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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/   /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση της οδηγίας 80/987/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των

νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την προστασία των µισθωτών σε περίπτωση

αφερεγγυότητας του εργοδότη

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

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 Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 154 Ε, 29.5.2001, σ. 109.
2 ΕΕ C 221, 7.8.2001, σ. 110.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεµβρίου 2001 (δεν έχει ακόµη

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της         (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
(δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).



14854/1/01 REV 1 ZAC/kk,thm 2
DG J   EL

Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Ο Κοινοτικός Χάρτης των Θεµελιωδών Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων, ο

οποίος υιοθετήθηκε στις 9 ∆εκεµβρίου 1989, αναφέρει, στο σηµείο 7, ότι η δηµιουργία της

εσωτερικής αγοράς πρέπει να οδηγήσει σε βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας

των εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ότι η βελτίωση αυτή πρέπει να επιφέρει,

όπου τούτο είναι αναγκαίο, την ανάπτυξη ορισµένων πλευρών της εργατικής νοµοθεσίας,

όπως είναι οι διαδικασίες οµαδικής απόλυσης ή πτώχευσης.

(2) Η οδηγία 80/987/ΕΟΚ 1 αποσκοπεί να εξασφαλίσει στους µισθωτούς µια ελάχιστη προστασία

σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη τους. Προς τούτο, υποχρεώνει τα κράτη µέλη να

συστήσουν έναν οργανισµό που θα εγγυάται στους εργαζόµενους την πληρωµή των

ανεξόφλητων απαιτήσεών τους.

(3) Η εξέλιξη του δικαίου περί αφερεγγυότητας στα κράτη µέλη, καθώς και η ανάπτυξη της

εσωτερικής αγοράς, απαιτούν την αναπροσαρµογή ορισµένων διατάξεων της εν λόγω

οδηγίας.

(4) Η ασφάλεια δικαίου και η νοµική διαφάνεια απαιτούν, εξάλλου, διευκρινίσεις ως προς το

πεδίο εφαρµογής και ορισµένους ορισµούς της οδηγίας 80/987/ΕΟΚ. Θα πρέπει ιδίως να

διευκρινισθούν, στο διατακτικό της οδηγίας, οι δυνατότητες παρεκκλίσεων που παρέχονται

στα κράτη µέλη και να καταργηθεί, κατά συνέπεια, το Παράρτηµά της.

(5) Για να εξασφαλισθεί δίκαιη προστασία στους αφορώµενους εργαζόµενους, ενδείκνυται να

προσαρµοσθεί ο ορισµός της κατάστασης αφερεγγυότητας στις νέες νοµοθετικές τάσεις στα

κράτη µέλη στον τοµέα αυτό και να καλυφθούν, από τον ορισµό αυτό, και οι διαδικασίες

αφερεγγυότητας εκτός της εκκαθάρισης. Στη συνάρτηση αυτή, τα κράτη µέλη θα πρέπει να

διαθέτουν την ευχέρεια να προβλέπουν, προκειµένου περί του καθορισµού της υποχρέωσης

πληρωµής του οργανισµού εγγύησης, ότι όταν µια κατάσταση αφερεγγυότητας συνεπάγεται

πλείονες διαδικασίες αφερεγγυότητας, αυτή η κατάσταση θα αντιµετωπίζεται ως εάν

επρόκειτο για µία και µόνη διαδικασία αφερεγγυότητας.

                                                
1 ΕΕ L 283 της 28.10.1980, σ. 23. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη

προσχωρήσεως του 1994.



14854/1/01 REV 1 ZAC/kk,thm 3
DG J   EL

(6) Ενδείκνυται να εξασφαλισθεί ότι οι εργαζόµενοι οι οποίοι αναφέρονται στην οδηγία

97/81/ΕΚ του Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, σχετικά µε τη συµφωνία-πλαίσιο για

την εργασία µερικής απασχόλησης που συνήφθη από την UNICE, το CEEP και την CES 1,

στην οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά µε τη συµφωνία-

πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που συνήφθη από την CES, την UNICE και το

CEEP2 και στην οδηγία 91/383/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1991, για τη

συµπλήρωση των µέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας

και της υγείας κατά την εργασία των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου ή µε

σχέση πρόσκαιρης εργασίας 3, δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας

οδηγίας.

