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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με επιστολή της 23ης Ιανουαρίου 2019, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να 
εξετάσει, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 του Κανονισμού, την καταλληλότητα της 
νομικής βάσης της ανωτέρω πρότασης της Επιτροπής.

Η επιτροπή εξέτασε το ζήτημα που μνημονεύεται ανωτέρω κατά τη συνεδρίασή της στις 4 
Μαρτίου 2019.

I – Ιστορικό

Η πρόταση έχει στόχο να θεσπίσει μια «Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας» (ΕΑΕ) για να 
διασφαλίζεται η επιβολή των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού με δίκαιο, απλό και αποτελεσματικό τρόπο και για να παρέχεται 
συνδρομή στα κράτη μέλη και την Επιτροπή σε θέματα που αφορούν τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στην Ένωση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με το να 
επιφορτιστεί η ΕΑΕ με μια σειρά λειτουργικών καθηκόντων, δηλαδή να παρέχει σχετικές 
πληροφορίες και υπηρεσίες σε ιδιώτες και εργοδότες, καθώς και να υποστηρίζει τα κράτη 
μέλη στη συνεργασία, στις ανταλλαγές πληροφοριών, στις συνδυασμένες ή κοινές 
επιθεωρήσεις, στις εκτιμήσεις κινδύνου, στη δημιουργία υποδομής ικανοτήτων, στη 
διαμεσολάβηση και στη συνεργασία στην περίπτωση διασυνοριακών διαταράξεων της 
αγοράς εργασίας.
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Η νομική βάση που πρότεινε η Επιτροπή ήταν το άρθρο 46, το άρθρο 48, το άρθρο 53 
παράγραφος 1, το άρθρο 62 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Μετά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον φάκελο, το Συμβούλιο πρότεινε να διαγραφούν το 
άρθρο 53 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, σχετικά με το δικαίωμα εγκατάστασης, το άρθρο 62 της 
ΣΛΕΕ, σχετικά με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της 
ΣΛΕΕ, σχετικά με τις μεταφορές.

Η εναπομένουσα νομική βάση θα αποτελείται, επομένως, μόνον από το άρθρο 46 της ΣΛΕΕ, 
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, και από το άρθρο 48 της ΣΛΕΕ, 
σχετικά με μέτρα κοινωνικής ασφάλισης που σχετίζονται με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων.

ΙΙ - Σχετικά άρθρα της Συνθήκης

Ως νομική βάση της πρότασης της Επιτροπής προτάθηκαν τα ακόλουθα άρθρα.

Το άρθρο 46 της ΣΛΕΕ, το οποίο περιλαμβάνεται στον τίτλο σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, στο κεφάλαιο σχετικά με 
τους εργαζομένους, έχει την ακόλουθη διατύπωση (υπογράμμιση του συντάκτη):

Άρθρο 46
(πρώην άρθρο 40 της ΣΕΚ)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή, λαμβάνουν, με οδηγίες ή κανονισμούς, τα αναγκαία 
μέτρα για να πραγματοποιηθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 45, ιδίως: 

α) με την εξασφάλιση στενής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών 
απασχολήσεως,

β) με την κατάργηση των διοικητικών διαδικασιών και μεθόδων, όπως και 
των προθεσμιών που προβλέπονται για την πρόσληψη σε διαθέσιμη 
απασχόληση, οι οποίες απορρέουν είτε από τις εθνικές νομοθεσίες είτε 
από προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών, και των 
οποίων η διατήρηση θα αποτελούσε εμπόδιο στην ελευθέρωση της 
διακινήσεως των εργαζομένων,

γ) με την κατάργηση όλων των προθεσμιών και άλλων περιορισμών, που 
προβλέπονται είτε από τις εθνικές νομοθεσίες είτε από προηγούμενες 
συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίες επιβάλλουν στους 
εργαζομένους των άλλων κρατών μελών όρους διαφορετικούς από 
εκείνους που ισχύουν για τους ημεδαπούς εργαζομένους, όσον αφορά την 
ελεύθερη επιλογή εργασίας,
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δ) με τη δημιουργία μηχανισμών καταλλήλων να φέρουν σε επαφή την 
προσφορά και τη ζήτηση εργασίας και να διευκολύνουν την 
εξισορρόπησή τους με όρους που να αποτρέπουν σοβαρούς κινδύνους για 
το βιοτικό επίπεδο και το επίπεδο απασχολήσεως στις διάφορες 
περιφέρειες και βιομηχανίες.

