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Τροπολογία 408
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ρόλος των γραφείων σύνδεσης Ρόλος των αρμόδιων αρχών και των 
γραφείων σύνδεσης

Or. en

Τροπολογία 409
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δυνάμει της οδηγίας 95/46/ΕΚ, τα κράτη 
μέλη παραμένουν τελικώς υπεύθυνα για 
τη διασφάλιση της προστασίας των 
δεδομένων και των νομίμων 
δικαιωμάτων των πληττόμενων
προσώπων και συνιστούν τους 
κατάλληλους μηχανισμούς προς τον 
σκοπό αυτό.

Or. en

Τροπολογία 410
Csaba Őry

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και/ή πρακτική, ορίζουν μία ή 
περισσότερες αρμόδιες αρχές, που μπορεί 
να περιλαμβάνουν τα γραφεία σύνδεσης 
για τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 4 της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ. 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και/ή πρακτική, ορίζουν μία ή 
περισσότερες αρμόδιες αρχές, που μπορεί 
να περιλαμβάνουν τα γραφεία σύνδεσης 
για τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 4 της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ.

Πρωταρχικός σκοπός του γραφείου 
σύνδεσης είναι η παροχή πληροφοριών 
σχετικά με τους όρους της απασχόλησης 
και τους κανόνες που τη διέπουν. Η 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
προαναφερθέντων κανόνων μπορεί να 
διενεργείται από γραφεία σύνδεσης ή 
άλλες αρχές παρακολούθησης.

Or. hu

Τροπολογία 411
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων 
αρχών κοινοποιούνται στην Επιτροπή και 
στα άλλα κράτη μέλη. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει και επικαιροποιεί τακτικά τον 
κατάλογο των αρμόδιων αρχών και των 
γραφείων σύνδεσης.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων 
αρχών κοινοποιούνται στην Επιτροπή και 
στα άλλα κράτη μέλη και διατίθενται στο 
κοινό. Η Επιτροπή δημοσιεύει και 
επικαιροποιεί τακτικά τον κατάλογο των 
αρμόδιων αρχών και των γραφείων 
σύνδεσης. Τα λοιπά κράτη μέλη και 
θεσμικά όργανα της ΕΕ σέβονται την ή 
τις επιλογές του κάθε κράτους μέλους 
όσον αφορά τις αρμόδιες αρχές του.

Or. en

Τροπολογία 412
Jean-Pierre Audy
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν, 
αφενός, ότι οι πληροφορίες για τους όρους 
απασχόλησης που αναφέρονται στο άρθρο 
3 της οδηγίας 96/71/EΚ και που πρέπει να 
εφαρμόζονται και να τηρούνται από τους 
παρόχους υπηρεσιών τίθενται στη διάθεση 
κάθε ενδιαφερομένου με σαφή, διεξοδικό 
και εύκολα προσβάσιμο τρόπο από 
απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα, σε 
μορφοτύπους και με διαδικτυακά πρότυπα 
που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε άτομα με 
αναπηρία, και, αφετέρου, ότι τα γραφεία 
σύνδεσης ή οι άλλοι αρμόδιοι εθνικοί 
φορείς για τους οποίους γίνεται λόγος στο 
άρθρο 4 της οδηγίας 96/71/ΕΚ είναι σε 
θέση να εκτελούν τα καθήκοντά τους 
αποτελεσματικά.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν, 
αφενός, ότι οι πληροφορίες για τους όρους 
απασχόλησης που αναφέρονται στο άρθρο 
3 της οδηγίας 96/71/EΚ και που πρέπει να 
εφαρμόζονται και να τηρούνται από τους 
παρόχους υπηρεσιών τίθενται στη διάθεση 
κάθε ενδιαφερομένου με σαφή, διεξοδικό 
και εύκολα προσβάσιμο τρόπο από 
απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα, σε 
μορφοτύπους και με διαδικτυακά πρότυπα 
που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε άτομα με 
αναπηρία, και, αφετέρου, ότι τα γραφεία 
σύνδεσης ή οι άλλοι αρμόδιοι εθνικοί 
φορείς για τους οποίους γίνεται λόγος στο 
άρθρο 4 της οδηγίας 96/71/ΕΚ είναι σε 
θέση να εκτελούν τα καθήκοντά τους 
αποτελεσματικά. Το κράτος μέλος 
καταγωγής πρέπει να διασφαλίζει τη 
μετάφραση των εν λόγω πληροφοριών για 
τους όρους απασχόλησης στη γλώσσα του 
πάροχου ή του εργαζόμενου.

Or. fr

Τροπολογία 413
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Συλβάνα Ράπτη, Sergio GaetanoCofferati, Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν, 
αφενός, ότι οι πληροφορίες για τους όρους 
απασχόλησης που αναφέρονται στο άρθρο 
3 της οδηγίας 96/71/EΚ και που πρέπει να 
εφαρμόζονται και να τηρούνται από τους 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν, 
αφενός, ότι οι πληροφορίες για τους όρους 
απασχόλησης που πρέπει να εφαρμόζονται 
και να τηρούνται από τους παρόχους 
υπηρεσιών τίθενται στη διάθεση κάθε 
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παρόχους υπηρεσιών τίθενται στη διάθεση 
κάθε ενδιαφερομένου με σαφή, διεξοδικό 
και εύκολα προσβάσιμο τρόπο από 
απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα, σε 
μορφοτύπους και με διαδικτυακά πρότυπα 
που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε άτομα με 
αναπηρία, και, αφετέρου, ότι τα γραφεία 
σύνδεσης ή οι άλλοι αρμόδιοι εθνικοί 
φορείς για τους οποίους γίνεται λόγος στο 
άρθρο 4 της οδηγίας 96/71/ΕΚ είναι σε 
θέση να εκτελούν τα καθήκοντά τους 
αποτελεσματικά.