(7) Για να κατοχυρωθεί νοµικώς η θέση των µισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας

επιχειρήσεων που ασκούν τις δραστηριότητές τους σε πλείονα κράτη µέλη και για να

εδραιωθούν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων κατά την έννοια της νοµολογίας του

∆ικαστηρίου, είναι αναγκαίο να εισαχθούν διατάξεις που θα καθορίζουν ρητά τον οργανισµό

που θα είναι αρµόδιος για την πληρωµή των ανεξόφλητων απαιτήσεων των µισθωτών στις

περιπτώσεις αυτές και που θα θέτουν ως στόχο της συνεργασίας µεταξύ των αρµοδίων

διοικητικών υπηρεσιών των κρατών µελών την ταχύτερη δυνατή πληρωµή των ανεξόφλητων

απαιτήσεων των εργαζοµένων. Είναι επίσης αναγκαίο να εξασφαλισθεί η ορθή εφαρµογή των

οικείων διατάξεων, προβλέποντας τη συνεργασία µεταξύ των αρµοδίων διοικητικών

υπηρεσιών των κρατών µελών.

(8) Για να διευκολύνεται η αναγνώριση των διαδικασιών αφερεγγυότητας, ιδίως στις διακρατικές

περιπτώσεις, ενδείκνυται να προβλεφθεί ότι τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και

στα άλλα κράτη µέλη τον τύπο της διαδικασίας αφερεγγυότητας που συνεπάγεται την

παρέµβαση του οργανισµού εγγύησης.

(9) Κατά συνέπεια, η οδηγία 80/987/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

                                                
1 ΕΕ L 14, 20.1.1998, σ. 9. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 98/23/ΕΚ

(ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 10).
2 ΕΕ L 175 της 10.7.1999, σ. 43.
3 ΕΕ L 206 της 29.7.1991, σ. 19.
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(10) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της προτεινόµενης δράσης, δηλαδή η προσαρµογή ορισµένων

διατάξεων της οδηγίας 80/987/ΕΟΚ για να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των επιχειρηµατικών

δραστηριοτήτων στην Κοινότητα, δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και

µπορεί, συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει

µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 5 της

Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, που αναφέρεται στο ίδιο άρθρο, η

παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια προς επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Η οδηγία 80/987/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Οδηγία 80/987/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 1980, περί προστασίας των µισθωτών

σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη.»

2) Το Τµήµα Ι αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«ΤΜΗΜΑ Ι

Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία ισχύει για τις απαιτήσεις µισθωτών από συµβάσεις εργασίας ή από

σχέσεις εργασίας κατά εργοδοτών σε κατάσταση αφερεγγυότητος, κατά την έννοια του άρθρου 2,

παράγραφος 1.
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2. Τα κράτη µέλη µπορούν, κατ' εξαίρεση, να εξαιρούν από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας

οδηγίας τις απαιτήσεις ορισµένων κατηγοριών µισθωτών, λόγω της ύπαρξης άλλων µορφών

εγγύησης, εφόσον διαπιστώνεται ότι αυτές εξασφαλίζουν στους ενδιαφερόµενους προστασία

ισοδύναµη µε εκείνη που απορρέει από την παρούσα οδηγία.

3. Τα κράτη µέλη µπορούν, εφόσον εφαρµόζεται ήδη τέτοια διάταξη στην εθνική τους

νοµοθεσία, να συνεχίσουν να εξαιρούν από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας :

(α) τους κατ' οίκον εργαζόµενους που απασχολούνται από φυσικό πρόσωπο,

(β) τους αλιείς που αµείβονται µε το «κοµµάτι».

Άρθρο 2

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ένας εργοδότης θεωρείται σε κατάσταση

αφερεγγυότητας όταν έχει ζητηθεί η έναρξη συλλογικής διαδικασίας που βασίζεται στην

αφερεγγυότητά του, προβλεπόµενη από τις νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ενός

κράτους µέλους, η οποία επιφέρει τη µερική ή ολική πτωχευτική απαλλοτρίωση του εν λόγω

εργοδότη καθώς και τον διορισµό συνδίκου ή προσώπου που ασκεί παρεµφερή καθήκοντα, και η

αρχή που είναι αρµόδια δυνάµει των σχετικών διατάξεων :

(α) είτε αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας,

(β) είτε διεπίστωσε ότι η επιχείρηση ή η εγκατάσταση του εργοδότη έκλεισε οριστικά και ότι η

ανεπάρκεια των διαθεσίµων ενεργητικών στοιχείων δεν δικαιολογεί την έναρξη της

διαδικασίας.
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2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το εθνικό δίκαιο όσον αφορά τον ορισµό των όρων «µισθωτός»,

«εργοδότης», «αµοιβή εργασίας», «κεκτηµένο δικαίωµα» και «δικαίωµα προσδοκίας».