Το άρθρο 45 της ΣΛΕΕ, το οποίο περιλαμβάνεται στον ίδιο τίτλο και στο ίδιο κεφάλαιο και 
στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 46 της ΣΛΕΕ, έχει την ακόλουθη διατύπωση:

Άρθρο 45
(πρώην άρθρο 39 της ΣΕΚ)

1. Εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της Ένωσης. 

2. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων συνεπάγεται την κατάργηση κάθε 
διακρίσεως λόγω ιθαγενείας μεταξύ των εργαζομένων των κρατών μελών, 
όσον αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και τους άλλους όρους εργασίας. 

3. Με την επιφύλαξη των περιορισμών που δικαιολογούνται για λόγους 
δημοσίας τάξεως, δημοσίας ασφαλείας και δημοσίας υγείας, η ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων περιλαμβάνει το δικαίωμά τους : 

α) να αποδέχονται κάθε πραγματική προσφορά εργασίας,

β) να διακινούνται ελεύθερα για το σκοπό αυτόν εντός της επικρατείας των 
κρατών μελών,

γ) να διαμένουν σε ένα από τα κράτη μέλη με το σκοπό να ασκούν εκεί 
ορισμένη εργασία σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις που διέπουν την απασχόληση των εργαζομένων 
υπηκόων αυτού του κράτους μέλους,

δ) να παραμένουν στην επικράτεια ενός κράτους μέλους και μετά την 
άσκηση σ’ αυτό ορισμένης εργασίας, κατά τους όρους που θα 
αποτελέσουν αντικείμενο κανονισμών που θα εκδώσει η Επιτροπή.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί 
απασχολήσεως στη δημόσια διοίκηση.

Το άρθρο 48 της ΣΛΕΕ, το οποίο περιλαμβάνεται επίσης στον τίτλο σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων», στο κεφάλαιο σχετικά με 
τους εργαζομένους, έχει την ακόλουθη διατύπωση (υπογράμμιση του συντάκτη):

Άρθρο 48
(πρώην άρθρο 42 της ΣΕΚ)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν στον τομέα της κοινωνικής 
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ασφάλισης τα αναγκαία μέτρα για την εγκαθίδρυση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων, ιδίως με τη θέσπιση ενός συστήματος που να εξασφαλίζει 
στους διακινούμενους εργαζομένους, μισθωτούς και μη μισθωτούς, και στους 
εξ αυτών έλκοντες δικαιώματα:

α) το συνυπολογισμό όλων των περιόδων που λαμβάνονται υπόψη από τις 
διάφορες εθνικές νομοθεσίες, για την κτήση και τη διατήρηση του 
δικαιώματος προς λήψη παροχής όπως και για τον υπολογισμό του ύψους 
αυτής,

β) την καταβολή των παροχών στα πρόσωπα που κατοικούν στις επικράτειες 
των κρατών μελών.

Εφόσον μέλος του Συμβουλίου δηλώνει ότι σχέδιο νομοθετικής πράξης που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο θα έθιγε σημαντικές πτυχές του συστήματός του 
κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως το πεδίο εφαρμογής, το κόστος ή την οικονομική 
του δομή, ή θα επηρέαζε τη δημοσιονομική ισορροπία του εν λόγω συστήματος, 
μπορεί να ζητήσει να επιληφθεί του ζητήματος το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στην 
περίπτωση αυτή, η συνήθης νομοθετική διαδικασία αναστέλλεται. Αφού 
συζητήσει το θέμα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εντός τετραμήνου από την 
αναστολή αυτή:
 
α) αναπέμπει το σχέδιο στο Συμβούλιο, θέτοντας έτσι τέρμα στην αναστολή 

της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, ή

β) δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια ή ζητά από την Επιτροπή να υποβάλει 
νέα πρόταση· στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι δεν υιοθετείται η πράξη 
που είχε προταθεί αρχικά.