ενδιαφερομένου ανέξοδα με σαφή, 
διαφανή, διεξοδικό και εύκολα 
προσβάσιμο τρόπο από απόσταση και με 
ηλεκτρονικά μέσα, σε μορφοτύπους και με 
διαδικτυακά πρότυπα που εξασφαλίζουν 
πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία, και, 
αφετέρου, ότι τα γραφεία σύνδεσης ή οι 
άλλοι αρμόδιοι εθνικοί φορείς για τους 
οποίους γίνεται λόγος στο άρθρο 4 της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ είναι σε θέση να 
εκτελούν τα καθήκοντά τους 
αποτελεσματικά.

Or. en

Τροπολογία 414
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν, 
αφενός, ότι οι πληροφορίες για τους όρους 
απασχόλησης που αναφέρονται στο άρθρο 
3 της οδηγίας 96/71/EΚ και που πρέπει να 
εφαρμόζονται και να τηρούνται από τους 
παρόχους υπηρεσιών τίθενται στη διάθεση 
κάθε ενδιαφερομένου με σαφή, διεξοδικό 
και εύκολα προσβάσιμο τρόπο από 
απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα, σε 
μορφοτύπους και με διαδικτυακά πρότυπα 
που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε άτομα με 
αναπηρία, και, αφετέρου, ότι τα γραφεία 
σύνδεσης ή οι άλλοι αρμόδιοι εθνικοί 
φορείς για τους οποίους γίνεται λόγος στο 
άρθρο 4 της οδηγίας 96/71/ΕΚ είναι σε 
θέση να εκτελούν τα καθήκοντά τους 
αποτελεσματικά.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν, 
αφενός, ότι οι πληροφορίες για τους όρους 
απασχόλησης που αναφέρονται στο άρθρο 
3 της οδηγίας 96/71/EΚ και που πρέπει να 
εφαρμόζονται και να τηρούνται από τους 
παρόχους υπηρεσιών τίθενται στη διάθεση 
κάθε ενδιαφερομένου ανέξοδα με σαφή, 
διαφανή, διεξοδικό και εύκολα 
προσβάσιμο τρόπο από απόσταση και με 
ηλεκτρονικά μέσα, σε μορφοτύπους και με 
διαδικτυακά πρότυπα που εξασφαλίζουν 
πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία, και, 
αφετέρου, ότι τα γραφεία σύνδεσης ή οι 
άλλοι αρμόδιοι εθνικοί φορείς για τους 
οποίους γίνεται λόγος στο άρθρο 4 της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ είναι σε θέση να 
εκτελούν τα καθήκοντά τους 
αποτελεσματικά.

Or. en
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Τροπολογία 415
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν, 
αφενός, ότι οι πληροφορίες για τους όρους 
απασχόλησης που αναφέρονται στο άρθρο 
3 της οδηγίας 96/71/EΚ και που πρέπει να 
εφαρμόζονται και να τηρούνται από τους 
παρόχους υπηρεσιών τίθενται στη διάθεση 
κάθε ενδιαφερομένου με σαφή, διεξοδικό 
και εύκολα προσβάσιμο τρόπο από 
απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα, σε 
μορφοτύπους και με διαδικτυακά πρότυπα 
που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε άτομα με 
αναπηρία, και, αφετέρου, ότι τα γραφεία 
σύνδεσης ή οι άλλοι αρμόδιοι εθνικοί 
φορείς για τους οποίους γίνεται λόγος στο 
άρθρο 4 της οδηγίας 96/71/ΕΚ είναι σε 
θέση να εκτελούν τα καθήκοντά τους 
αποτελεσματικά.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν, 
αφενός, ότι οι πληροφορίες για τους όρους 
απασχόλησης που αναφέρονται στο άρθρο 
3 της οδηγίας 96/71/EΚ και που πρέπει να 
εφαρμόζονται και να τηρούνται από τους 
παρόχους υπηρεσιών τίθενται στη διάθεση 
κάθε ενδιαφερομένου με σαφή, διαφανή,
διεξοδικό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο 
από απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα, 
σε μορφοτύπους και με διαδικτυακά 
πρότυπα που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε 
άτομα με αναπηρία, και, αφετέρου, ότι τα 
γραφεία σύνδεσης ή οι άλλοι αρμόδιοι 
εθνικοί φορείς για τους οποίους γίνεται 
λόγος στο άρθρο 4 της οδηγίας 96/71/ΕΚ 
είναι σε θέση να εκτελούν τα καθήκοντά 
τους αποτελεσματικά.

Or. de

Τροπολογία 416
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
στηρίζουν χρηματοδοτικά τις κοινές 
πρωτοβουλίες των αρμόδιων κοινωνικών 
εταίρων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο 
για την κατάρτιση κοινών μέσων με 
στόχο την ενημέρωση επιχειρήσεων και 
εργαζομένων σχετικά με τους 
εφαρμοστέους όρους που πρέπει να 
τηρούνται δυνάμει της οδηγίας 96/71/ΕΚ.
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Or. en

Τροπολογία 417
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για να εξασφαλιστεί η πλήρης 
προσβασιμότητα και η ασφάλεια δικαίου 
των πληροφοριών, μόνο οι όροι 
απασχόλησης που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ και 
δημοσιοποιούνται θεωρούνται 
δεσμευτικοί για το πεδίο εφαρμογής της 
απόσπασης εργαζομένων.
Αυτοί οι όροι απασχόλησης 
συμπεριλαμβάνονται στον ενιαίο εθνικό 
επίσημο ιστότοπο.

