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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0080/2006, του José Camacho, πορτογαλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Federatie van de Portuguese Gemeenschap in Nederland», σχετικά με ισχυριζόμενες 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις Κάτω Χώρες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι ολλανδικές αρχές παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
τις ελευθερίες πολιτών της Ένωσης χρεώνοντας τους αλλοδαπούς εργαζόμενους εξαιρετικά 
υψηλό τέλος για το έγγραφο που επιβεβαιώνει την άδεια παραμονής τους. Ο αναφέρων 
επισημαίνει ότι, βάσει της οδηγίας 73/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί καταργήσεως των 
περιορισμών στη διακίνηση και στη διαμονή των υπηκόων των κρατών μελών στο εσωτερικό 
της Κοινότητος στον τομέα της εγκαταστάσεως και της παροχής υπηρεσιών, τα έγγραφα 
διαμονής που χορηγούνται στους υπηκόους κράτους μέλους εκδίδονται και ανανεώνονται
ατελώς ή αντί καταβολής ποσού μη υπερβαίνοντος τα δικαιώματα και τα τέλη που 
απαιτούνται για την έκδοση δελτίων ταυτότητος στους ημεδαπούς. Οι διατάξεις αυτές 
εφαρμόζονται επίσης για τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά που είναι αναγκαία για την 
έκδοση ή την ανανέωση των εγγράφων διαμονής. Ο αναφέρων κάνει επίσης λόγο για την 
εκμετάλλευση που υφίστανται οι πορτογάλοι εποχιακοί εργαζόμενοι στις Κάτω Χώρες αφού 
προσληφθούν από ψευδο-εταιρείες που προμηθεύουν εργαζομένους. Για τους λόγους αυτούς,
ζητεί από το Κοινοβούλιο να παρέμβει προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός των αρχών 
της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των δικαιωμάτων στων 
εργαζομένων στις Κάτω Χώρες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Μαΐου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαΐου 2007.
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1. Τα πραγματικά περιστατικά

Ο αναφέρων ενεργεί εξ ονόματος της Federação da Comunidade Portuguesa na Holanda
(FCPH), μιας κεντρικής οργάνωσης της πορτογαλικής κοινότητας στις Κάτω Χώρες, και
ζητεί την παρέμβαση σε δύο διακριτά ζητήματα. Το πρώτο αφορά το υψηλό κόστος της 
απόκτησης εγγράφων διαμονής. Το δεύτερο αφορά τους ισχυρισμούς περί εκμετάλλευσης
πορτογάλων που απασχολούνται προσωρινά στις Κάτω Χώρες. Το τελευταίο αυτό ζήτημα
αφορά εποχικούς εργαζομένους τους οποίους στρατολογούν στην Πορτογαλία ψευδο-
εταιρείες εύρεσης απασχόλησης ή αδίστακτοι μεσάζοντες. Οι εργαζόμενοι αυτοί στερούνται 
την ελευθερία και το δικαίωμά τους στην ιδιωτική ζωή, υφίστανται απειλές και βίαιη 
συμπεριφορά και δεν αμείβονται πλήρως για την εργασία που προσφέρουν.

2. Παρατηρήσεις σχετικά με το υψηλό κόστος της απόκτησης εγγράφων διαμονής

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τα προβλήματα τα οποία αναφέρονται στη συγκεκριμένη 
αναφορά. Πρόκειται για έξοδα και σημαντικά ποσά τα οποία χρεώνονται στους πολίτες της 
ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους για την έκδοση τίτλου διαμονής στις Κάτω Χώρες.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εν λόγω έξοδα, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα και της ονομασίας
τους, («leges», διοικητικά τέλη, τέλη εξέτασης φακέλου, τέλη διεκπεραίωσης κλπ.) δεν
πρέπει να υπερβαίνουν τα έξοδα και τα τέλη που επιβάλλονται για την έκδοση εθνικού
δελτίου ταυτότητας από τις αρχές των Κάτω Χωρών σε ολλανδό υπήκοο.
Η Επιτροπή ζήτησε εξηγήσεις από τις αρχές των Κάτω Χωρών σχετικά με τα τέλη και τα
έξοδα που χρεώνονται για την έκδοση δελτίων σε υπηκόους της ΕΕ και στα μέλη των 
οικογενειών τους. Βάσει της απάντησης των Κάτω Χωρών, την οποία οι υπηρεσίες μας 
έκριναν μη ικανοποιητική, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει 
σύμφωνα με το άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ.

3. Εκτίμηση σχετικά με τις πτυχές που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας, μεταξύ
άλλων και των προσωρινά απασχολούμενων

Όταν ένας εργαζόμενος μετακινείται από ένα κράτος μέλος για να εργαστεί σε άλλο, 
υπάρχουν σε γενικές γραμμές δύο ενδεχόμενα. Ο εργαζόμενος μπορεί να κάνει χρήση της
ελευθερίας κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ, οπότε συνάπτει σχέση
απασχόλησης σε ένα κράτος μέλος και καθίσταται, σε μόνιμη ή σε προσωρινή βάση, μέλος 
του εργατικού δυναμικού του εν λόγω κράτους μέλους. Σε αυτή την περίπτωση, η νομοθεσία
που διέπει κάθε μεμονωμένη σχέση απασχόλησης ορίζεται από τη σύμβαση της Ρώμης1.

Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί από τα συμβαλλόμενα
μέρη το εφαρμοστέο στη σύμβαση δίκαιο και εφόσον δεν προκύπτει από τα δεδομένα της
υπόθεσης ότι η σύμβαση συνδέεται στενότερα με κάποια άλλη χώρα, η ατομική σύμβαση 
εργασίας διέπεται από τη νομοθεσία της χώρας όπου ο εργαζόμενος παρέχει συνήθως την 
εργασία του σε εκτέλεση της σύμβασης ή, αν ο εργαζόμενος δεν παρέχει συνήθως την 

  
1 Άρθρο 6 της σύμβασης της Ρώμης του 1980 σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές 
(παγιωμένη μορφή) – Επίσημη Εφημερίδα C 027 της 26/01/1998, σελ. 0034 – 0046. Τονίζεται ότι η σύμβαση 
της Ρώμης είναι διεθνής πράξη που υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Δεν είναι κοινοτική νομοθετική πράξη με την αυστηρή έννοια του όρου. 
Επομένως, η Σύμβαση είναι εφαρμοστέα μόνο μετά την κύρωσή της. Κατά συνέπεια, ισχύει σε όλα τα «παλαιά» 
κράτη μέλη και σταδιακά τίθεται σε ισχύ στα κράτη που εντάχθηκαν στην ΕΕ το 2004.
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εργασία του σε μία μόνο χώρα, από το δίκαιο της χώρας όπου βρίσκεται η εγκατάσταση που 
τον προσέλαβε.

Σε κάθε περίπτωση, σε μια σύμβαση εργασίας, η επιλογή από τους συμβαλλόμενους του 
εφαρμοστέου δικαίου δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να στερήσει τον εργαζόμενο από την 
προστασία που του εξασφαλίζουν οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του δικαίου που θα 
ήταν εφαρμοστέο σύμφωνα με τη Σύμβαση, σε περίπτωση που δεν είχε γίνει επιλογή.

Γενικά, το εφαρμοστέο δίκαιο στις περιπτώσεις που εξετάζουμε είναι το ολλανδικό,
συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της εργατικής νομοθεσίας και των εφαρμοστέων 
συλλογικών συμφωνιών. Πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες νομοθετικές πράξεις μπορούν
να παράσχουν οι αρμόδιες αρχές ή/και οι κοινωνικοί εταίροι. Τα περισσότερα κράτη μέλη
διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με την εργατική νομοθεσία, π.χ. μέσω πολύγλωσσου
ιστοτόπου. Ωστόσο, το ζήτημα αυτό εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν
υπάρχει κοινοτική νομοθεσία η οποία να υποχρεώνει ένα κράτος μέλος να παρέχει τέτοια 
πληροφόρηση.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 39 της Συνθήκης ΕΚ, ένας υπήκοος της ΕΕ που
εργάζεται σε άλλο κράτος μέλος πρέπει να τυγχάνει της ίδιας ακριβώς μεταχείρισης με τους 
συναδέλφους του που είναι υπήκοοι του εν λόγω κράτους, σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, τις 
τους όρους εργασίας (για παράδειγμα, αμοιβή, απολύσεις, αποζημίωση, κατάρτιση).

Μια άλλη δυνατότητα για τη μετακίνηση εργαζομένου σε άλλο κράτος μέλος προκειμένου να 
εργασθεί είναι η απόσπασή του στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, ο 
εργαζόμενος απασχολείται από εργοδότη εγκατεστημένο στο κράτος υποδοχής κατά τη 
διάρκεια της απόσπασης και αποσπάται προσωρινά στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους 
προκειμένου να παρέχει εκεί μια υπηρεσία. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να εφαρμόζεται η 
οδηγία 96/71/ΕΚ1.

Η οδηγία 96/71/ΕΚ ορίζει ότι τα κράτη μέλη εγγυώνται τους όρους εργασίας και 
απασχόλησης, όπως καθορίζονται από την οδηγία, τη νομοθεσία ή/και συλλογικές συμβάσεις 
οι οποίες έχουν αναγορευθεί σε κανόνες γενικής εφαρμογής στη χώρα όπου εκτελείται η 
εργασία, στον εργαζόμενο ο οποίος έχει αποσπασθεί προσωρινά στη χώρα αυτή,
ανεξαρτήτως του δικαίου που διέπει τη σχέση εργασίας. Η οδηγία ορίζει τους ακόλουθους 
όρους εργασίας και απασχόλησης: τις μέγιστες περιόδους εργασίας και τις ελάχιστες 
περιόδους ανάπαυσης, την ελάχιστη διάρκεια της ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών, τα ελάχιστα 
όρια μισθού, τους όρους θέσης εργαζομένων στη διάθεση επιχειρήσεων, τις απαιτήσεις 
υγείας, ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία, τα προστατευτικά μέτρα σχετικά με τους όρους 
εργασίας και απασχόλησης των γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, των παιδιών 
και των νέων και την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών και άλλες διατάξεις στον τομέα 
της απαγόρευσης των διακρίσεων.