Το άρθρο 53 της ΣΛΕΕ, το οποίο περιλαμβάνεται στον τίτλο σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, στο κεφάλαιο σχετικά με το 
δικαίωμα εγκατάστασης, έχει την ακόλουθη διατύπωση (υπογράμμιση του συντάκτη):

Άρθρο 53
(πρώην άρθρο 47 της ΣΕΚ)

1.  Για να διευκολύνουν την ανάληψη και την άσκηση μη μισθωτών 
δραστηριοτήτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, εκδίδουν 
οδηγίες για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και 
άλλων τίτλων καθώς και τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ανάληψη και την 
άσκηση μη μισθωτών δραστηριοτήτων.

2.  Ως προς τα ιατρικά, παραϊατρικά και φαρμακευτικά επαγγέλματα, η 
προοδευτική κατάργηση των περιορισμών προϋποθέτει τον συντονισμό των 
όρων ασκήσεώς τους στα διάφορα κράτη μέλη.
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Το άρθρο 62 της ΣΛΕΕ, το οποίο περιλαμβάνεται στον τίτλο σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, στο κεφάλαιο σχετικά με τις 
υπηρεσίες, έχει την ακόλουθη διατύπωση:

Άρθρο 62
(πρώην άρθρο της 55 ΣΕΚ)

Οι διατάξεις των άρθρων 51 μέχρι και 54 εφαρμόζονται επί των θεμάτων που 
διέπονται από το παρόν κεφάλαιο.

Το άρθρο 91 της ΣΛΕΕ, το οποίο περιλαμβάνεται στον τίτλο σχετικά με τις μεταφορές, ορίζει 
τα εξής (υπογράμμιση του συντάκτη):

Άρθρο 91
(πρώην άρθρο της 71 ΣΕΚ)

1.  Για την εφαρμογή του άρθρου 90 και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιομορφία 
των μεταφορών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας 
σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με 
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, 
θεσπίζουν:

α) κοινούς κανόνες εφαρμοστέους στις διεθνείς μεταφορές που εκτελούνται 
από ή προς την επικράτεια κράτους μέλους ή που διέρχονται από την 
επικράτεια ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών·

β) τους όρους υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές μεταφορές 
κράτους μέλους μεταφορείς μη εγκατεστημένοι σ’ αυτό·

γ) μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών·

δ) κάθε άλλη χρήσιμη διάταξη.

2. Κατά την έκδοση των μέτρων της παραγράφου 1, λαμβάνονται υπόψη οι 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η εφαρμογή τους θα μπορούσε να έχει σοβαρές 
επιπτώσεις για το βιοτικό επίπεδο και την απασχόληση σε ορισμένες περιοχές, 
καθώς και για την εκμετάλλευση των εξοπλισμών μεταφορών.

IΙΙ - Νομολογία σχετικά με τη νομική βάση

Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, «η επιλογή της νομικής βάσης μιας κοινοτικής 
πράξης πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα δικαστικό έλεγχο, 
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μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, ιδίως, ο σκοπός και το περιεχόμενο της πράξης»1. 
Επομένως, η επιλογή εσφαλμένης νομικής βάσης μπορεί να δικαιολογήσει την ακύρωση της 
επίμαχης πράξης.

Όσον αφορά τις πολλαπλές βάσεις, πρέπει να διαπιστωθεί εάν η πρόταση:
1. έχει πολλαπλή στόχευση ή αποτελείται από πολλαπλές συνιστώσες, εκ των οποίων η μία 

μπορεί να θεωρηθεί ως κύρια ή δεσπόζουσα ενώ οι άλλες έχουν απλώς παρεμπίπτουσα 
σημασία· ή 

2. επιδιώκει συγχρόνως περισσότερες στοχεύσεις ή αποτελείται από διάφορες συνιστώσες, 
άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, χωρίς η μία εξ αυτών να είναι δευτερεύουσα και 
έμμεση σε σχέση με την άλλη.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, στην πρώτη περίπτωση η πράξη πρέπει να 
βασίζεται σε μία νομική βάση και δη σε εκείνη που επιβάλλει η κύρια ή δεσπόζουσα 
στόχευση ή συνιστώσα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η πράξη πρέπει να βασιστεί στις 
αντίστοιχες διαφορετικές νομικές βάσεις2.

