
RICHTLIJN 2005/47/EG VAN DE RAAD

van 18 juli 2005

betreffende de overeenkomst tussen de Gemeenschap van Europese Spoorwegen (CER) en de
Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) inzake bepaalde aspecten van de
arbeidsvoorwaarden voor mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten

in de spoorwegsector verrichten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, en met name op artikel 139, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Deze richtlijn eerbiedigt de in het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie verankerde grond-
rechten en beginselen; zij beoogt de volledige naleving
te waarborgen van artikel 31 van dat Handvest, waarin is
bepaald dat iedere werknemer recht heeft op gezonde,
veilige en waardige arbeidsomstandigheden, op een be-
perking van de maximumarbeidsuur en op dagelijkse en
wekelijkse rusttijden, alsmede op een jaarlijkse vakantie
met behoud van loon.

(2) Overeenkomstig artikel 139, lid 2, van het Verdrag kun-
nen de sociale partners gezamenlijk verzoeken dat op
communautair niveau gesloten overeenkomsten ten uit-
voer worden gelegd door een besluit van de Raad op
voorstel van de Commissie.

(3) De Raad heeft Richtlijn 93/104/EG van 23 november
1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie
van de arbeidstijd (1) aangenomen, waarbij onder meer de
sector spoorwegvervoer buiten het toepassingsgebied is
gehouden. Het Europees Parlement en de Raad hebben
Richtlijn 2000/34/EG (2) tot wijziging van Richtlijn
93/104/EG aangenomen om de voordien van laatstge-
noemde richtlijn uitgesloten sectoren en activiteiten als-
nog te bestrijken.

(4) Het Europees Parlement en de Raad hebben Richtlijn
2003/88/EG van 4 november 2003 betreffende een aan-
tal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (3) aan-
genomen, die Richtlijn 93/104/EG codificeert en intrekt.

(5) In Richtlijn 2003/88/EG is bepaald dat van de artikelen
3, 4, 5, 8 en 16 kan worden afgeweken voor spoorweg-

personeel dat zijn arbeidstijd aan boord van treinen door-
brengt.

(6) De Gemeenschap van Europese Spoorwegen (CER) en de
Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) heb-
ben de Commissie in kennis gesteld van hun wens om
overeenkomstig artikel 139, lid 1, van het Verdrag onder-
handelingen te beginnen.

(7) Deze organisaties hebben op 27 januari 2004 een over-
eenkomst gesloten inzake bepaalde aspecten van de ar-
beidsvoorwaarden voor mobiele werknemers die inter-
operabele grensoverschrijdende diensten verrichten,
hierna „de overeenkomst” te noemen.

(8) De overeenkomst bevat een gezamenlijk verzoek aan de
Commissie om tenuitvoerlegging van de overeenkomst
door een besluit van de Raad op voorstel van de Com-
missie, overeenkomstig artikel 139, lid 2, van het Ver-
drag.

(9) Op mobiele werknemers die interoperabele grensover-
schrijdende diensten verrichten is Richtlijn 2003/88/EG
van toepassing, voorzover in deze onderhavige richtlijn
en in de aan deze richtlijn gehechte overeenkomst geen
specifiekere bepalingen zijn opgenomen.

(10) Het meest geschikte instrument voor de tenuitvoerlegging
van de overeenkomst is een richtlijn in de zin van artikel
249 van het Verdrag.

(11) Gezien de verwezenlijking van de interne markt in de
sector spoorwegvervoer en de concurrentie in die sector
kunnen de doelstellingen van deze richtlijn, namelijk de
bescherming van de gezondheid en veiligheid, niet vol-
doende door de lidstaten worden verwezenlijkt, zodat de
Gemeenschap overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel
van artikel 5 van het Verdrag maatregelen kan nemen.
Overeenkomstig het in dat artikel vervatte proportionali-
teitsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is
om deze doelstellingen te verwezenlijken.
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(12) De rol van de huidige en nieuwe actoren in de Europese
spoorwegsector moet nauwlettend worden gevolgd, op-
dat deze sector zich in de gehele Gemeenschap op har-
monieuze wijze kan ontwikkelen. In de desbetreffende
Europese sociale dialoog moet plaats zijn voor deze ont-
wikkeling en moet daarmee zoveel mogelijk rekening
worden gehouden.

(13) Wat de in de overeenkomst gebruikte, maar niet nader
gedefinieerde, termen betreft, laat de richtlijn de lidstaten
vrij om, evenals bij andere richtlijnen inzake sociaal be-
leid waarin soortgelijke termen worden gebruikt, die ter-
men te definiëren overeenkomstig hun nationale wetge-
ving en praktijk, mits deze definities verenigbaar zijn met
de overeenkomst.

