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Άρθρο 128 του Κανονισμού 
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Jacqueline Foster, Evžen Tošenovský, Zbigniew Kuźmiuk, Hans-Olaf Henkel, Bernd Lucke 
εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

Θέμα: Η νομοθεσία της Γερμανίας για τον κατώτατο μισθό και η διαδικασία επί παραβάσει 

Σύμφωνα με τον γερμανικό Νόμο για τον Κατώτατο Μισθό (τον αποκαλούμενο «MiLoG»), από την 1η 
Ιανουαρίου 2015, η κατώτατη ωριαία αμοιβή για τους εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται εντός 
της γερμανικής επικράτειας δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 8,50 EUR. Το ίδιο ισχύει και για τους 
εργαζόμενους στον τομέα των μεταφορών που έχουν προσληφθεί από εργοδότες που διατηρούν την 
έδρα τους εκτός της Γερμανίας, όπως οι μεταφορείς που έχουν προσληφθεί από εργοδότη που δεν 
διαμένει στη Γερμανία και διέρχονται από γερμανικό έδαφος, ή στην περίπτωση επιχειρήσεων 
διασυνοριακών μεταφορών και ενδομεταφορών. Επιπλέον, θεσπίστηκαν υπερβολικές υποχρεώσεις 
καταχώρισης, ελέγχου και αναφοράς, οι οποίες υπερβαίνουν τα αναγκαία, επιβάλλουν επιπλέον 
κόστος και δυσανάλογο διοικητικό φόρτο, και δεν επιτρέπουν σε μεταφορικές επιχειρήσεις από άλλα 
κράτη μέλη να δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. 

Τον Μάιο του 2015, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Γερμανίας. Ωστόσο, ένα 
έτος μετά την έναρξη της εν λόγω διαδικασίας, το ζήτημα δεν έχει αποσαφηνιστεί περαιτέρω, ούτε 
έχουν επιτευχθεί απτά αποτελέσματα. 

Επίσης, οι γαλλικές αρχές δημοσίευσαν πρόσφατα οδηγίες για την εφαρμογή του λεγόμενου «Loi 
Macron», δηλώνοντας ότι, από την 1η Ιουλίου 2016, οι οδηγοί που έχουν έδρα στο εξωτερικό πρέπει 
να λαμβάνουν τον γαλλικό κατώτατο μισθό και οι ξένες επιχειρήσεις πρέπει να ορίζουν αντιπρόσωπο 
στη Γαλλία. 

1. Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της διαδικασίας επί παραβάσει που κινήθηκε για αυτό το 
ζήτημα; Ποια είναι τα επόμενα βήματα και οι ενέργειες που σκοπεύει να πραγματοποιήσει η 
Επιτροπή, και ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο που προβλέπει για αυτά τα επόμενα στάδια;  

2. Έχει λάβει η Επιτροπή τις απαντήσεις που ζητήθηκαν από τη γερμανική κυβέρνηση με σκοπό να 
αποσαφηνιστεί και να αιτιολογηθεί ο γερμανικός Νόμος για τον Κατώτατο Μισθό;  

3. Πότε και πώς πρόκειται να ευθυγραμμίσει η Επιτροπή την κατάσταση αυτή με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία και να θέσει τέλος στη νομική αβεβαιότητα, επιδιώκοντας, με τον τρόπο αυτό, να 
επιτύχει τον στόχο της διατήρησης των οικονομικών ελευθεριών εντός της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές εταιρείες και τους 
εργαζόμενους να δραστηριοποιούνται ελεύθερα εντός της ενιαίας αγοράς της ΕΕ; 
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