IV. Σκοπός και περιεχόμενο του προτεινόμενου κανονισμού

Η πρόταση έχει στόχο να θεσπίσει μια «Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας» (ΕΑΕ), ώστε να 
διασφαλίζεται η επιβολή των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού με δίκαιο, απλό και αποτελεσματικό τρόπο και να παρέχεται συνδρομή 
στα κράτη μέλη και την Επιτροπή σε θέματα που αφορούν τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης στην Ένωση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με το να επιφορτιστεί η ΕΑΕ 
με μια σειρά λειτουργικών καθηκόντων, δηλαδή να παρέχει σχετικές πληροφορίες και 
υπηρεσίες σε ιδιώτες και εργοδότες, καθώς και να υποστηρίζει τα κράτη μέλη στη 
συνεργασία, στις ανταλλαγές πληροφοριών, στις συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις, στις 
εκτιμήσεις κινδύνου, στη δημιουργία υποδομής ικανοτήτων, στη διαμεσολάβηση και στη 
συνεργασία στην περίπτωση διασυνοριακών διαταράξεων της αγοράς εργασίας.

Οι υφιστάμενες δομές και τα εργαλεία της ΕΕ στον τομέα της διασυνοριακής κινητικότητας 
του εργατικού δυναμικού και του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης θα 
ολοκληρωθούν ή θα συμπληρωθούν από την ΕΑΕ, μέσω της συγκέντρωσης καθηκόντων, τα 
οποία είναι επί του παρόντος διασπαρμένα σε διάφορες επιτροπές και φορείς, η δε ίδρυση της 
ΕΑΕ θα θεσπίσει μια επιχειρησιακή υποστήριξη σε όλους τους τομείς της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού και του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 
αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τη συνοχή της ενωσιακής πολιτικής σε θέματα διασυνοριακής 
κινητικότητας. Η ΕΑΕ θα ενσωματώσει τις ακόλουθες δομές:

 το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού του δικτύου υπηρεσιών απασχόλησης (EURES)
 την τεχνική επιτροπή για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων
 την επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την απόσπαση εργαζομένων

1 Υπόθεση C-45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου (Γενικευμένες Δασμολογικές Προτιμήσεις), Συλλογή 1987, σ. 
1439, σκέψη 5· υπόθεση C-440/05, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2007, σ. I-9097· υπόθεση C-411/06, 
Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή 2009, σ. I-7585.
2 Βλ. προπαρατεθείσα υπόθεση C-411/06, σκέψεις 46-47.
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 την τεχνική επιτροπή, την επιτροπή λογαριασμών και την επιτροπή συνδιαλλαγής της 
διοικητικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

 την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Η ΕΑΕ θα συμβάλει ώστε να διασφαλιστεί ότι κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και των πολιτών για ίση μεταχείριση και πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης 
και κοινωνική ασφάλιση σε διασυνοριακές καταστάσεις, και θα παράσχει, επίσης, διαφάνεια 
για τις επιχειρήσεις σχετικά με τα τοπικά εργασιακά πρότυπα σε όλη την εσωτερική αγορά. 
Επιπλέον, θα στηρίξει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
τηρούνται τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων και των πολιτών και να αποτρέπεται η 
απάτη και η εκμετάλλευση.

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα συμβάλει στην υλοποίηση των αρχών και των δικαιωμάτων 
που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως ανακοινώθηκε στην 
κοινωνική σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ, τον Νοέμβριο του 2017, ιδίως με την 
προώθηση της ενημέρωσης για ευκαιρίες κατάρτισης και διά βίου μάθησης για τους 
μετακινούμενους πολίτες, καθώς και με την ενεργή υποστήριξη της απασχόλησης και, 
γενικότερα, με την αποτελεσματική και αποδοτική ενίσχυση του ενωσιακού δικαίου σχετικά 
με την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης, και των συλλογικών συμφωνιών που υλοποιούν το εν λόγω ενωσιακό 
δίκαιο.  

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της πρότασης, ο κανονισμός θα βασίζεται στην κοινή 
προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ3. Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι ο 
κανονισμός παρέχει την ασφάλεια δικαίου που απαιτείται για την ίδρυση της ΕΑΕ, η οποία 
δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω άλλων νομικών πράξεων.