(14) De Commissie heeft haar voorstel voor een richtlijn op-
gesteld overeenkomstig haar mededeling van 20 mei
1998 over de aanpassing en bevordering van de sociale
dialoog op communautair niveau, en daarbij rekening
gehouden met de representativiteit van de overeenkomst-
sluitende partijen en de rechtsgeldigheid van de bepalin-
gen van de overeenkomst; de ondertekenende partijen
zijn samen voldoende representatief voor de mobiele
werknemers die op interoperabele grensoverschrijdende
diensten van de spoorwegondernemingen worden inge-
zet.

(15) De Commissie heeft haar voorstel voor een richtlijn op-
gesteld overeenkomstig artikel 137, lid 2, van het Ver-
drag, dat bepaalt dat in richtlijnen op sociaal gebied
wordt vermeden zodanige administratieve, financiële en
juridische verplichtingen op te leggen dat de oprichting
en ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemin-
gen daardoor zou kunnen worden belemmerd.

(16) Deze richtlijn en de overeenkomst stellen minimumnor-
men vast; de lidstaten en/of de sociale partners moeten
de mogelijkheid hebben gunstigere bepalingen te hand-
haven of in te voeren.

(17) De Commissie heeft het Europees Parlement, het Euro-
pees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van
de Regio’s in kennis gesteld door toezending van het
voorstel tot uitvoering van de overeenkomst.

(18) Het Europees Parlement heeft op 26 mei 2005 een re-
solutie over de overeenkomst van de sociale partners
aangenomen.

(19) De tenuitvoerlegging van de overeenkomst draagt bij tot
de verwezenlijking van de in artikel 136 van het Verdrag
bedoelde doelstellingen.

(20) Overeenkomstig punt 34 van het Interinstitutioneel ak-
koord „Beter wetgeven” (1) worden de lidstaten ertoe aan-
gespoord voor zichzelf en in het belang van de Gemeen-
schap hun eigen tabellen op te stellen, die voorzover
mogelijk het verband weergeven tussen de richtlijnen
en de omzettingsmaatregelen, en deze openbaar te ma-
ken,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Het doel van deze richtlijn is de uitvoering van de op 27 januari
2004 gesloten overeenkomst tussen de Gemeenschap van Eu-
ropese Spoorwegen (CER) en de Europese Federatie van Ver-
voerswerknemers (ETF) inzake bepaalde aspecten van de ar-
beidsvoorwaarden voor mobiele werknemers die interoperabele
grensoverschrijdende diensten verrichten.

De tekst van de overeenkomst is aan deze richtlijn gehecht.

Artikel 2

1. De lidstaten kunnen gunstigere bepalingen handhaven of
invoeren dan die welke in deze richtlijn zijn opgenomen.

2. De uitvoering van deze richtlijn mag in geen geval een
rechtvaardiging vormen voor een verlaging van het algemene
beschermingsniveau van de werknemers op de onder deze richt-
lijn vallende gebieden. Dit doet geen afbreuk aan de rechten van
de lidstaten en/of de sociale partners om in het licht van de
ontwikkelingen andersluidende wettelijke, bestuursrechtelijke en
contractuele bepalingen aan te nemen dan die welke op het
tijdstip van de goedkeuring van deze richtlijn van kracht zijn,
mits de hand wordt gehouden aan de minimumeisen van deze
richtlijn.

Artikel 3

Onverminderd hetgeen in bijgaande overeenkomst is bepaald
over de follow-up en evaluatie door de ondertekenende partijen,
brengt de Commissie na overleg met werkgevers en werknemers
op Europees niveau uiterlijk op 27 juli 2011 aan het Europees
Parlement en de Raad verslag uit over de uitvoering van deze
richtlijn in de context van de ontwikkeling van de spoorweg-
sector.
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Artikel 4

De lidstaten bepalen welke sancties van toepassing zijn op over-
tredingen van de ter uitvoering van deze richtlijn vastgestelde
nationale bepalingen en treffen alle maatregelen die nodig zijn
om de tenuitvoerlegging van die sancties te verzekeren. De
sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.
De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 27 juli 2008
van deze bepalingen in kennis en delen haar alle latere wijzi-
gingen zo spoedig mogelijk mee.

Artikel 5

De lidstaten doen, na raadpleging van de sociale partners, de
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking
treden om uiterlijk op 27 juli 2008 aan deze richtlijn te vol-
doen, of vergewissen zich ervan dat de sociale partners uiterlijk
op die datum via overeenkomsten de nodige maatregelen ne-
men. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

De lidstaten nemen alle noodzakelijke maatregelen om te allen
tijde de door deze richtlijn geëiste resultaten te kunnen waar-
borgen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 6

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendma-
king in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 7

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 juli 2005.

Voor de Raad
De voorzitster
M. BECKETT
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