Or. en

Τροπολογία 418
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η 
πρόσβαση στις πληροφορίες, τα κράτη 
μέλη:

2. Για να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η 
πρόσβαση στις πληροφορίες, τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται 
στο άρθρο 4 της οδηγίας 96/71/ΕΚ:

Or. en

Τροπολογία 419
Traian Ungureanu
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διευκρινίζουν με σαφήνεια, με 
λεπτομερή και φιλικό για τον χρήστη 
τρόπο και με προσπελάσιμο μορφότυπο, σε 
εθνικούς ιστοτόπους, τους όρους 
απασχόλησης και/ή τα τμήματα της 
(εθνικής και/ή περιφερειακής) νομοθεσίας 
τους που εφαρμόζονται στους 
εργαζομένους οι οποίοι αποσπώνται στο 
έδαφός τους·

α) διευκρινίζουν με σαφήνεια, με 
λεπτομερή και φιλικό για τον χρήστη 
τρόπο και με προσπελάσιμο μορφότυπο, σε 
εθνικούς ιστοτόπους, καθώς και σε 
καθορισμένα γραφεία εύρεσης 
απασχόλησης ή σημεία επαφής, τους 
όρους απασχόλησης και/ή τα τμήματα της 
(εθνικής και/ή περιφερειακής) νομοθεσίας 
τους που εφαρμόζονται στους 
εργαζομένους οι οποίοι αποσπώνται στο 
έδαφός τους·

Or. en

Τροπολογία 420
Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διευκρινίζουν με σαφήνεια, με 
λεπτομερή και φιλικό για τον χρήστη 
τρόπο και με προσπελάσιμο μορφότυπο, σε 
εθνικούς ιστοτόπους, τους όρους 
απασχόλησης και/ή τα τμήματα της 
(εθνικής και/ή περιφερειακής) νομοθεσίας 
τους που εφαρμόζονται στους 
εργαζομένους οι οποίοι αποσπώνται στο 
έδαφός τους·

α) διευκρινίζουν με σαφήνεια, με 
λεπτομερή και φιλικό για τον χρήστη 
τρόπο και με προσπελάσιμο μορφότυπο, σε 
εθνικούς ιστοτόπους και, κατά 
περίπτωση, διαμέσου άλλων, κατάλληλων 
διαύλων επικοινωνίας, τους όρους 
απασχόλησης και/ή τα τμήματα της 
(εθνικής και/ή περιφερειακής) νομοθεσίας 
τους που εφαρμόζονται στους 
εργαζομένους οι οποίοι αποσπώνται στο 
έδαφός τους·

Or. de

Τροπολογία 421
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διευκρινίζουν με σαφήνεια, με 
λεπτομερή και φιλικό για τον χρήστη 
τρόπο και με προσπελάσιμο μορφότυπο, σε 
εθνικούς ιστοτόπους, τους όρους 
απασχόλησης και/ή τα τμήματα της 
(εθνικής και/ή περιφερειακής) νομοθεσίας 
τους που εφαρμόζονται στους 
εργαζομένους οι οποίοι αποσπώνται στο 
έδαφός τους·

α) διευκρινίζουν με σαφήνεια, με 
λεπτομερή και φιλικό για τον χρήστη 
τρόπο και με προσπελάσιμο μορφότυπο, σε 
εθνικούς ιστοτόπους και άλλα μέσα, τους 
όρους απασχόλησης και/ή τα τμήματα της 
(εθνικής και/ή περιφερειακής) νομοθεσίας 
τους που εφαρμόζονται στους 
εργαζομένους οι οποίοι αποσπώνται στο 
έδαφός τους·

Or. en

Τροπολογία 422
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διευκρινίζουν με σαφήνεια, με 
λεπτομερή και φιλικό για τον χρήστη 
τρόπο και με προσπελάσιμο μορφότυπο, σε 
εθνικούς ιστοτόπους, τους όρους 
απασχόλησης και/ή τα τμήματα της 
(εθνικής και/ή περιφερειακής) νομοθεσίας 
τους που εφαρμόζονται στους 
εργαζομένους οι οποίοι αποσπώνται στο 
έδαφός τους·

α) διευκρινίζουν με σαφήνεια, με 
λεπτομερή και φιλικό για τον χρήστη 
τρόπο και με προσπελάσιμο μορφότυπο, σε 
εθνικούς ιστοτόπους και με άλλα μέσα, 
τους όρους απασχόλησης και/ή τα τμήματα 
της (εθνικής και/ή περιφερειακής) 
νομοθεσίας τους που εφαρμόζονται στους 
εργαζομένους οι οποίοι αποσπώνται στο 
έδαφός τους·

Or. de

Τροπολογία 423
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) διασφαλίζουν ότι το κράτος μέλος 
αναθέτει στους φορείς την παροχή όλων 
των απαραίτητων πληροφοριών σε 
επιχειρήσεις που αποσπούν εργαζομένους 
και σε αποσπασμένους εργαζομένους 
σχετικά με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ· σύμφωνα με τις 
εθνικές παραδόσεις, η παροχή 
πληροφοριών μπορεί να ανατίθεται εν 
μέρει ή εν όλω και στους κοινωνικούς 
εταίρους ή μπορεί να τους ανατίθεται 
υποστηρικτικός προς τους φορείς ρόλος· 

Or. en

Τροπολογία 424
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την 
ευρεία δημοσιοποίηση, σε διαδικτυακούς 
ιστοτόπους, των πληροφοριών για τις 
εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις (και 
για το προσωπικό πεδίο εφαρμογής τους), 
καθώς και για τους όρους απασχόλησης 
που πρέπει να τηρούν οι πάροχοι 
υπηρεσιών από άλλα κράτη μέλη 
σύμφωνα με την οδηγία 96/71/ΕΚ, 
παρέχοντας, ει δυνατόν, ηλεκτρονικούς 
συνδέσμους που να οδηγούν στους 
υπάρχοντες διαδικτυακούς ιστοτόπους και 
σε άλλα σημεία επαφής, και ιδίως στους 
σχετικούς κοινωνικούς εταίρους·

β) λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την 
ευρεία δημοσιοποίηση, σε ιστοτόπους και 
με άλλα μέσα, των πληροφοριών για τις 
εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις (και 
για το προσωπικό πεδίο εφαρμογής τους), 
καθώς και την παροχή, ει δυνατόν, 
ηλεκτρονικών συνδέσμων που να οδηγούν 
στους υπάρχοντες διαδικτυακούς 
ιστοτόπους και σε άλλα σημεία επαφής, 
και ιδίως στους σχετικούς κοινωνικούς 
εταίρους·

Or. en
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Τροπολογία 425
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την 
ευρεία δημοσιοποίηση, σε διαδικτυακούς 
ιστοτόπους, των πληροφοριών για τις 
εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις (και 
για το προσωπικό πεδίο εφαρμογής τους), 
καθώς και για τους όρους απασχόλησης 
που πρέπει να τηρούν οι πάροχοι 
υπηρεσιών από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα 
με την οδηγία 96/71/ΕΚ, παρέχοντας, ει 
δυνατόν, ηλεκτρονικούς συνδέσμους που 
να οδηγούν στους υπάρχοντες 
διαδικτυακούς ιστοτόπους και σε άλλα 
σημεία επαφής, και ιδίως στους σχετικούς 
κοινωνικούς εταίρους·

β) λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την 
ευρεία δημοσιοποίηση, σε διαδικτυακούς 
ιστοτόπους και με άλλα μέσα, των 
πληροφοριών για τις εφαρμοστέες 
συλλογικές συμβάσεις (και για το 
προσωπικό πεδίο εφαρμογής τους), καθώς 
και για τους όρους απασχόλησης που 
πρέπει να τηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών 
από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με την 
οδηγία 96/71/ΕΚ, παρέχοντας, ει δυνατόν, 
ηλεκτρονικούς συνδέσμους που να 
οδηγούν στους υπάρχοντες διαδικτυακούς 
ιστοτόπους και σε άλλα σημεία επαφής, 
και ιδίως στους σχετικούς κοινωνικούς 
εταίρους·

Or. de

Τροπολογία 426
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την 
ευρεία δημοσιοποίηση, σε διαδικτυακούς 
ιστοτόπους, των πληροφοριών για τις 
εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις (και 
για το προσωπικό πεδίο εφαρμογής τους), 
καθώς και για τους όρους απασχόλησης 
που πρέπει να τηρούν οι πάροχοι 
υπηρεσιών από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα 
με την οδηγία 96/71/ΕΚ, παρέχοντας, ει 
δυνατόν, ηλεκτρονικούς συνδέσμους που 
να οδηγούν στους υπάρχοντες 
διαδικτυακούς ιστοτόπους και σε άλλα 

β) λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την 
ευρεία δημοσιοποίηση, σε διαδικτυακούς 
ιστοτόπους και με άλλα μέσα, των 
πληροφοριών για τις εφαρμοστέες 
συλλογικές συμβάσεις (και για το 
προσωπικό πεδίο εφαρμογής τους), καθώς 
και για τους όρους απασχόλησης που 
πρέπει να τηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών 
από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με την 
οδηγία 96/71/ΕΚ, παρέχοντας, ει δυνατόν, 
ηλεκτρονικούς συνδέσμους που να 
οδηγούν στους υπάρχοντες διαδικτυακούς 
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σημεία επαφής, και ιδίως στους σχετικούς 
κοινωνικούς εταίρους·

ιστοτόπους και σε άλλα σημεία επαφής, 
και ιδίως στους σχετικούς κοινωνικούς 
εταίρους·

Or. en

Τροπολογία 427
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θέτουν τις εν λόγω πληροφορίες στη 
διάθεση των εργαζομένων και των 
παρόχων υπηρεσιών και σε άλλες γλώσσες 
πέραν της εθνικής γλώσσας ή των 
εθνικών γλωσσών της χώρας στην οποία 
παρέχονται οι υπηρεσίες, ει δυνατόν με τη 
μορφή συνοπτικού φυλλαδίου που 
περιγράφει τους βασικούς εφαρμοστέους 
όρους εργασίας και, αν αυτό ζητηθεί, σε 
μορφοτύπους προσπελάσιμους από άτομα 
με αναπηρία·

γ) θέτουν τις εν λόγω πληροφορίες στη 
διάθεση των εργαζομένων και των 
παρόχων υπηρεσιών στην επιλεγμένη 
επίσημη γλώσσα της ΕΕ, με τη μορφή 
συνοπτικού φυλλαδίου που περιγράφει 
τους βασικούς εφαρμοστέους όρους 
εργασίας και, αν αυτό ζητηθεί, σε 
μορφοτύπους προσπελάσιμους από άτομα 
με αναπηρία· λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με τους όρους εργασίας και τις 
κοινωνικές διατάξεις που αφορούν 
μεταξύ άλλων την υγεία και ασφάλεια 
στην εργασία είναι εύκολα προσβάσιμες 
από τους απασχολούμενους χάρη σε 
διάφορα μέσα επικοινωνίας και σημεία 
επαφής·

Or. de

Τροπολογία 428
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θέτουν τις εν λόγω πληροφορίες στη 
διάθεση των εργαζομένων και των 
παρόχων υπηρεσιών και σε άλλες γλώσσες 

γ) θέτουν τις εν λόγω πληροφορίες στη 
διάθεση των εργαζομένων και των 
παρόχων υπηρεσιών στις απαιτούμενες 
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πέραν της εθνικής γλώσσας ή των 
εθνικών γλωσσών της χώρας στην οποία 
παρέχονται οι υπηρεσίες, ει δυνατόν με τη 
μορφή συνοπτικού φυλλαδίου που 
περιγράφει τους βασικούς εφαρμοστέους 
όρους εργασίας και, αν αυτό ζητηθεί, σε 
μορφοτύπους προσπελάσιμους από άτομα 
με αναπηρία·

επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ει δυνατόν με 
τη μορφή συνοπτικού φυλλαδίου που 
περιγράφει τους βασικούς εφαρμοστέους 
όρους εργασίας και, αν αυτό ζητηθεί, σε 
μορφοτύπους προσπελάσιμους από άτομα 
με αναπηρία· περαιτέρω λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με τους όρους 
εργασίας και τις κοινωνικές συνθήκες 
περιλαμβανομένης της υγείας και της 
ασφάλειας στον χώρο εργασίας 
διατίθενται εύκολα και ατελώς με 
διάφορα μέσα επικοινωνίας 
συμπεριλαμβανομένων των σημείων 
επαφής·

Or. en

Τροπολογία 429
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θέτουν τις εν λόγω πληροφορίες στη 
διάθεση των εργαζομένων και των 
παρόχων υπηρεσιών και σε άλλες γλώσσες 
πέραν της εθνικής γλώσσας ή των 
εθνικών γλωσσών της χώρας στην οποία 
παρέχονται οι υπηρεσίες, ει δυνατόν με τη 
μορφή συνοπτικού φυλλαδίου που 
περιγράφει τους βασικούς εφαρμοστέους 
όρους εργασίας και, αν αυτό ζητηθεί, σε 
μορφοτύπους προσπελάσιμους από άτομα 
με αναπηρία·

γ) θέτουν τις εν λόγω πληροφορίες στη 
διάθεση των εργαζομένων και των 
παρόχων υπηρεσιών στις απαιτούμενες 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ει δυνατόν με 
τη μορφή συνοπτικού φυλλαδίου που 
περιγράφει τους βασικούς εφαρμοστέους 
όρους εργασίας και, αν αυτό ζητηθεί, σε 
μορφοτύπους προσπελάσιμους από άτομα 
με αναπηρία· περαιτέρω λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με τους όρους 
εργασίας και τις κοινωνικές συνθήκες 
περιλαμβανομένης της υγείας και της 
ασφάλειας στον χώρο εργασίας 
διατίθενται εύκολα με διάφορα μέσα 
επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων των 
σημείων επαφής·

Or. en
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Τροπολογία 430
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θέτουν τις εν λόγω πληροφορίες στη 
διάθεση των εργαζομένων και των 
παρόχων υπηρεσιών και σε άλλες γλώσσες 
πέραν της εθνικής γλώσσας ή των 
εθνικών γλωσσών της χώρας στην οποία 
παρέχονται οι υπηρεσίες, ει δυνατόν με τη 
μορφή συνοπτικού φυλλαδίου που 
περιγράφει τους βασικούς εφαρμοστέους 
όρους εργασίας και, αν αυτό ζητηθεί, σε 
μορφοτύπους προσπελάσιμους από άτομα 
με αναπηρία·

γ) θέτουν τις εν λόγω πληροφορίες στη 
διάθεση των εργαζομένων και των 
παρόχων υπηρεσιών στις πλέον συναφείς 
γλώσσες, η επιλογή των οποίων 
εναπόκειται στα κράτη μέλη, ει δυνατόν 
με τη μορφή συνοπτικού φυλλαδίου που 
περιγράφει τους βασικούς εφαρμοστέους 
όρους εργασίας και αναλύει τις 
διαδικασίες για την υποβολή καταγγελιών 
και τις δικαστικές διαδικασίες και 
κυρώσεις που ισχύουν σε περίπτωση 
έλλειψης συμμόρφωσης και, αν αυτό 
ζητηθεί, σε μορφοτύπους προσπελάσιμους 
από άτομα με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 431
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θέτουν τις εν λόγω πληροφορίες στη 
διάθεση των εργαζομένων και των 
παρόχων υπηρεσιών και σε άλλες γλώσσες 
πέραν της εθνικής γλώσσας ή των 
εθνικών γλωσσών της χώρας στην οποία 
παρέχονται οι υπηρεσίες, ει δυνατόν με τη 
μορφή συνοπτικού φυλλαδίου που 
περιγράφει τους βασικούς εφαρμοστέους 
όρους εργασίας και, αν αυτό ζητηθεί, σε 
μορφοτύπους προσπελάσιμους από άτομα 
με αναπηρία·

γ) θέτουν τις εν λόγω πληροφορίες στη 
διάθεση των εργαζομένων και των 
παρόχων υπηρεσιών στην αντίστοιχη 
γλώσσα ή τις αντίστοιχες γλώσσες του 
κράτους μέλους που πραγματοποιεί την 
απόσπαση, στη γλώσσα του κράτους 
μέλους προέλευσης του εργαζομένου και 
του παρόχου υπηρεσιών καθώς και στα 
αγγλικά, και όχι μόνο στην εθνική γλώσσα 
ή τις εθνικές γλώσσες της χώρας στην 
οποία παρέχονται οι υπηρεσίες, ει δυνατόν 
με τη μορφή συνοπτικού φυλλαδίου που 
περιγράφει τους βασικούς εφαρμοστέους 
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όρους εργασίας και, αν αυτό ζητηθεί, σε 
μορφοτύπους προσπελάσιμους από άτομα 
με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 432
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θέτουν τις εν λόγω πληροφορίες στη 
διάθεση των εργαζομένων και των 
παρόχων υπηρεσιών και σε άλλες γλώσσες 
πέραν της εθνικής γλώσσας ή των εθνικών 
γλωσσών της χώρας στην οποία 
παρέχονται οι υπηρεσίες, ει δυνατόν με τη 
μορφή συνοπτικού φυλλαδίου που 
περιγράφει τους βασικούς εφαρμοστέους 
όρους εργασίας και, αν αυτό ζητηθεί, σε 
μορφοτύπους προσπελάσιμους από άτομα 
με αναπηρία·