Η προσωρινή συμφωνία αποτελείται από 48 αιτιολογικές σκέψεις, 49 άρθρα (που 
κατανέμονται σε έξι κεφάλαια) και ένα παράρτημα.

Στις αιτιολογικές σκέψεις 1 έως 4α καθορίζεται το πλαίσιο πολιτικής και στις αιτιολογικές 
σκέψεις 5 έως 9 καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Στην αιτιολογική σκέψη 8 
διευκρινίζεται ότι το πεδίο δραστηριοτήτων της ΕΑΕ και ιδίως το ζήτημα κατά πόσον οι 
δραστηριότητές της θα πρέπει να επεκταθούν σε περαιτέρω νομοθετικές πράξεις της Ένωσης 
που ρυθμίζουν συγκεκριμένες κλαδικές ανάγκες στον τομέα των διεθνών μεταφορών, θα 
πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο τακτικής αξιολόγησης και, εφόσον απαιτείται, 
αναθεώρησης. 

Στην αιτιολογική σκέψη 10 ορίζεται ότι η ίδρυση της ΕΑΕ δεν θα πρέπει να δημιουργεί νέα 
δικαιώματα και νέες υποχρεώσεις για τους ιδιώτες και τους εργοδότες, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, καθώς οι 
δραστηριότητες της ΕΑΕ θα πρέπει να τους καλύπτουν στον βαθμό στον οποίο διέπονται από 
το ενωσιακό δίκαιο στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Στις αιτιολογικές σκέψεις 11 έως 13 καθορίζονται οι λεπτομέρειες της συνεργασίας με τα 
κράτη μέλη και με άλλους φορείς, καθώς και μεταξύ αυτών.

3 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_el.pdf

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_el.pdf
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Οι αιτιολογικές σκέψεις 14 έως 14α καλύπτουν τις επιθεωρήσεις, η αιτιολογική σκέψη 15 τις 
αναλυτικές ικανότητες και τις ικανότητες εκτίμησης, η αιτιολογική σκέψη 16 την 
επιχειρησιακή βοήθεια, η αιτιολογική σκέψη 16α τη συνεργασία για την αντιμετώπιση της 
αδήλωτης εργασίας και η αιτιολογική σκέψη 17 τη διαμεσολάβηση. 

Οι αιτιολογικές σκέψεις 20 έως 24 καθορίζουν τη δομή διαχείρισης της ΕΑΕ, τη σχέση της με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και δημοσιονομικές και πρακτικές πτυχές της λειτουργίας της.

Οι αιτιολογικές σκέψεις 25 έως 31 αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τη διαφάνεια, τους ελέγχους, ζητήματα προσωπικού και τη σχέση της ΕΑΕ με 
άλλους οργανισμούς και φορείς της Ένωσης. 

Οι αιτιολογικές σκέψεις 32 έως 37 καθορίζουν τη σχέση με άλλη νομοθεσία της Ένωσης και 
περιέχουν τυποποιημένες αιτιολογικές σκέψεις σχετικά με την επικουρικότητα, την 
αναλογικότητα και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Το κεφάλαιο I που επιγράφεται «Αρχές» αποτελείται από άρθρα που αφορούν το αντικείμενο 
και το πεδίο δραστηριοτήτων, τους στόχους και το νομικό καθεστώς της ΕΑΕ . Το άρθρο 1 
παραθέτει όλες τις πράξεις της Ένωσης που θα εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριοτήτων της 
ΕΑΕ4:
 Οδηγία 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 

υπηρεσιών
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 

ασφάλειας
 Κανονισμός (ΕΕ) 492/2011 που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 

στο εσωτερικό της Ένωσης
 Οδηγία (ΕΕ) 2014/54 περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων 

των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων
 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/589 για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης 

(EURES), την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την 
περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών 
διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών:

 Οδηγία 2006/22/ΕΚ για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για της κοινωνικής 
νομοθεσίας όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών

 Κανονισμός (ΕΚ) 1071/2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά 
τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού 
μεταφορέα