Επιπλέον, η οδηγία 96/71/ΕΚ υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα 
ώστε να υπάρχει γενική πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τους όρους εργασίας και 
απασχόλησης από εργαζόμενους και παρόχους υπηρεσιών. Τα μέτρα αυτού του είδους, στα 

  
1 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με 
την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, ΕΕ αριθ. L 18/1 της 21.1.97.
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οποία περιλαμβάνεται η δημοσίευση ενημερωτικών εντύπων και φυλλαδίων σε διάφορες 
γλώσσες και ιστοτόπους, περιγράφονται στην έκθεση των υπηρεσιών της Επιτροπής που 
εγκρίθηκε στις 4 Απριλίου 20061.

Η Επιτροπή έχει λάβει διάφορα άλλα μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την 
ανταλλαγή πληροφοριών και στην ανακοίνωσή της τής 4ης Απριλίου 20062 ζητεί από τα 
κράτη μέλη να καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες, μεταξύ άλλων, για τη βελτίωση της 
πρόσβασης σε πληροφόρηση.

Είτε αποσπάται ένας εργαζόμενος είτε αποτελεί (προσωρινά) μέλος του εργατικού δυναμικού
ενός κράτους μέλους, οι εθνικές αρχές της χώρας όπου εκτελείται η εργασία είναι αρμόδιες 
για την παρακολούθηση και την επιβολή της εργατικής νομοθεσίας.

Το πρόβλημα των εποχικών πορτογάλων εργαζομένων στις Κάτω Χώρες συζητήθηκε στη
συνεδρίαση της τεχνικής επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων της 22ας
Φεβρουαρίου 2006. Οι αρχές των δύο ενδιαφερόμενων κρατών μελών ανέφεραν ότι είναι 
ενήμερες για το πρόβλημα και ότι συνεργάζονται για την επίλυσή του. Στο μεταξύ,
πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις Κάτω Χώρες και συζητήσεις σε επίπεδο πολιτικό και 
πολιτικής μεταξύ των ολλανδικών και των πορτογαλικών αρχών, καθώς και ανταλλαγές 
πληροφοριών.

Σε ό,τι αφορά τη σύσταση του αναφέροντα όλες οι συμβάσεις να συμμορφώνονται σε
συγκεκριμένες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας (ή των γλωσσών) στην οποία 
(ή στις οποίες) συντάσσονται, η κοινοτική νομοθεσία δεν προβλέπει τέτοιες απαιτήσεις. 
Πρέπει να προστεθεί ωστόσο ότι η οδηγία 91/533/ΕΟΚ3 ορίζει ότι κάθε μισθωτός 
εργαζόμενος πρέπει να διαθέτει ένα έγγραφο που να περιέχει πληροφορίες για τα ουσιώδη 
στοιχεία της σύμβασης εργασίας ή της εργασιακής του σχέσης, συμπεριλαμβανομένων 
τουλάχιστον για παράδειγμα, των στοιχείων ταυτότητας των μερών, της φύσης της 
απασχόλησης, του βασικό ποσό και άλλων συστατικών στοιχείων της αμοιβής, της διάρκειας 
της κανονικής ημερήσιας ή εβδομαδιαίας εργασίας του. Στην περίπτωση εκπατρισμένων 
εργαζομένων, στις πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης για παράδειγμα τα 
πλεονεκτήματα, σε χρήμα ή σε είδος, που συνδέονται με τον εκπατρισμό και, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, οι όροι επαναπατρισμού του εργαζόμενου. Αρμόδιες για την παρακολούθηση και
την επιβολή των εθνικών κανόνων μεταφοράς της οδηγίας είναι οι εθνικές αρχές.

Βάσει των πληροφοριών που έχουν ληφθεί δεν είναι δυνατό να κριθεί εάν στην περίπτωση
των πορτογάλων εργαζομένων τυγχάνει εφαρμογής η οδηγία 96/71/ΕΚ. Για τον λόγο αυτόν,
χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά το ποιοι είναι οι πραγματικοί
εργοδότες των ενδιαφερόμενων πορτογάλων εργαζομένων, σε ποια χώρα είναι 
εγκατεστημένοι και ποια είναι η σχέση που συνδέει τους πραγματικούς εργοδότες και τα 
άτομα ή τις εταιρείες που στρατολογούν τους πορτογάλους εργαζόμενους.

4. Συμπέρασμα
  

1 SEC(2006) 439
2 COM(2006) 159 τελικό
3 Οδηγία του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 1991 σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει 
τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας, ΕΕ αριθ. L 288/32 της 18.10.91.
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Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με περαιτέρω εξελίξεις στην 
υπόθεση.


