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Οδηγία 2005/47/ΕΚ του Συμβουλίου
της 18ης Ιουλίου 2005
για τη συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων (CER) και της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον τομέα των Μεταφορών (ETF) για
θέματα των συνθηκών εργασίας των μετακινούμενων εργαζομένων που παρέχουν
διασυνοριακές διαλειτουργικές υπηρεσίες στον τομέα των σιδηροδρόμων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 139
παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που
αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ειδικότερα, αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση του άρθρου 31 του
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπει ότι
κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε υγιεινές, ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες
εργασίας, σε ένα όριο μέγιστης διάρκειας εργασίας, σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες
περιόδους ανάπαυσης καθώς και σε ετήσια περίοδο αμειβόμενων διακοπών.
(2) Σύμφωνα με το άρθρο 139 παράγραφος 2 της συνθήκης, οι κοινωνικοί εταίροι
μπορούν να ζητούν από κοινού την εφαρμογή των συμφωνιών που συνάπτονται σε
κοινοτικό επίπεδο με απόφαση του Συμβουλίου που λαμβάνεται μετά από πρόταση
της Επιτροπής.
(3) Το Συμβούλιο εξέδωσε την οδηγία 93/104/ΕΚ, της 23ης Νοεμβρίου 1993, σχετικά
με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας [1]. Οι σιδηροδρομικές
μεταφορές συγκαταλέγονταν στους κλάδους δραστηριοτήτων που εξαιρούνταν από
το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο εξέδωσαν την οδηγία 2000/34/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας
93/104/ΕΚ [2] σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας
ώστε να καλυφθούν οι τομείς και οι δραστηριότητες που εξαιρούνται από την εν
λόγω οδηγία.
(4) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν την οδηγία 2003/88/ΕΚ,
της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου
εργασίας [3], η οποία κωδικοποίησε και κατάργησε την οδηγία 93/104/ΕΚ.
(5) Η οδηγία 2003/88/ΕΚ προβλέπει ότι επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τα άρθρα 3,
4, 5, 8 και 16 για τα άτομα που εργάζονται στον κλάδο των σιδηροδρομικών
μεταφορών, όταν η εργασία αυτή εκτελείται επί των τρένων.

(6) Η Κοινότητα Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων (Communauté européenne du rail-CER)
και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στον τομέα των Μεταφορών (Fédération
européenne des travailleurs des transports - ETF) ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι θα
προβούν σε διαβουλεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 139 παράγραφος 1 της συνθήκης.
(7) Στις 27 Ιανουαρίου 2004, οι δύο αυτές οργανώσεις συνήψαν συμφωνία σχετικά με
ορισμένες πτυχές των συνθηκών εργασίας των κινούμενων εργαζομένων που
παρέχουν διασυνοριακές διαλειτουργικές υπηρεσίες ("η συμφωνία").
(8) Η συμφωνία αυτή περιέχει κοινό αίτημα προς την Επιτροπή να εφαρμόσει τη
συμφωνία με απόφαση του Συμβουλίου, προτάσει της Επιτροπής, κατά το άρθρο 139
παράγραφος 2 της συνθήκης.
(9) Η οδηγία 2003/88/ΕΚ εφαρμόζεται στους μετακινούμενους εργαζομένους που
παρέχουν διασυνοριακές διαλειτουργικές υπηρεσίες, με την επιφύλαξη ειδικότερων
διατάξεων της παρούσας οδηγίας και της επισυναπτόμενης συμφωνίας.
(10) Η ενδεδειγμένη νομοθετική πράξη για την εφαρμογή της συμφωνίας είναι η
οδηγία, κατά την έννοια του άρθρου 249 της συνθήκης.
(11) Δεδομένου ότι στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς στον
κλάδο των σιδηροδρομικών μεταφορών και λόγω των συνθηκών ανταγωνισμού που
επικρατούν σ’ αυτόν, οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, η οποία αποσκοπεί στην
προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, δεν μπορούν να
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, και μπορούν συνεπώς να επιτευχθούν
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με
την αρχή της επικουρικότητας που θεσπίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα
με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει
τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.
(12) Η εξέλιξη του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού κλάδου καθιστά αναγκαία τη συνεχή
παρακολούθηση του ρόλου των υφιστάμενων και των νέων παραγόντων,
προκειμένου να εξασφαλίζεται αρμονική ανάπτυξη διακοινοτικώς. Ο ευρωπαϊκός
κοινωνικός διάλογος εδώ θα πρέπει να μπορεί να αντικατοπτρίζει αυτή την εξέλιξη
και να τη λαμβάνει υπόψη όσο το δυνατόν καλύτερα.
(13) Σε ό,τι αφορά τους όρους της συμφωνίας που δεν συγκεκριμενοποιούνται σε
αυτήν, η παρούσα οδηγία αφήνει τα κράτη μέλη ελεύθερα να καθορίζουν τους όρους
αυτούς κατά το εθνικό δίκαιο και πρακτική, όπως συμβαίνει και με άλλες οδηγίες για
την κοινωνική πολιτική που χρησιμοποιούν παρόμοιους όρους, εφόσον οι
χρησιμοποιούμενοι ορισμοί είναι συμβατοί προς το περιεχόμενο της συμφωνίας.
(14) Η Επιτροπή εκπόνησε την πρόταση οδηγίας της σύμφωνα με την ανακοίνωση
που είχε εκδώσει στις 20 Μαΐου 1998 με τίτλο "Προσαρμογή και ανάπτυξη του
κοινωνικού διαλόγου σε κοινοτικό επίπεδο", λαμβάνοντας υπόψη τον
αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα των συμβαλλόμενων μερών και τη νομιμότητα κάθε
ρήτρας της συμφωνίας· τα υπογράφοντα μέρη διαθέτουν επαρκή συνολική
αντιπροσωπευτικότητα όσον αφορά τους μετακινούμενους εργαζομένους στους
σιδηροδρόμους οι οποίοι απασχολούνται σε θέσεις διασυνοριακών διαλειτουργικών
υπηρεσιών που παρέχονται από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.
(15) Η Επιτροπή εκπόνησε την πρόταση οδηγίας της σύμφωνα με το άρθρο 137
παράγραφος 2 της συνθήκης που προβλέπει ότι στις οδηγίες στον τομέα της
κοινωνικής πολιτικής αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, οικονομικών και νομικών
εξαναγκασμών, οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία και την ανάπτυξη των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
(16) Η παρούσα οδηγία και η συμφωνία θεσπίζουν στοιχειώδη πρότυπα· τα κράτη
μέλη ή/και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν
ευνοϊκότερες διατάξεις.