Το κεφάλαιο ΙΙ, σχετικά με τα «Καθήκοντα της Αρχής», αποτελείται από τα άρθρα 5 έως 17, 
τα οποία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, τον 
συντονισμό του EURES, τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών 
μελών, τον συντονισμό και τη στήριξη συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων, τις 
ρυθμίσεις που διέπουν τις συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις, τις αναλύσεις και την 
εκτίμηση κινδύνου της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, την υποστήριξη της 
δημιουργίας υποδομής ικανοτήτων, την ενισχυμένη συνεργασία για την αντιμετώπιση της 

4 Βλ. άρθρο 1 της προσωρινής συμφωνίας για τους πλήρεις τίτλους και τα στοιχεία δημοσίευσης των εν λόγω 
πράξεων στην ΕΕ.
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αδήλωτης εργασίας, τη διαμεσολάβηση μεταξύ των κρατών μελών, τη συνεργασία με άλλους 
οργανισμούς και ειδικευμένους φορείς, τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή 
πληροφοριών. 

Το κεφάλαιο ΙΙΙ που επιγράφεται «Οργάνωση της Αρχής» αποτελείται από τα άρθρα 17 έως 
24, τα οποία αφορούν τη διοικητική και διαχειριστική δομή, τη σύνθεση και λειτουργία του 
διοικητικού συμβουλίου, τις αρμοδιότητες του εκτελεστικού διευθυντή, και τη σύνθεση της 
ομάδας ενδιαφερομένων.

Το κεφάλαιο IV εξετάζει δημοσιονομικά ζητήματα σχετικά με την ΕΑΕ και περιλαμβάνει τα 
άρθρα 25 έως 30.

Το κεφάλαιο V αναφέρεται σε ζητήματα προσωπικού και περιλαμβάνει τα άρθρα 31 έως 34.

Το κεφάλαιο VI σχετικά με γενικές και τελικές διατάξεις αποτελείται από τα άρθρα 35 έως 
51, τα οποία αφορούν τα προνόμια και τις ασυλίες, το γλωσσικό καθεστώς, τη διαφάνεια και 
την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την καταπολέμηση της απάτης, την 
αξιολόγηση και επανεξέταση, τις διοικητικές έρευνες, τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες, τη 
συμφωνία για την έδρα και τις συνθήκες λειτουργίας, τις επακόλουθες τροποποιήσεις των 
νομοθετικών πράξεων της ΕΕ που παρατίθενται στο άρθρο 1 και την έναρξη ισχύος.

V - Καθορισμός της κατάλληλης νομικής βάσης

Όπως προκύπτει από την αρχική επιλογή της Επιτροπής όσον αφορά τις νομικές βάσεις και 
τον προαναφερθέντα σκοπό και το περιεχόμενο της συμφωνίας, υπάρχουν τέσσερις κύριοι 
τομείς καθηκόντων και στόχων της ΕΑΕ, ήτοι η διασυνοριακή κινητικότητα του εργατικού 
δυναμικού, η απόσπαση εργαζομένων, ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης και οι υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό κινητικότητας (π.χ. 
διεθνείς μεταφορές).

Η Νομική Υπηρεσία επισημαίνει ότι πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών και της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, αλλά ότι η νομολογία του 
Δικαστηρίου αναγνωρίζει, ωστόσο, την ύπαρξη σχέσης μεταξύ των δύο αυτών ελευθεριών5.

Ενώ οι υφιστάμενες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων 
βασίζονται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 και στο άρθρο 62 της ΣΛΕΕ, τα άρθρα αυτά δεν 
μπορούν, ωστόσο, να συμπεριληφθούν στη νομική βάση του υπό εξέταση κανονισμού, 
δεδομένου ότι, όπως ορίζεται ρητώς, οι σχετικές πράξεις μπορούν να λάβουν μόνο τη μορφή 
οδηγιών («το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο [...] εκδίδουν οδηγίες [...]»).

