen heidän edustustehtävänsä hoi
tamiseksi kansainvälisessä ympäristössä. 

11 artikla 

Tämän direktiivin noudattaminen 

1. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen alueella si
jaitseva, yhteisönlaajuisen yrityksen liikkeiden johto ja yhteisön
laajuisen yritysryhmän jäsenyritysten johto sekä niiden työnte
kijöiden edustajat tai tapauksen mukaan niiden työntekijät nou
dattavat tässä direktiivissä säädettyjä velvoitteita riippumatta 
siitä, sijaitseeko keskushallinto sen alueella. 

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset toimenpiteet, jos 
tätä direktiiviä ei noudateta; niiden on erityisesti huolehdittava 
siitä, että on olemassa hallinnollisia tai oikeudellisia menettelyjä, 
joilla mahdollistetaan tästä direktiivistä aiheutuvien velvoitteiden 
täyttäminen. 

3. Jäsenvaltioiden on 8 artiklaa soveltaessaan säädettävä hal
linnollisista tai oikeudellisista muutoksenhakumenettelyistä, joi
hin työntekijöiden edustajat voivat turvautua keskushallinnon 
edellyttäessä tietojen pitämistä luottamuksellisina tai jättäessä 
mainitun artiklan mukaiset tiedot antamatta. 

Näihin menettelyihin voi kuulua kyseisen tiedon luottamukselli
sena pitämiseen tarkoitettuja menettelyjä. 

12 artikla 

Suhde muihin yhteisön säännöksiin sekä kansallisiin 
säännöksiin 

1. Eurooppalaisen yritysneuvoston tiedottaminen ja kuulemi
nen nivelletään työntekijöiden kansallisten edustuselinten tiedot
tamiseen ja kuulemiseen ottaen asianmukaisesti huomioon kun
kin toimivalta ja toiminta-ala sekä 1 artiklan 3 kohdassa täs
mennetyt periaatteet. 

2. Tavoista, joilla eurooppalaisen yritysneuvoston tiedottami
nen ja kuuleminen nivelletään työntekijöiden kansallisten edus
tuselinten tiedottamiseen ja kuulemiseen, päätetään 6 artiklassa 
tarkoitetulla sopimuksella. Tällainen sopimus ei vaikuta työnte
kijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskeviin kansalli
siin säännöksiin ja/tai käytäntöihin. 

3. Jäsenvaltiot säätävät siitä, että jollei tällaisia sopimuksella 
määriteltyjä toimintatapoja ole, tiedottamis- ja kuulemisprosessit 
toteutetaan sekä eurooppalaisessa yritysneuvostossa että työnte
kijöiden kansallisissa edustuselimissä, kun suunnitellaan päätök
siä, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä muutoksia työjärjestelyissä 
tai työsopimuksissa. 

4. Tämä direktiivi ei vaikuta direktiivissä 2002/14/EY tarkoi
tettuihin tiedottamis- ja kuulemismenettelyihin eikä direktiivin 
98/59/EY 2 artiklassa ja direktiivin 2001/23/EY 7 artiklassa 
tarkoitettuihin erityismenettelyihin. 

5. Tämän direktiivin täytäntöönpano ei ole riittävä syy työn
tekijöiden suojelun yleisen tason heikentämiseksi jäsenvaltioissa 
direktiivin kattamalla alalla nykytilanteeseen nähden.
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13 artikla 

Mukauttaminen 

Kun merkittävät muutokset koskevat yhteisönlaajuisen yrityksen 
tai yritysryhmän rakennetta ja kun voimassa olevia sopimus
määräyksiä ei ole tai kun kahden tai useamman soveltuvan 
sopimuksen määräykset ovat ristiriidassa, keskushallinto käyn
nistää 5 artiklassa tarkoitetut neuvottelut omasta aloitteestaan 
tai vähintään kahden, kahdessa eri jäsenvaltiossa sijaitsevan yri
tyksen tai liikkeen vähintään sadan työntekijän tai heidän edus
tajiensa kirjallisesta pyynnöstä. 

Vähintään kolme olemassa olevan eurooppalaisen yritysneuvos
ton jäsenistä tai kunkin olemassa olevan eurooppalaisen yritys
neuvoston jäsenistä on erityisen neuvotteluryhmän jäseniä nii
den jäsenten lisäksi, jotka on valittu tai nimetty 5 artiklan 2 
kohdan säännösten mukaisesti. 