(17) Η Επιτροπή ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, διαβιβάζοντάς τους την
πρόταση οδηγίας σχετικά με την εκτέλεση της συμφωνίας.
(18) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα στις 26 Μαΐου 2005 σχετικά με
τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων.
(19) Η εφαρμογή της συμφωνίας θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του
άρθρου 136 της συνθήκης.
(20) Σύμφωνα με την παράγραφο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της
νομοθεσίας [4], τα κράτη μέλη παροτρύνονται να καταρτίζουν, προς ιδία χρήση, και
προς όφελος της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι αποτυπώνουν, στο
μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία των οδηγιών με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό
δίκαιο και να τους δημοσιοποιούν,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:
Άρθρο 1
Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην εφαρμογή της συμφωνίας που συνήφθη στις 27
Ιανουαρίου 2004 μεταξύ της Κοινότητας Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων (CER) και της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον τομέα των Μεταφορών (ETF), όσον
αφορά ορισμένες πτυχές των συνθηκών εργασίας των μετακινούμενων εργαζομένων
οι οποίοι παρέχουν διασυνοριακές διαλειτουργικές υπηρεσίες ("η συμφωνία").
Το κείμενο της εν λόγω συμφωνίας παρατίθεται στην παρούσα οδηγία.
Άρθρο 2
1. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν ευνοϊκότερες διατάξεις από
εκείνες της παρούσας οδηγίας.
2. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν αποτελεί επαρκή αιτιολογία για την
υποβάθμιση του γενικού επιπέδου προστασίας των εργαζομένων στους τομείς που
αυτή καλύπτει, τηρουμένων πάντως των δικαιωμάτων των κρατών μελών ή/και των
κοινωνικών εταίρων να θεσπίζουν, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των συνθηκών,
νομοθετικές, κανονιστικές ή συμβατικές ρυθμίσεις διαφορετικές από τις ισχύουσες
κατά την έκδοση της παρούσας οδηγίας, εφόσον πάντοτε τηρούνται οι στοιχειώδεις
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 3
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της συμφωνίας, οι οποίες αφορούν την
παρακολούθηση και την αναθεώρηση από τα υπογράφοντα μέρη, η Επιτροπή, αφού
ζητήσει τη γνώμη των κοινωνικών εταίρων σε κοινοτικό επίπεδο, υποβάλλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας στο πλαίσιο της εξέλιξης του σιδηροδρομικού κλάδου, πριν τις 27
Ιουλίου 2011.
Άρθρο 4
Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις κυρώσεις που ισχύουν για τις παραβιάσεις των
εθνικών διατάξεων εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε
απαραίτητο μέτρο για να διασφαλίσουν την επιβολή τους. Οι κυρώσεις πρέπει να

είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν
τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 27 Ιουλίου 2008 και κάθε
μεταγενέστερη τροποποίησή τους, το συντομότερο δυνατό.
Άρθρο 5
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ, αφού ζητήσουν τη γνώμη των κοινωνικών εταίρων,
τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για να
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 27 Ιουλίου 2008 ή
εξασφαλίζουν ότι οι κοινωνικοί εταίροι έχουν λάβει δια συμφωνίας τα απαραίτητα
μέτρα το αργότερο κατά την ίδια ημερομηνία. Διαβιβάζουν αμέσως στην Επιτροπή το
κείμενο των διατάξεων.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κάθε αναγκαία διάταξη ώστε να μπορούν πάντοτε να
εγγυηθούν τα αποτελέσματα που επιβάλλονται με την παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν
αμέσως σχετικά την Επιτροπή.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές θα περιέχουν αναφορά
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτήν κατά την επίσημη
έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.
Άρθρο 6
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 7
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2005.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
M. Beckett
[1] ΕΕ L 307 της 13.12.1993, σ. 18· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία
2000/34/ΕΚ.
[2] ΕΕ L 195 της 1.8.2000, σ. 41.
[3] ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9.
[4] ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.