γ) θέτουν τις εν λόγω πληροφορίες στη 
διάθεση των εργαζομένων και των 
παρόχων υπηρεσιών στην αγγλική και στις 
άλλες πιο σχετικές γλώσσες πέραν της 
εθνικής γλώσσας ή των εθνικών γλωσσών 
της χώρας στην οποία παρέχονται οι 
υπηρεσίες, ει δυνατόν με τη μορφή 
συνοπτικού φυλλαδίου που περιγράφει 
τους βασικούς εφαρμοστέους όρους 
εργασίας και, αν αυτό ζητηθεί, σε 
μορφοτύπους προσπελάσιμους από άτομα 
με αναπηρία· και αναφέρει την αρμόδια 
αρχή στην οποία οι αποσπασμένοι 
εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν 
καταγγελίες σε περίπτωση έλλειψης 
συμμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 433
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θέτουν τις εν λόγω πληροφορίες στη 
διάθεση των εργαζομένων και των 
παρόχων υπηρεσιών και σε άλλες γλώσσες 

γ) θέτουν τις εν λόγω πληροφορίες στη 
διάθεση των εργαζομένων και των 
παρόχων υπηρεσιών στην αγγλική και στις 
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πέραν της εθνικής γλώσσας ή των εθνικών 
γλωσσών της χώρας στην οποία 
παρέχονται οι υπηρεσίες, ει δυνατόν με τη 
μορφή συνοπτικού φυλλαδίου που 
περιγράφει τους βασικούς εφαρμοστέους 
όρους εργασίας και, αν αυτό ζητηθεί, σε 
μορφοτύπους προσπελάσιμους από άτομα 
με αναπηρία·

άλλες πιο σχετικές γλώσσες πέραν της 
εθνικής γλώσσας ή των εθνικών γλωσσών 
της χώρας στην οποία παρέχονται οι 
υπηρεσίες, ει δυνατόν με τη μορφή 
συνοπτικού φυλλαδίου που περιγράφει 
τους βασικούς εφαρμοστέους όρους 
εργασίας και, αν αυτό ζητηθεί, σε 
μορφοτύπους προσπελάσιμους από άτομα 
με αναπηρία· και αναφέρει την αρμόδια 
αρχή στην οποία οι αποσπασμένοι 
εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν 
καταγγελίες σε περίπτωση έλλειψης 
συμμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 434
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θέτουν τις εν λόγω πληροφορίες στη 
διάθεση των εργαζομένων και των 
παρόχων υπηρεσιών και σε άλλες γλώσσες 
πέραν της εθνικής γλώσσας ή των εθνικών 
γλωσσών της χώρας στην οποία 
παρέχονται οι υπηρεσίες, ει δυνατόν με τη 
μορφή συνοπτικού φυλλαδίου που 
περιγράφει τους βασικούς εφαρμοστέους 
όρους εργασίας και, αν αυτό ζητηθεί, σε 
μορφοτύπους προσπελάσιμους από άτομα 
με αναπηρία·

γ) θέτουν τις εν λόγω πληροφορίες ατελώς 
στη διάθεση των εργαζομένων και των 
παρόχων υπηρεσιών στην αγγλική και στις 
άλλες πιο σχετικές γλώσσες πέραν της 
εθνικής γλώσσας ή των εθνικών γλωσσών 
της χώρας στην οποία παρέχονται οι 
υπηρεσίες, ει δυνατόν με τη μορφή 
συνοπτικού φυλλαδίου που περιγράφει 
τους βασικούς εφαρμοστέους όρους 
εργασίας και, αν αυτό ζητηθεί, σε 
μορφοτύπους προσπελάσιμους από άτομα 
με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 435
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θέτουν τις εν λόγω πληροφορίες στη 
διάθεση των εργαζομένων και των 
παρόχων υπηρεσιών και σε άλλες γλώσσες 
πέραν της εθνικής γλώσσας ή των εθνικών 
γλωσσών της χώρας στην οποία 
παρέχονται οι υπηρεσίες, ει δυνατόν με τη 
μορφή συνοπτικού φυλλαδίου που 
περιγράφει τους βασικούς εφαρμοστέους 
όρους εργασίας και, αν αυτό ζητηθεί, σε 
μορφοτύπους προσπελάσιμους από άτομα 
με αναπηρία·

γ) θέτουν τις εν λόγω πληροφορίες στη 
διάθεση των εργαζομένων και των 
παρόχων υπηρεσιών και σε άλλες γλώσσες 
πέραν της εθνικής γλώσσας ή των εθνικών 
γλωσσών της χώρας στην οποία 
παρέχονται οι υπηρεσίες, ει δυνατόν με τη 
μορφή συνοπτικού φυλλαδίου που 
περιγράφει τους βασικούς εφαρμοστέους 
όρους εργασίας και, αν αυτό ζητηθεί, σε 
μορφοτύπους προσπελάσιμους από άτομα 
με αναπηρία, και υποδεικνύουν την 
αρμόδια αρχή στην οποία ο 
αποσπασμένος εργαζόμενος μπορεί να 
αποταθεί σε περίπτωση μη τήρησης της 
νομοθεσίας·

Or. fr

Τροπολογία 436
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θέτουν τις εν λόγω πληροφορίες στη 
διάθεση των εργαζομένων και των 
παρόχων υπηρεσιών και σε άλλες γλώσσες 
πέραν της εθνικής γλώσσας ή των εθνικών 
γλωσσών της χώρας στην οποία 
παρέχονται οι υπηρεσίες, ει δυνατόν με τη 
μορφή συνοπτικού φυλλαδίου που 
περιγράφει τους βασικούς εφαρμοστέους 
όρους εργασίας και, αν αυτό ζητηθεί, σε 
μορφοτύπους προσπελάσιμους από άτομα 
με αναπηρία·