Olemassa oleva eurooppalainen yritysneuvosto tai yritysneuvos
tot jatkavat toimintaansa näiden neuvottelujen ajan niiden jär
jestelyjen mukaisesti, joita on mahdollisesti mukautettu euroop
palaisen yritysneuvoston tai yritysneuvostojen jäsenten sekä kes
kushallinnon välisin sopimuksin. 

14 artikla 

Voimassa olevat sopimukset 

1. Rajoittamatta 13 artiklan säännösten soveltamista tästä 
direktiivistä johtuvat velvoitteet eivät koske niitä yhteisönlaajui
sia yrityksiä tai yritysryhmiä 

a) joissa on direktiivin 94/45/EY 13 artiklan 1 kohdan tai di
rektiivin 97/74/EY 3 artiklan 1 kohdan nojalla tehty yksi tai 
useampi koko henkilöstöä koskeva sopimus, jossa tai joissa 
määrätään työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemi
sestaan ylikansallisesti taikka jossa tai joissa tällaisia sopi
muksia mukautetaan yritysten tai yritysryhmien rakenteessa 
tapahtuneiden muutosten johdosta; 

tai 

b) joissa on direktiivin 94/45/EY 6 artiklan nojalla allekirjoitettu 
sopimus tai tarkistettu sopimusta 5 päivän kesäkuuta 2009 
ja 5 päivän kesäkuuta 2011 välillä. 

Sopimuksen allekirjoituksen tai tarkistamisen yhteydessä sovel
lettavaa kansallista lainsäädäntöä sovelletaan jatkossa ensimmäi
sen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuihin yrityksiin tai yritys
ryhmiin. 

2. Kun 1 kohdassa tarkoitettujen sopimusten voimassaolo
aika päättyy, niiden osapuolet voivat yhteisesti päättää jatkaa 
tai tarkistaa niitä. Jos näin ei tapahdu, sovelletaan tämän direk
tiivin säännöksiä. 

15 artikla 

Kertomus 

Viimeistään 5 päivänä kesäkuuta 2016 komissio toimittaa Eu
roopan parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan talous- ja so
siaalikomitealle kertomuksen tämän direktiivin säännösten täy
täntöönpanosta ja liittää siihen tarvittaessa soveltuvia ehdotuk
sia. 

16 artikla 

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä 

1. Jäsenvaltioiden on saatettava 1 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan, 
2 artiklan 1 kohdan f ja g alakohdan, 3 artiklan 4 kohdan, 
4 artiklan 4 kohdan, 5 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan, 
5 artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 2 kohdan b, c, e ja g alakohdan 
ja 10, 12, 13 ja 14 artiklan sekä liitteessä I olevan 1 kohdan a, c 
ja d alakohdan ja 2 ja 3 kohdan noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 5 päi
vänä kesäkuuta 2011 tai varmistettava, että työmarkkinaosapuo
let ottavat viimeistään kyseisenä päivänä sopimuksin käyttöön 
tarvittavat määräykset, ja jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet voidakseen aina taata tämän direktiivin 
edellyttämien tavoitteiden toteutumisen. 

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän 
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne vi
rallisesti julkaistaan. Niissä on myös mainittava, että voimassa 
oleviin lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin sisälty
viä viittauksia tällä direktiivillä kumottuun direktiiviin pidetään 
viittauksina tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, 
miten viittaukset ja maininnat tehdään. 

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoite
tuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset 
kirjallisina komissiolle. 

17 artikla 

Kumoaminen 

Kumotaan direktiivi 94/45/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 
liitteessä II olevassa A osassa mainituilla direktiiveillä, 6 päivästä 
kesäkuuta 2011 alkaen, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jä
senvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä II olevassa B 
osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava 
siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä. 

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän 
direktiiviin liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti. 

18 artikla 

Voimaantulo 

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päi
vänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.
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Edellä olevia 1 artiklan 1, 5, 6 ja 7 kohtaa, 2 artiklan 1 kohdan a–e, h ja i alakohtaa, 2 artiklan 2 kohtaa, 
3 artiklan 1, 2, 3, 5, 6 ja 7 kohtaa, 4 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa, 5 artiklan 1, 3, 5 ja 6 kohtaa, 5 artiklan 2 
kohdan a alakohtaa, 6 artiklan 1 kohtaa, 6 artiklan 2 kohdan a, d ja f alakohtaa, 6 artiklan 3, 4 ja 5 kohtaa 
ja 7, 8, 9 ja 11 artiklaa sekä liitteessä I olevia 1 kohdan b, e ja f alakohtaa ja 4, 5 ja 6 kohtaa sovelletaan 
6 päivästä kesäkuuta 2011 alkaen. 