Ωστόσο, τα κράτη µέλη δεν δύνανται να εξαιρούν από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας :

(α) τους εργαζόµενους µερικής απασχόλησης κατά την έννοια της οδηγίας 97/81/ΕΚ,

(β) τους εργαζόµενους µε σύµβαση ορισµένου χρόνου κατά την έννοια της οδηγίας 1999/70/ΕΚ,

(γ) τους εργαζόµενους µε σχέση πρόσκαιρης απασχόλησης κατά την έννοια του άρθρου 1,

σηµείο 2 της οδηγίας 91/383/ΕΟΚ.

3. Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να εξαρτούν το δικαίωµα των εργαζοµένων να επικαλούνται την

παρούσα οδηγία από µια ελάχιστη διάρκεια της συµβάσεως εργασίας ή της σχέσεως εργασίας.

4. Η παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να επεκτείνουν την προστασία των µισθωτών

σε άλλες περιπτώσεις αφερεγγυότητας που διαπιστώνονται µέσω άλλων διαδικασιών πέραν

εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τις οποίες προβλέπει το εθνικό δίκαιο.

Τέτοιες διαδικασίες δεν δηµιουργούν ωστόσο υποχρέωση εγγύησης για τους οργανισµούς των

άλλων κρατών µελών, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Τµήµα ΙΙΙα.»
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3) Τα άρθρα 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 3

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα, ώστε οι οργανισµοί εγγύησης να εξασφαλίζουν, µε

την επιφύλαξη του άρθρου 4, την πληρωµή των ανεξόφλητων απαιτήσεων των µισθωτών που

προέρχονται από συµβάσεις εργασίας ή από σχέσεις εργασίας.

Οι απαιτήσεις τις οποίες αναλαµβάνει ο οργανισµός εγγύησης είναι όσες αφορούν ανεξόφλητες

αµοιβές εργασίας που αντιστοιχούν σε περίοδο που προηγείται και/ή, ενδεχοµένως, έπεται µιας

ηµεροµηνίας, την οποία προσδιορίζουν τα κράτη µέλη.

Άρθρο 4

1. Τα κράτη µέλη έχουν την ευχέρεια να περιορίζουν την υποχρέωση πληρωµής των

οργανισµών εγγύησης που προβλέπεται στο άρθρο 3.

2. Όταν τα κράτη µέλη κάνουν χρήση της ευχέρειας που αναφέρεται στη παράγραφο 1,

καθορίζουν τη διάρκεια της περιόδου που θεµελιώνει την πληρωµή των ανεξόφλητων απαιτήσεων

από τον οργανισµό εγγύησης. Η διάρκεια αυτή δεν µπορεί, ωστόσο, να είναι µικρότερη από την

περίοδο που καλύπτει την αµοιβή των τελευταίων τριών µηνών της εργασιακής σχέσης που

τοποθετείται πριν και/ή µετά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 3. Τα κράτη µέλη

µπορούν να εντάξουν αυτή την ελάχιστη περίοδο τριών µηνών σε µια περίοδο αναφοράς, η

διάρκεια της οποίας δεν µπορεί να είναι κατώτερη των έξι µηνών.

Τα κράτη µέλη που προβλέπουν περίοδο αναφοράς τουλάχιστον δεκαοκτώ µηνών, µπορούν να

περιορίσουν την περίοδο που θεµελιώνει την πληρωµή των ανεξόφλητων απαιτήσεων από τον

οργανισµό εγγύησης σε οκτώ εβδοµάδες. Στην περίπτωση αυτή, για τον υπολογισµό της ελάχιστης

περιόδου επιλέγονται οι χρονικές περίοδοι που είναι ευνοϊκότερες για τον εργαζόµενο.
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3. Εξάλλου, τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίζουν ανώτατο όριο για τις πληρωµές που

πραγµατοποιούνται από τον οργανισµό εγγύησης. Το ανώτατο αυτό όριο δεν µπορεί να είναι

χαµηλότερο από ένα όριο κοινωνικώς συµβατό µε τον κοινωνικό στόχο της οδηγίας.

Όταν τα κράτη µέλη κάνουν χρήση αυτής της ευχέρειας, γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις

µεθόδους µε τις οποίες καθορίζουν το εν λόγω ανώτατο όριο.»

4) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο τµήµα :

«ΤΜΗΜΑ ΙΙΙα

∆ιατάξεις σχετικά µε τις διασυνοριακές περιπτώσεις

Άρθρο 8α

1. Όταν µια επιχείρηση µε δραστηριότητες στο έδαφος τουλάχιστον δύο κρατών µελών

βρίσκεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1, ο

οργανισµός που είναι αρµόδιος για την πληρωµή των ανεξόφλητων απαιτήσεων των εργαζοµένων

είναι εκείνος του κράτους µέλους, στο έδαφος του οποίου ασκούν ή ασκούσαν συνήθως την

εργασία τους.