γ) θέτουν τις εν λόγω πληροφορίες στη 
διάθεση των εργαζομένων και των 
παρόχων υπηρεσιών και σε άλλες γλώσσες 
πέραν της εθνικής γλώσσας ή των εθνικών 
γλωσσών της χώρας στην οποία 
παρέχονται οι υπηρεσίες, ει δυνατόν με τη 
μορφή συνοπτικού φυλλαδίου που 
περιγράφει τους βασικούς εφαρμοστέους 
όρους εργασίας και σε μορφοτύπους 
προσπελάσιμους από άτομα με αναπηρία·

Or. en
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Τροπολογία 437
Csaba Őry

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θέτουν τις εν λόγω πληροφορίες στη 
διάθεση των εργαζομένων και των 
παρόχων υπηρεσιών και σε άλλες γλώσσες 
πέραν της εθνικής γλώσσας ή των εθνικών 
γλωσσών της χώρας στην οποία 
παρέχονται οι υπηρεσίες, ει δυνατόν με τη 
μορφή συνοπτικού φυλλαδίου που 
περιγράφει τους βασικούς εφαρμοστέους 
όρους εργασίας και, αν αυτό ζητηθεί, σε 
μορφοτύπους προσπελάσιμους από άτομα 
με αναπηρία·

γ) θέτουν τις εν λόγω πληροφορίες στη 
διάθεση των εργαζομένων και των 
παρόχων υπηρεσιών στις πλέον 
σημαντικές γλώσσες πέραν της εθνικής 
γλώσσας ή των εθνικών γλωσσών της 
χώρας στην οποία παρέχονται οι 
υπηρεσίες, ει δυνατόν με τη μορφή 
συνοπτικού φυλλαδίου που περιγράφει 
τους βασικούς εφαρμοστέους όρους 
εργασίας και, αν αυτό ζητηθεί, σε 
μορφοτύπους προσπελάσιμους από άτομα 
με αναπηρία·

Or. hu

Τροπολογία 438
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με τους όρους εργασίας και τις 
κοινωνικές συνθήκες περιλαμβανομένης 
της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας διατίθενται εύκολα με διάφορα 
μέσα επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων 
των σημείων επαφής·

Or. en

Τροπολογία 439
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) βελτιώνουν την προσβασιμότητα και τη 
σαφήνεια των πληροφοριών που 
δημοσιεύονται στους εθνικούς ιστοτόπους·

δ) βελτιώνουν τη συνάφεια, την 
προσβασιμότητα και τη σαφήνεια των 
πληροφοριών που δημοσιεύονται στους 
εθνικούς ιστοτόπους·

Or. en

Τροπολογία 440
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ορίζουν, αν είναι δυνατόν, έναν αρμόδιο 
επαφών στο γραφείο σύνδεσης για την 
εξέταση των αιτημάτων παροχής 
πληροφοριών·

ε) ορίζουν, αν είναι δυνατόν, έναν αρμόδιο 
επαφών στο γραφείο σύνδεσης για την 
εξέταση των αιτημάτων παροχής 
πληροφοριών· και διασφαλίζουν ότι 
διατίθενται όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες στην εταιρεία που 
πραγματοποιεί την απόσπαση και στους 
αποσπασμένους εργαζόμενους·

Or. en

Τροπολογία 441
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ορίζουν, αν είναι δυνατόν, έναν αρμόδιο 
επαφών στο γραφείο σύνδεσης για την 
εξέταση των αιτημάτων παροχής 
πληροφοριών·

ε) ορίζουν, αν είναι δυνατόν, έναν αρμόδιο 
επαφών στο γραφείο σύνδεσης για την 
εξέταση των αιτημάτων παροχής 
πληροφοριών· και διασφαλίζουν ότι 
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διατίθενται όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες στην εταιρεία που 
πραγματοποιεί την απόσπαση και στους 
αποσπασμένους εργαζόμενους·

Or. en

Τροπολογία 442
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ορίζουν, αν είναι δυνατόν, έναν αρμόδιο 
επαφών στο γραφείο σύνδεσης για την 
εξέταση των αιτημάτων παροχής 
πληροφοριών·

ε) ορίζουν έναν αρμόδιο επαφών στο 
γραφείο σύνδεσης για την εξέταση των 
αιτημάτων παροχής πληροφοριών·

Or. de

Τροπολογία 443
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ορίζουν, αν είναι δυνατόν, έναν αρμόδιο 
επαφών στο γραφείο σύνδεσης για την 
εξέταση των αιτημάτων παροχής 
πληροφοριών·

ε) ορίζουν έναν αρμόδιο επαφών στο 
γραφείο σύνδεσης για την εξέταση των 
αιτημάτων παροχής πληροφοριών·

Or. en

Τροπολογία 444
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) παρέχουν ενημέρωση και πηγές 
πληροφόρησης σχετικά με άλλα σημεία 
επαφής, όπως διατίθενται από τους 
κοινωνικούς εταίρους·

Or. en

Τροπολογία 445
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξακολουθεί να υποστηρίζει 
τα κράτη μέλη στον εν λόγω τομέα.

3. Η Επιτροπή, υπό την εποπτεία του 
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, εξακολουθεί να υποστηρίζει 
τα κράτη μέλη στον εν λόγω τομέα.

Or. en

Τροπολογία 446
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξακολουθεί να υποστηρίζει 
τα κράτη μέλη στον εν λόγω τομέα.

3. Η Επιτροπή εξακολουθεί να 
υποστηρίζει, κυρίως οικονομικά, τα κράτη 
μέλη στον εν λόγω τομέα.