Απομένουν, επομένως, το άρθρο 46, το άρθρο 48 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

Δεδομένου ότι το άρθρο 46 της ΣΛΕΕ προβλέπει την έκδοση των οδηγιών ή κανονισμών που 
απαιτούνται για την εγκαθίδρυση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, και ο 
σκοπός και το περιεχόμενο του υπό εξέταση κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
προβλεπόμενων καθηκόντων της ΕΑΕ, συνδέονται άμεσα με τον κατάλογο των μέτρων που 

5 Βλ. γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, SJ-0252/18, σημείο 21.
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θα μπορούσαν να ληφθούν δυνάμει αυτού του άρθρου (και δυνάμει του ορισμού του άρθρου 
45 της ΣΛΕΕ στο οποίο αναφέρεται), είναι σαφές ότι το εν λόγω άρθρο πρέπει να 
συμπεριληφθεί στη νομική βάση.

Ομοίως, δεδομένου ότι το άρθρο 48 της ΣΛΕΕ προβλέπει τη θέσπιση μέτρων (χωρίς κανένα 
περιορισμό ως προς το αν τα μέτρα αυτά θεσπίζονται με οδηγίες ή κανονισμούς) στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης που είναι αναγκαία για την εγκαθίδρυση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων, είτε μισθωτών είτε αυτοαπασχολούμενων, και δεδομένου ότι 
αυτό σχετίζεται άμεσα με τον σκοπό και το περιεχόμενο του υπό εξέταση κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων καθηκόντων της ΕΑΕ, το άρθρο αυτό πρέπει 
επίσης να συμπεριληφθεί στη νομική βάση.

Ως προς το αν κάποια από αυτά τα δύο άρθρα είναι δευτερεύον και έμμεσο σε σχέση με το 
άλλο, θα μπορούσε ενδεχομένως να υποστηριχθεί ότι, δεδομένου ότι το άρθρο 48 της ΣΛΕΕ 
κάνει λόγο για «τα αναγκαία [...] για την εγκαθίδρυση της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων», θα μπορούσε να θεωρηθεί ως παρεπόμενo του άρθρου 46 της ΣΛΕΕ, αλλά 
δεδομένου ότι ο εν λόγω κανονισμός συστήνει έναν οργανισμό που θα συντονίζει τις 
εργασίες και στους δύο αυτούς τομείς, συνδυάζοντας πολλές νομοθετικές πράξεις που 
βασίζονται σε μία ή σε αμφότερες τις νομικές βάσεις και συγχωνεύοντας πολλούς φορείς και 
από τους δύο τομείς, πρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο κανονισμός επιδιώκει 
ταυτόχρονα και τις δύο στοχεύσεις και συνιστώσες και ότι, εν προκειμένω, αυτές είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, χωρίς η μία να είναι δευτερεύουσα και έμμεση σε σχέση 
με την άλλη.

Ως εκ τούτου, τα άρθρα 46 και 48 της ΣΛΕΕ πρέπει να αποτελέσουν από κοινού τη νομική 
βάση του κανονισμού.

Παραμένει, επομένως, το ερώτημα κατά πόσον το άρθρο 91 παράγραφος 1 σχετικά με τις 
μεταφορές θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στη νομική βάση.

Ενώ στο άρθρο 1 αναφέρονται διάφορες νομοθετικές πράξεις στον τομέα των μεταφορών που 
θα εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριοτήτων της ΕΑΕ, πρέπει να επισημανθεί ότι η αιτιολογική 
σκέψη 8 διευκρινίζει ότι το πεδίο δραστηριοτήτων της ΕΑΕ, και ιδίως το ζήτημα κατά πόσον 
οι δραστηριότητές της θα πρέπει να επεκταθούν σε περαιτέρω νομοθετικές πράξεις της 
Ένωσης που ρυθμίζουν συγκεκριμένες κλαδικές ανάγκες στον τομέα των διεθνών 
μεταφορών, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο τακτικής αξιολόγησης και, εφόσον 
απαιτείται, αναθεώρησης. Θα μπορούσε, επομένως, να υποστηριχθεί ότι δεν υπήρξε ποτέ 
πρόθεση να συμπεριληφθούν οι μεταφορές ως ειδική και χωριστή κατηγορία στις 
δραστηριότητες της ΕΑΕ, και ότι η νομική αυτή βάση είναι απλώς παρεμπίπτουσα σε σχέση 
με τις κύριες ή πρωταρχικές στοχεύσεις και συνιστώσες, δηλαδή τη διασυνοριακή 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, οι κανόνες των οποίων ισχύουν σε κάθε περίπτωση για τους εργαζόμενους στον 
τομέα των μεταφορών6.