2. Η έκταση των δικαιωµάτων των µισθωτών προσδιορίζεται από το δίκαιο που διέπει τον

αρµόδιο οργανισµό εγγύησης.

3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι, στις αναφερόµενες

στην παράγραφο 1 περιπτώσεις, οι αποφάσεις που λαµβάνονται στο πλαίσιο διαδικασίας

αφερεγγυότητας που αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, η έναρξη της οποίας έχει ζητηθεί σε

άλλο κράτος µέλος, συνεκτιµώνται για τον προσδιορισµό της κατάστασης αφερεγγυότητας του

εργοδότη κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 8β

1. Για τους σκοπούς της εφαρµογής του άρθρου 8α, τα κράτη µέλη προβλέπουν την ανταλλαγή

συναφών πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων δηµόσιων διοικήσεων και/ή µεταξύ των οργανισµών

εγγύησης που αναφέρονται στο άρθρο 3, η οποία ιδίως επιτρέπει την ενηµέρωση του αρµόδιου

οργανισµού εγγύησης για τις ανεξόφλητες απαιτήσεις των εργαζοµένων.

2. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη τα στοιχεία των

αρµόδιων δηµόσιων διοικήσεών τους και/ή οργανισµών εγγύησης. Η Επιτροπή δηµοσιοποιεί τις

πληροφορίες αυτές.»

5) Στο άρθρο 9, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο :

«Η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας δεν µπορεί επ� ουδενί να αποτελέσει λόγο για να

δικαιολογηθεί µια οπισθοδρόµηση σε σχέση µε την κατάσταση που υφίσταται στα κράτη µέλη και

σχετικά µε το γενικό επίπεδο προστασίας των εργαζοµένων στον τοµέα που καλύπτει η οδηγία.»

6) Στο άρθρο 10, προστίθεται το ακόλουθο σηµείο :

«γ) να αρνούνται ή να περιορίζουν την υποχρέωση πληρωµής που αναφέρεται στο άρθρο 3 ή την

υποχρέωση εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 7, όταν ο µισθωτός κατέχει µόνος ή από κοινού

µε τους εγγυτέρους συγγενείς του, ένα ουσιώδες µέρος της επιχείρησης ή της εγκατάστασης του

εργοδότη και ασκεί σηµαντική επιρροή στις δραστηριότητές του».



14854/1/01 REV 1 ZAC/kk,thm 10
DG J   EL

7) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :

«Άρθρο 10α

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη τους τύπους εθνικών

διαδικασιών αφερεγγυότητας που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας καθώς και

όλες τις τροποποιήσεις τους. Η Επιτροπή δηµοσιεύει τις σχετικές κοινοποιήσεις στην Επίσηµη

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.»

8) Το Παράρτηµα διαγράφεται.

Άρθρο 2

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν από τις [.....] ∗∗∗∗ . Ενηµερώνουν

αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Εφαρµόζουν τις διατάξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σε κάθε περίπτωση αφερεγγυότητας

ενός εργοδότη που επήλθε µετά την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος των διατάξεων αυτών.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς

διατάξεις της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

                                                
∗∗∗∗  Τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.



14854/1/01 REV 1 ZAC/kk,thm 11
DG J   EL

2. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου

που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στ.............., στις ...................

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

_________________



14854/1/01 REV 1 ADD 1 ∆Λ/σπ,ξλ/ΙΒ 1
  EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Bρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2002

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0006 (COD)
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 18 Φεβρουαρίου

2002 για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 80/987/ΕΟΚ του Συµβουλίου
περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την
προστασία των µισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 15 Ιανουαρίου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της

οδηγίας 80/987/ΕΟΚ.

2. Αποφασίζοντας σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

διατύπωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Νοεµβρίου 2001.

3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 31 Μαΐου 2001. Η

Επιτροπή των Περιφερειών δήλωσε µε επιστολή της στις 13 Φεβρουαρίου 2002 ότι δεν θα

υποβάλει γνώµη επί του θέµατος.

4. Η Επιτροπή προέβη σε προφορική παρουσίαση τροποποιηµένης πρότασης ενώπιον της

Επιτροπής των Μόνιµων Αντιπροσώπων στις 30 Νοεµβρίου 2001. Η θέση της Επιτροπής

επιβεβαιώθηκε από την Επίτροπο κα ∆ιαµαντοπούλου κατά τη σύνοδο του Συµβουλίου στις

3 ∆εκεµβρίου 2001.

5. Στις 3 ∆εκεµβρίου 2001, το Συµβούλιο διαµόρφωσε την οµόφωνη πολιτική συµφωνία ως

προς το σχέδιο κοινής θέσης.

6. Σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση στις

18 Φεβρουαρίου 2002.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Η πρόταση αυτή έχει ως στόχο την τροποποίηση της οδηγίας του 1980 σχετικά µε την

προστασία των µισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη προκειµένου να

ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των εθνικών νοµοθεσιών και η πρόσφατη νοµολογία του

∆ικαστηρίου.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Γενικές παρατηρήσεις

Η τροποποίηση της οδηγίας έχει ως βασικούς στόχους την προσαρµογή στην εξέλιξη της

αγοράς εργασίας και στις τροποποιήσεις των εθνικών νοµοθεσιών όσον αφορά την

αφερεγγυότητα, σε συνάρτηση µε την έναρξη ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.

1346/2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας. Η πρόταση έχει ως στόχο επίσης να

διευκρινίσει τον ορισµό του πεδίου εφαρµογής και να εισαγάγει κανόνες για τον

καθορισµό του οργανισµού εγγύησης ο οποίος θα είναι αρµόδιος για τις διακρατικές

περιπτώσεις.

2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 16 τροπολογίες.

2.1 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες δεν αποδέχθηκε η

Επιτροπή

Η Επιτροπή δεν αποδέχθηκε στην τροποποιηµένη της πρόταση τις εξής 9

τροπολογίες: 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 17 και 19.

2.2 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες αποδέχθηκε η
Επιτροπή

Η Επιτροπή δήλωσε ότι είναι σε θέση να αποδεχθεί στο σύνολό τους τις εξής 3

τροπολογίες: 2, 4 και 9.

Επίσης, η Επιτροπή αποδέχθηκε 4 ακόµη τροπολογίες εν µέρει ή ως προς το

πνεύµα. Πρόκειται για τις τροπολογίες 6, 11, 14 και 15.
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3. Τροποποιήσεις του Συµβουλίου στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής

Το Συµβούλιο αποδέχθηκε τις ίδιες τροπολογίες µε την Επιτροπή, εξαιρουµένης της

τροπολογίας 11, η οποία αφορά το άρθρο 1, στοιχείο 2 1 (άρθρο 3, πρώτο εδάφιο της

οδηγίας 80/987/ΕΟΚ) και προσθέτει την υποχρέωση καταβολής αποζηµιώσεων σε

περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας. Η Επιτροπή ανέφερε ότι είναι σε θέση να αποδεχθεί

την τροπολογία υπό την προϋπόθεση ότι θα προστεθεί η λέξη «ενδεχοµένως».

Το Συµβούλιο δεν αποδέχθηκε την εν λόγω τροπολογία, διότι θεωρεί ότι η προσθήκη αυτή

δεν περιέχει κανένα συµπληρωµατικό στοιχείο προστασίας στο µέτρο που οι αποζηµιώσεις

αυτές είναι ανεξόφλητες απαιτήσεις των µισθωτών οι οποίες απορρέουν από συµβάσεις

εργασίας ή σχέσεις εργασίας και συνεπώς καλύπτονται από το άρθρο 3, πρώτο εδάφιο.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Συµβούλιο αποδέχθηκε όλες τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες

είχε αποδεχθεί η Επιτροπή µε µία µόνο εξαίρεση για τους προαναφερόµενους λόγους.

Συνεπώς, θεωρεί ότι το κείµενο της κοινής θέσης στο σύνολό του ανταποκρίνεται στους

βασικούς στόχους της πρότασης της Επιτροπής καθώς και στους στόχους στους οποίους

αποβλέπουν οι προτεινόµενες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τροπολογίες.

__________________

                                                
1 Άρθρο 1, στοιχείο 3 της κοινής θέσης.



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Bρυξέλλες, 22.02.2002
SEC(2002) 200 τελικό

2001/0006 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά την πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 80/987/ΕΟΚ του
Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την

προστασία των µισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά την πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 80/987/ΕΟΚ του
Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την

προστασία των µισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο
(έγγραφο COM(2000)832 τελικό – 2001/0006 COD): 16.01.2001

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής: 30.05. 2001

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε
πρώτη ανάγνωση: 29.11. 2001

Ηµεροµηνία υποβολής της τροποποιηµένης πρότασης: 03.12. 2001

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 18.02. 2002

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αναθεώρηση της οδηγίας 80/987/ΕΟΚ του Συµβουλίου µε σκοπό την προσαρµογή και τη
βελτίωσή της συνεκτιµώντας τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου και τις εξελίξεις που κατέδειξαν
κενά ή ανεπάρκειες του κειµένου που εγκρίθηκε το 1980.

3- ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1. Στις 18.2.2002, το Συµβούλιο ενέκρινε οµόφωνα κοινή θέση σχετικά µε την εν λόγω
πρόταση οδηγίας. Στο κείµενο αυτό, το Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη τις ίδιες τροπολογίες που
είχε αποδεχθεί η Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρόταση την οποία παρουσίασε προφορικά
(τροπολογίες 2,4,6,9,14 και 15), εξαιρουµένης της τροπολογίας 11.