19 artikla 

Osoitus 

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. 

Tehty Strasbourgissa 6 päivänä toukokuuta 2009. 

Euroopan parlamentin puolesta 
Puhemies 

H.-G. PÖTTERING 

Neuvoston puolesta 
Puheenjohtaja 

J. KOHOUT
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LIITE I 

TOISSIJAISET MÄÄRÄYKSET 

7 artiklassa tarkoitetut 

1. Edellä olevan 1 artiklan 1 kohdassa säädetyn tavoitteen saavuttamiseksi sekä 7 artiklan 1 kohdassa säädetyissä 
tapauksissa perustetaan eurooppalainen yritysneuvosto, jonka toimivaltaa ja muodostusta koskevat seuraavat säännöt: 

a) eurooppalaisen yritysneuvoston toimivalta määritetään 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti. 

Eurooppalaiselle yritysneuvostolle tiedottaminen koskee erityisesti yhteisönlaajuisen yrityksen tai yritysryhmän 
rakennetta, taloudellista ja rahoitustilannetta, toiminnan todennäköistä kehitystä sekä tuotantoa ja myyntiä. Eu
rooppalaiselle yritysneuvostolle tiedottaminen ja sen kuuleminen koskee erityisesti työvoimatilannetta ja sen to
dennäköistä kehitystä, investointeja, huomattavia organisaatiomuutoksia, uusien työmenetelmien tai tuotantome
netelmien käyttöönottoa, tuotannon siirtoja, fuusioita, yritysten, liikkeiden taikka niiden merkittävien osien supis
tuksia tai sulkemisia ja työntekijöiden joukkovähentämistä. 

Kuuleminen tapahtuu siten, että työntekijöiden edustajat voivat kokoontua keskushallinnon kanssa ja saada perus
tellun vastauksen kaikkiin mahdollisesti esittämiinsä lausuntoihin; 

b) eurooppalainen yritysneuvosto muodostuu yhteisönlaajuisen yrityksen tai yritysryhmän työntekijöistä, jotka työn
tekijöiden edustajat tai, jollei edustajia ole, työntekijät ovat valinneet tai nimenneet työntekijöiden keskuudesta. 

Eurooppalaisen yritysneuvoston jäsenet valitaan tai nimetään kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti; 

c) eurooppalaisen yritysneuvoston jäsenet valitaan tai nimetään suhteessa kussakin jäsenvaltiossa yhteisönlaajuisessa 
yrityksessä tai yritysryhmässä työskentelevien työntekijöiden määrään siten, että kullekin jäsenvaltiolle myönnetään 
yksi edustaja kyseisessä jäsenvaltiossa työskentelevää sellaista työntekijämäärää kohden, joka vastaa kymmentä 
prosenttia yhteensä kaikissa jäsenvaltioissa työskentelevien työntekijöiden lukumäärästä, tai mainitun työntekijä
määrän osaa kohden; 

d) toimintansa koordinoinnin varmistamiseksi eurooppalainen yritysneuvosto valitsee keskuudestaan rajoitetun komi
tean, johon kuuluu enintään viisi jäsentä ja jolla on oltava mahdollisuudet harjoittaa toimintaansa säännöllisesti. 

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä; 

e) keskushallinnolle ja muulle asianmukaiselle yritysjohdon tasolle ilmoitetaan eurooppalaisen yritysneuvoston muo
dostuksesta; 

f) eurooppalainen yritysneuvosto tarkastelee neljä vuotta perustamisensa jälkeen, olisiko aloitettava neuvottelut, jotta 
päästäisiin 6 artiklassa tarkoitettuun sopimukseen tai voitaisiin jatkaa tämän liitteen mukaisesti annettujen toissi
jaisten määräysten soveltamista. 

Edellä olevaa 6 ja 7 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin, jos päätetään neuvotella sopimus 6 artiklan mukaisesti, 
jolloin ilmaisu ”erityinen neuvotteluryhmä” korvataan ilmaisulla ”eurooppalainen yritysneuvosto”. 