Ως εκ τούτου, δεν φαίνεται αναγκαίο να συμπεριληφθεί το άρθρο 91 παράγραφος 1 σχετικά 
με τις μεταφορές στη νομική βάση του κανονισμού.

6 Ομοίως, σημεία 23 έως 34.
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Τέλος, η Νομική Υπηρεσία επισημαίνει ότι οι Συνθήκες δεν προβλέπουν ενιαία και ειδική 
νομική βάση για τη σύσταση οργανισμών ή φορέων της Ένωσης, και ότι αυτοί θα πρέπει να 
βασίζονται σε πιο συγκεκριμένες ουσιαστικές νομικές βάσεις σχετικά με τις πολιτικές της 
Ένωσης, όπως για παράδειγμα στο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, όταν σκοπός είναι να ενισχυθεί η 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Εκτός από τα παραδείγματα που αναφέρει η Νομική 
Υπηρεσία7, θα μπορούσε επίσης να αναφερθεί ότι ο προκάτοχος του Γραφείου Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) βασιζόταν αρχικά στη ρήτρα ευελιξίας, αλλά 
όταν ο κανονισμός με τον οποίο θεσπίστηκε8 επικαιροποιήθηκε σε σημαντικό βαθμό πριν από 
δύο χρόνια, ως νομική βάση ορίστηκε το άρθρο 118 της ΣΛΕΕ, σχετικά με τη διανοητική 
ιδιοκτησία, το οποίο είχε εν τω μεταξύ συμπεριληφθεί στη ΣΛΕΕ με την έγκριση της 
Συνθήκης της Λισαβόνας. 

Το παράδειγμα αυτό ενισχύει περαιτέρω την άποψη ότι η νομική βάση του κανονισμού για 
την ΕΑΕ θα πρέπει να είναι οι ειδικές ουσιαστικές νομικές βάσεις που αφορούν την άσκηση 
των οικείων πολιτικών της Ένωσης, ήτοι το άρθρο 46 της ΣΛΕΕ, σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων, και το άρθρο 48 της ΣΛΕΕ, σχετικά με τα μέτρα στον τομέα 
κοινωνικής ασφάλισης.

VI – Συμπέρασμα και σύσταση

Υπό το πρίσμα της ανωτέρω ανάλυσης, τα άρθρα 46 και 48 της ΣΛΕΕ αποτελούν την 
κατάλληλη νομική βάση της προσωρινής συμφωνίας σχετικά με τον κανονισμό.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 4 Μαρτίου 2019, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε, με 
19 ψήφους υπέρ, καμία ψήφο κατά και καμία αποχή9, να συστήσει να συμφωνήσει η 
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων με την ως άνω νομική βάση ενόψει της 
ψηφοφορίας επί της προσωρινής συμφωνίας, όπως προτείνεται στο κείμενο που 
συμφωνήθηκε από την ΕΜΑ στις 21 Φεβρουαρίου 2019.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Pavel Svoboda

7 Ομοίως, σημείο 9 και υποσημείωση 5 στο εν λόγω σημείο.
8 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για 
το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 154 της 16.6.2017, σ. 1).
9 Ήσαν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Pavel Svoboda (πρόεδρος), Jean-Marie Cavada, 
Mady Delvaux (αντιπρόεδρος), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Κώστας Χρυσόγονος, Pascal Durand, Heidi 
Hautala, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne, Kaufmann, Evelyn Regner, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Karoline 
Graswander-Hainz (σύμφωνα με το άρθρο 200 παράγραφος 2), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (για τον Francis 
Zammit Dimech σύμφωνα με το άρθρο 200 παράγραφος 2), Philippe Loiseau (για τον Gilles Lebreton σύμφωνα 
με το άρθρο 200 παράγραφος 2), Alex Mayer (για την Mary Honeyball σύμφωνα με το άρθρο 200 παράγραφος 
2), Andrey Novakov (για τον Emil Radev σύμφωνα με το άρθρο 200 παράγραφος 2) και Godelieve 
Quisthoudt-Rowohl (για τον Axel Voss σύμφωνα με το άρθρο 200 παράγραφος 2).
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