Η Επιτροπή κρίνει ότι οι τροπολογίες που ενσωµατώθηκαν στο κείµενο βελτιώνουν το
περιεχόµενο της πρότασης οδηγίας όσον αφορά την προστασία και θεωρεί ότι η κοινή θέση
ανταποκρίνεται απολύτως στους στόχους της αναθεώρησης της οδηγίας του 1980.

3.2. Τροπολογίες που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έγιναν αποδεκτές από
την Επιτροπή και ελήφθησαν υπόψη στην κοινή θέση

Η κοινή θέση ενσωµατώνει έναν αριθµό τροπολογιών που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, τις οποίες η Επιτροπή είχε αποδεχθεί και ενσωµατώσει
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στην τροποποιηµένη της πρόταση: πρόκειται για τις τροπολογίες αριθ. 2, 4, 6 (επί της αρχής),
9, και 14 και 15 εν µέρει. Ορισµένες από αυτές τις τροπολογίες έχουν ενσωµατωθεί στο
κείµενο της κοινής θέσης µε µια µικρή προσαρµογή ως προς τη διατύπωση.

3.2.1. Η τροπολογία 2 εισάγει, στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του κειµένου, ένα περιορισµό των
δυνατοτήτων αποκλεισµού από το πεδίο εφαρµογής των ήδη προβλεπόµενων εξαιρέσεων στα
κράτη µέλη. Στη νέα της έκδοση, η παράγραφος αυτή προβλέπει ότι τα κράτη µέλη µπορούν
να συνεχίσουν να αποκλείουν από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, εφόσον τούτο
προβλέπεται ήδη στην εθνική νοµοθεσία, τις δύο κατηγορίες εργαζοµένων που αναφέρονται
στα σηµεία α) και β).

3.2.2. Η τροπολογία 4 διευρύνει τον ορισµό των διαδικασιών αφερεγγυότητας οι οποίες
οδηγούν στην παρέµβαση του οργανισµού εγγύησης µέσω της προσθήκης, στο άρθρο 2
παράγραφος 1, µετά τις λέξεις "συνδίκου πτωχεύσεως", της φράσης "ή άλλων προσώπων
εξουσιοδοτηµένων από δηµόσια αρχή".

3.2.3. Η τροπολογία 6 εισάγει στο άρθρο 2 παράγραφος 4 της κοινής θέσης την δυνατότητα
των κρατών µελών να επεκτείνουν την προστασία των µισθωτών εργαζοµένων σε άλλες
καταστάσεις αφερεγγυότητας που ορίζονται µέσω διαφορετικών διαδικασιών από εκείνες που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.

Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι δεν είχε αποδεχθεί την επιβολή στα κράτη µέλη της γενικής
υποχρέωσης να προβλέπουν άλλες διαδικασίες οι οποίες οδηγούν επίσης στην παρέµβαση
του οργανισµού εγγύησης, για τους λόγους που ακολουθούν: Η νέα έννοια της
αφερεγγυότητας σύµφωνα µε την αναθεωρηµένη οδηγία είναι η έννοια του κανονισµού
1346/2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας. Η έννοια αυτή στο εξής καλύπτει τον
µεγαλύτερο δυνατό αριθµό διαδικασιών που ισχύουν στα κράτη µέλη (πτώχευσης και άλλων)
η αναγνώριση των οποίων εξασφαλίζεται από τον κανονισµό 1346/2000. Εφόσον ισχύουν
άλλες ειδικές διαδικασίες σε ορισµένα κράτη µέλη, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα ίδια τα κράτη
µέλη είναι αρµόδια να αποφασίσουν αν µια τέτοια ειδική διαδικασία επιτρέπει τη διαπίστωση
αφερεγγυότητας του εργοδότη σύµφωνα µε την οδηγία και αν αυτή η διαδικασία ενδέχεται να
οδηγήσει στην παρέµβαση του οργανισµού εγγύησης. Στο πλαίσιο διακρατικών περιπτώσεων
(άρθρο 8α) η υποχρεωτική συνεκτίµηση, στο σύνολο των κρατών µελών, των διαδικασιών
αυτών καθώς και των εκ των πραγµάτων καταστάσεων, θα ήταν δυσχερής ως προς την
εφαρµογή. Έχει διευκρινιστεί ότι τέτοιου είδους διαδικασίες δεν δηµιουργούν υποχρεώσεις
για τους οργανισµούς των άλλων κρατών µελών στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο
τµήµα ΙΙΙα της οδηγίας.