2. Eurooppalaisella yritysneuvostolla on oikeus kokoontua keskushallinnon kanssa kerran vuodessa voidakseen saada 
tietoa ja tulla kuulluksi keskushallinnon laatiman kertomuksen perusteella yhteisönlaajuisen yrityksen tai yritysryhmän 
toiminnan kehityksestä ja sen näkymistä. Paikallisille johtoelimille ilmoitetaan asiasta. 

3. Kun on kyse poikkeuksellisista olosuhteista tai päätöksistä, jotka vaikuttavat huomattavasti työntekijöiden etuihin 
erityisesti yritysten tai liikkeiden uudelleen sijoittamisen, sulkemisen taikka työntekijöiden joukkovähentämisen osalta, 
rajoitetulla komitealla tai, jollei kyseistä komiteaa ole, eurooppalaisella yritysneuvostolla on oikeus saada tietää asiasta. 
Sillä on oikeus kokoontua omasta pyynnöstään keskushallinnon tai muun yhteisönlaajuisen yrityksen tai yritysryhmän 
tarkoituksenmukaisemman yritysjohdon tason kanssa, jonka toimivallassa on tehdä päätöksiä, saadakseen tietoa ja 
tullakseen kuulluksi.

FI L 122/40 Euroopan unionin virallinen lehti 16.5.2009



Kun kyseessä on rajoitetun komitean kanssa järjestetty kokous, siihen voivat osallistua myös ne eurooppalaisen 
yritysneuvoston jäsenet, jotka sellaiset liikkeet ja/tai yritykset, joita kyseiset olosuhteet tai päätökset suoraan koskevat, 
ovat valinneet tai nimenneet. 

Tiedottamista ja kuulemista koskeva kokous järjestetään mahdollisimman pian yhteisönlaajuisen yrityksen tai yritys
ryhmän ylimmän johdon tai muun tarkoituksenmukaisen yritysjohdon tason laatiman kertomuksen perusteella, josta 
voidaan antaa lausunto kokouksen lopussa tai kohtuullisen määräajan kuluttua. 

Tämä kokous ei vaikuta keskushallinnon erityisiin oikeuksiin. 

Edellä tarkoitetuissa olosuhteissa tapahtuva tiedottaminen ja kuuleminen ei rajoita 1 artiklan 2 kohdan ja 8 artiklan 
säännösten soveltamista. 

4. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa tiedottamista ja kuulemista koskevien kokousten puheenjohtajuutta koskevat säännöt. 

Ennen kokoustaan keskushallinnon kanssa Eurooppalainen yritysneuvosto tai rajoitettu komitea, jota on tarvittaessa 
laajennettu 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, voi kokoontua ilman että kyseinen johto on läsnä. 

5. Eurooppalaista yritysneuvostoa tai rajoitettua komiteaa voivat avustaa sen valitsemat asiantuntijat siinä määrin kuin se 
on tarpeen komitean tehtävien suorittamiseksi. 

6. Keskushallinto huolehtii eurooppalaisen yritysneuvoston toiminnasta aiheutuvista kustannuksista. 

Kyseinen keskushallinto osoittaa eurooppalaisen yritysneuvoston jäsenille taloudelliset ja aineelliset voimavarat, jotka 
ovat tarpeen heidän tehtävänsä asianmukaiseksi hoitamiseksi. 

Keskushallinto vastaa erityisesti, jollei toisin sovita, kokousten järjestely- ja tulkkauskustannuksista sekä eurooppalaisen 
yritysneuvoston ja rajoitetun komitean jäsenten majoitus- ja matkakustannuksista. 

Jäsenvaltiot voivat näiden periaatteiden mukaisesti vahvistaa säännöt eurooppalaisen yritysneuvoston toiminnan rahoi
tuksesta. Ne voivat erityisesti rajoittaa rahoituksen koskemaan ainoastaan yhtä asiantuntijaa.
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LIITE II 

A OSA 

Kumottu direktiivi ja sen myöhemmät muutokset 

(17 artiklassa tarkoitettu) 

Neuvoston direktiivi 94/45/EY (EYVL L 254, 30.9.1994, s. 64). 

Neuvoston direktiivi 97/74/EY (EYVL L 10, 16.1.1998, s. 22). 

Neuvoston direktiivi 2006/109/EY (EYVL L 363, 20.12.2006, s. 416). 