3.2.4. Η τροπολογία 9 που εισάγεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 ορίζει ότι τα κράτη µέλη δεν
θεσπίζουν διατάξεις κατωφλίου υπό τη µορφή απαιτήσεων για ορισµένη ελάχιστη διάρκεια της
σύµβασης εργασίας ώστε να υπάρχει το δικαίωµα για την προβολή απαιτήσεων στο πλαίσιο της
παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή κρίνει ότι το στοιχείο του "πεδίου εφαρµογής" της σύµβασης
καλύπτεται ήδη από το άρθρο 2 παράγραφος 2 σηµείο α) το οποίο απαγορεύει τον
αποκλεισµό των εργαζοµένων µερικής απασχόλησης από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας.

3.2.5. Η τροπολογία 14 που έχει στόχο να καταργήσει τη δυνατότητα καθορισµού ανώτατου
ορίου για τις πληρωµές που πραγµατοποιούνται από τον οργανισµό εγγύησης έγινε αποδεκτή
ως προς το πνεύµα, δηλ. το Συµβούλιο δέχθηκε ένα πλαίσιο για αυτή τη δυνατότητα
περιορισµού έτσι ώστε ο καθορισµός του ανώτατου ορίου να µην οδηγεί σε κοινωνικά
απαράδεκτα επίπεδα.
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Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι δεν µπορεί να συµφωνήσει ως προς την πλήρη κατάργηση του
ανώτατου ορίου για διάφορους λόγους. Καταρχάς, υπενθυµίζει ότι ο περιορισµός των
υποχρεώσεων πληρωµής επιτρέπεται από το άρθρο 4 παράγραφος 1. Η παράγραφος 2 του
ίδιου άρθρου προβλέπει τη δυνατότητα χρονικού περιορισµού και η παράγραφος 3 επιτρέπει
τον καθορισµό ανώτατου ορίου. Πολλά κράτη µέλη έχουν επιλέξει τη λύση του ανώτατου
ορίου ως µοναδικής µεθόδου περιορισµού χωρίς να χρησιµοποιούν τη δυνατότητα επιβολής
χρονικών περιορισµών. Η πλήρης κατάργηση αυτής της εναλλακτικής λύσης είναι φανερό ότι
δεν ευνοεί τα κράτη αυτά. Εξάλλου, σε ορισµένες περιπτώσεις, ο καθορισµός ανώτατου
ορίου µπορεί να αποδειχθεί αιτιολογηµένος ενώ µπορεί να είναι και αναγκαίος για να
εξασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία του οργανισµού εγγύησης.

Το Συµβούλιο διατήρησε τη δυνατότητα καθορισµού ανώτατου ορίου, αλλά αναγνωρίζει οτι
αυτό το όριο δεν πρέπει να οδηγεί σε ιδιαίτερα σηµαντική µείωση των οφειλών η οποία δεν
θα ήταν αποδεκτή σύµφωνα µε τους στόχους της οδηγίας. Για το σκοπό αυτό, το Συµβούλιο
πρόσθεσε στο άρθρο 4 παράγραφος 3 µια διάταξη που ορίζει ότι αυτό το όριο δεν πρέπει να
είναι χαµηλότερο από ένα κατώφλιο κοινωνικά συµβατό µε τον κοινωνικό στόχο της οδηγίας.

3.2.6. Η τροπολογία 15 ενσωµατώθηκε στο κείµενο της κοινής θέσης χωρίς τη νέα
διατύπωση του σηµείου β). Το Συµβούλιο ακολούθησε την πρόταση της Επιτροπής και
ενσωµάτωσε ξανά το παλαιό άρθρο 5 της οδηγίας 80/987/ΕΟΚ στην έκδοση του 1980.
Επειδή η οδηγία αφορά την προστασία των εργαζοµένων, η µέθοδος χρηµατοδότησης του
οργανισµού εγγύησης µπορεί να αφεθεί στην ευχέρεια των κρατών µελών υπό την
προϋπόθεση ότι η επιβάρυνση της χρηµατοδότησης δεν θα αναληφθεί εξ ολοκλήρου από τους
µισθωτούς εργαζοµένους.