B OSA 

Osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamista koskevat määräajat 

(17 artiklassa tarkoitettu) 

Direktiivi Määräpäivä, joka koskee saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä 

94/45/EY 22.9.1996 

97/74/EY 15.12.1999 

2006/109/EY 1.1.2007
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LIITE III 

Vastaavuustaulukko 

Direktiivi 94/45/EY Tämä direktiivi 

1 artiklan 1 kohta 1 artiklan 1 kohta 

1 artiklan 2 kohta 1 artiklan 2 kohdan ensimmäinen virke 

— 1 artiklan 2 kohdan toinen virke 

— 1 artiklan 3 ja 4 kohta 

1 artiklan 3 kohta 1 artiklan 5 kohta 

1 artiklan 4 kohta 1 artiklan 6 kohta 

1 artiklan 5 kohta 1 artiklan 7 kohta 

2 artiklan 1 kohdan a–e alakohta 2 artiklan 1 kohdan a–e alakohta 

— 2 artiklan 1 kohdan f alakohta 

2 artiklan 1 kohdan f alakohta 2 artiklan 1 kohdan g alakohta 

2 artiklan 1 kohdan g ja h alakohta 2 artiklan 1 kohdan h ja i alakohta 

2 artiklan 2 kohta 2 artiklan 2 kohta 

3 artikla 3 artikla 

4 artiklan 1, 2 ja 3 kohta 4 artiklan 1, 2 ja 3 kohta 

11 artiklan 2 kohta 4 artiklan 4 kohta 

5 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan a alakohta 5 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan a alakohta 

5 artiklan 2 kohdan b ja c alakohta 5 artiklan 2 kohdan b alakohta 

5 artiklan 2 kohdan d alakohta 5 artiklan 2 kohdan c alakohta 

5 artiklan 3 kohta 5 artiklan 3 kohta 

5 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta 5 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta 

— 5 artiklan 4 kohdan toinen alakohta 

5 artiklan 4 kohdan toinen alakohta 5 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta 

5 artiklan 5 ja 6 kohta 5 artiklan 5 ja 6 kohta 

6 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan a alakohta 6 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan a alakohta 

6 artiklan 2 kohdan b alakohta 6 artiklan 2 kohdan b alakohta 

6 artiklan 2 kohdan c alakohta 6 artiklan 2 kohdan c alakohta 

6 artiklan 2 kohdan d alakohta 6 artiklan 2 kohdan d alakohta 

— 6 artiklan 2 kohdan e alakohta 

6 artiklan 2 kohdan e alakohta 6 artiklan 2 kohdan f alakohta 

6 artiklan 2 kohdan f alakohta 6 artiklan 2 kohdan g alakohta 

6 artiklan 3, 4 ja 5 kohta 6 artiklan 3, 4 ja 5 kohta 

7 artikla 7 artikla
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Direktiivi 94/45/EY Tämä direktiivi 

8 artikla 8 artikla 

9 artikla 9 artikla 

— 10 artiklan 1 ja 2 kohta 

10 artikla 10 artiklan 3 kohta 

— 10 artiklan 4 kohta 

11 artiklan 1 kohta 11 artiklan 1 kohta 

11 artiklan 2 kohta 4 artiklan 4 kohta 

11 artiklan 3 kohta 11 artiklan 2 kohta 

11 artiklan 4 kohta 11 artiklan 3 kohta 

12 artiklan 1 ja 2 kohta — 

— 12 artiklan 1–5 kohta 

— 13 artikla 

13 artiklan 1 kohta 14 artiklan 1 kohta 

13 artiklan 2 kohta 14 artiklan 2 kohta 

— 15 artikla 

14 artikla 16 artikla 

— 17 artikla 

— 18 artikla 

16 artikla 19 artikla 

Liite Liite I 

1 kohta, johdantolause 1 kohta, johdantolause 

1 kohdan a alakohta (osittain) ja 2 kohdan toinen alakohta 
(osittain) 

1 kohdan a alakohta (osittain) 

1 kohdan b alakohta 1 kohdan b alakohta 

1 kohdan c alakohta (osittain) ja 1 kohdan d alakohta 1 kohdan c alakohta 

1 kohdan c alakohta (osittain) 1 kohdan d alakohta 

1 kohdan e alakohta 1 kohdan e alakohta 

1 kohdan f alakohta 1 kohdan f alakohta 

2 kohdan ensimmäinen alakohta 2 kohta 

3 kohta 3 kohta 

4 kohta 4 kohta 

5 kohta — 

6 kohta 5 kohta 

7 kohta 6 kohta 

— Liitteet II ja III
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