3.3. Τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή
και δεν ελήφθη υπόψη στην κοινή θέση

Μόνο µία τροπολογία που έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή δεν ελήφθη υπόψη στην κοινή
θέση. Πρόκειται για την τροπολογία 11 σχετικά µε την προσθήκη, στο άρθρο 3 εδάφιο 1, της
φράσης "ή από αποζηµιώσεις που οφείλονται στους εργαζοµένους λόγω της λύσης της σχέσεως
εργασίας". Το Συµβούλιο θεωρεί ότι αυτή η προσθήκη δεν περιλαµβάνει κανένα πρόσθετο
στοιχείο προστασίας: στο µέτρο που αυτές οι αποζηµιώσεις αποτελούν τµήµα της αµοιβής
σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 2 παράγραφος 2, οι αποζηµιώσεις αυτές καλύπτονται
ήδη από το κείµενο του άρθρου 3 που υποχρεώνει τους οργανισµούς εγγύησης να
εξασφαλίζουν την πληρωµή των ανεξόφλητων απαιτήσεων των µισθωτών που απορρέουν
από συµβάσεις εργασίας ή από σχέσεις εργασίας.

3.4. Nέες διατάξεις που έχουν εισαχθεί στην κοινή θέση

Το Συµβούλιο εισάγει ένα νέο εδάφιο στο άρθρο 4 παράγραφος 2 σύµφωνα µε το οποίο, υπό
ορισµένες προϋποθέσεις, ενδέχεται να επιτραπεί ο χρονικός περιορισµός της µισθολογικής
εγγύησης. Η νέα διάταξη είναι αποτέλεσµα µακράς συζήτησης σχετικά µε την
αλληλεπίδραση των τριών στοιχείων που περιλαµβάνει το άρθρο 4: της περιόδου που
θεµελιώνει την πληρωµή των ανεξόφλητων πιστώσεων, της περιόδου αναφοράς και του
ανώτατου ορίου των πληρωµών. Η συναίνεση για το θέµα αυτό επετεύχθη, τελικά, επειδή
τώρα όλα αυτά τα στοιχεία συνεκτιµώνται στη νέα έκδοση του άρθρου 4 και η δυνατότητα
περιορισµού σε οκτώ εβδοµάδες αναφέρεται ρητά. Καταρχάς, η δυνατότητα περιορισµού της
περιόδου εγγύησης σε οκτώ εβδοµάδες συνδέεται µε την προϋπόθεση πρόβλεψης µιας
περιόδου αναφοράς τουλάχιστον δεκαοκτώ µηνών. Επίσης, τα κράτη µέλη που
χρησιµοποιούν τη δυνατότητα αυτή υποχρεούνται να λαµβάνουν υπόψη για τον υπολογισµό
των οκτώ εβδοµάδων τις ευνοϊκότερες περιόδους για τους µισθωτούς εργαζοµένους. Τέλος,
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αυτή η λύση παγιώνεται µέσω της εισαγωγής µιας ρήτρας µη οπισθοδρόµησης στο δεύτερο
εδάφιο του άρθρου 9, η οποία ορίζει ότι η εφαρµογή της οδηγίας δεν δύναται σε καµία
περίπτωση να αποτελέσει λόγο που να αιτιολογεί οπισθοδρόµηση αναφορικά µε την κατάσταση
που επικρατούσε στα κράτη µέλη και σχετικά µε το γενικό επίπεδο προστασίας των
εργαζοµένων στον τοµέα που καλύπτει η οδηγία.

Επίσης, το Συµβούλιο διευκρίνισε το στόχο και το περιεχόµενο της διοικητικής συνεργασίας
µεταξύ των κρατών µελών στις διακρατικές περιπτώσεις του άρθρου 8β παράγραφος 1. Για
λόγους διαφάνειας προστέθηκε νέα παράγραφος 2 σχετικά µε τις υποχρεώσεις επικοινωνίας
µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής.

Τέλος, προστέθηκε νέο σηµείο γ) στο άρθρο 10, το οποίο επιτρέπει στα κράτη µέλη να
αρνούνται ή να περιορίζουν την υποχρέωση πληρωµής στις περιπτώσεις που ο εργαζόµενος
κατέχει ουσιαστικό µέρος της επιχείρησης και ασκεί σηµαντική επιρροή στις δραστηριότητές
της. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτός ο κανόνας διευκρινίζει απλώς το σηµείο β) του ίδιου
άρθρου 10 και εποµένως δεν αποτελεί νέα εξουσιοδότηση προς τα κράτη µέλη.

Για τους προαναφερόµενους λόγους, η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί αυτές τις αλλαγές που
επέφερε το Συµβούλιο.

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή χαιρετίζει την ποιότητα του κειµένου που προέκυψε από την κοινή θέση. Κρίνει
ότι το κείµενο είναι ισόρροπο και ικανό να ενισχύσει την προστασία των εργαζοµένων. κατά
συνέπεια, η Επιτροπή αποδέχεται το κείµενο της κοινής θέσης του Συµβουλίου στο σύνολό
του.

Η Επιτροπή αναµένει ταχεία πρόοδο στη δεύτερη ανάγνωση έτσι ώστε η οδηγία να εγκριθεί
το συντοµότερο δυνατόν.