Or. fr
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Τροπολογία 447
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
τις εθνικές παραδόσεις και τις εθνικές 
πρακτικές, οι όροι απασχόλησης για τους 
οποίους γίνεται λόγος στο άρθρο 3 της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ καθορίζονται σε 
συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 της
εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι κοινωνικοί εταίροι
προσδιορίζουν τις εν λόγω συμβάσεις και 
θέτουν τις σχετικές πληροφορίες, με 
προσιτό και διαφανή τρόπο, στη διάθεση
των παρόχων υπηρεσιών που 
προέρχονται από άλλα κράτη μέλη και 
των αποσπασμένων εργαζομένων, ιδίως 
όσον αφορά τις διάφορες ελάχιστες 
αμοιβές και τα συστατικά στοιχεία τους, 
τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό της αμοιβής και τα κριτήρια 
που πρέπει να πληρούνται για την 
κατάταξη στις διάφορες μισθολογικές 
κατηγορίες.

4. Αν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
τις εθνικές παραδόσεις και τις εθνικές 
πρακτικές και με πλήρη σεβασμό για την 
αυτονομία των εθνικών εταίρων, οι όροι 
απασχόλησης για τους οποίους γίνεται 
λόγος στο άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ 
καθορίζονται σε συλλογικές συμβάσεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 
8 της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω όροι 
απασχόλησης είναι διαθέσιμοι με προσιτό 
και διαφανή τρόπο για τους παρόχους 
υπηρεσιών από άλλα κράτη μέλη και τους 
αποσπασμένους εργαζόμενους, και 
μπορούν να ζητούν προς τον σκοπό αυτό 
τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων. 
Οι σχετικές πληροφορίες καλύπτουν ιδίως 
τις διάφορες ελάχιστες αμοιβές, τη μέθοδο 
που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
και/ή την κατάταξη της αμοιβής,
πληροφορίες που διαθέτουν οι αρμόδιες 
αρχές. Επίσης διατίθενται με προσιτό και 
διαφανή τρόπο οι όροι της απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 448
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Συλβάνα Ράπτη, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
τις εθνικές παραδόσεις και τις εθνικές 

4. Αν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
τις εθνικές παραδόσεις και τις εθνικές 
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πρακτικές, οι όροι απασχόλησης για τους 
οποίους γίνεται λόγος στο άρθρο 3 της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ καθορίζονται σε 
συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 της 
εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι κοινωνικοί εταίροι 
προσδιορίζουν τις εν λόγω συμβάσεις και
θέτουν τις σχετικές πληροφορίες, με 
προσιτό και διαφανή τρόπο, στη διάθεση 
των παρόχων υπηρεσιών που 
προέρχονται από άλλα κράτη μέλη και 
των αποσπασμένων εργαζομένων, ιδίως
όσον αφορά τις διάφορες ελάχιστες 
αμοιβές και τα συστατικά στοιχεία τους, 
τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό της αμοιβής και τα κριτήρια 
που πρέπει να πληρούνται για την 
κατάταξη στις διάφορες μισθολογικές 
κατηγορίες.

πρακτικές, και με πλήρη σεβασμό για την 
αυτονομία των κοινωνικών εταίρων, οι 
όροι απασχόλησης για τους οποίους 
γίνεται λόγος στο άρθρο 3 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ καθορίζονται σε συλλογικές 
συμβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3
παράγραφοι 1 και 8 της εν λόγω οδηγίας, 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι προσδιορίζουν τις εν 
λόγω συμβάσεις και διαθέτουν τις σχετικές 
πληροφορίες, όσον αφορά τις διάφορες 
ελάχιστες αμοιβές, τη μέθοδο που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της 
αμοιβής και τα κριτήρια που πρέπει να 
πληρούνται. Επίσης διατίθενται με 
προσιτό και διαφανή τρόπο οι όροι της 
απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 449
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
τις εθνικές παραδόσεις και τις εθνικές 
πρακτικές, οι όροι απασχόλησης για τους 
οποίους γίνεται λόγος στο άρθρο 3 της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ καθορίζονται σε 
συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 της 
εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι κοινωνικοί εταίροι
προσδιορίζουν τις εν λόγω συμβάσεις και 
θέτουν τις σχετικές πληροφορίες, με 
προσιτό και διαφανή τρόπο, στη διάθεση 
των παρόχων υπηρεσιών που προέρχονται 
από άλλα κράτη μέλη και των 
αποσπασμένων εργαζομένων, ιδίως όσον 

4. Αν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
τις εθνικές παραδόσεις και τις εθνικές 
πρακτικές, οι όροι απασχόλησης για τους 
οποίους γίνεται λόγος στο άρθρο 3 της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ καθορίζονται σε 
συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 της 
εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω κανόνες 
τίθενται υπόψη των επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών των άλλων κρατών 
μελών και των αποσπασμένων 
εργαζομένων με προσιτό και διαφανή 
τρόπο, ζητώντας εν προκειμένω τη 
συνεργασία των κοινωνικών εταίρων. Οι 
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αφορά τις διάφορες ελάχιστες αμοιβές 
και τα συστατικά στοιχεία τους, τη μέθοδο 
που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
της αμοιβής και τα κριτήρια που πρέπει να 
πληρούνται για την κατάταξη στις 
διάφορες μισθολογικές κατηγορίες.

εν λόγω πληροφορίες πρέπει ιδίως να 
διευκρινίζουν τα συστατικά στοιχεία των 
ορίων του κατώτατου μισθού, τη μέθοδο 
που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
της αμοιβής και τα κριτήρια που πρέπει να 
πληρούνται για την κατάταξη στις 
διάφορες μισθολογικές κατηγορίες.

Or. fr

Τροπολογία 450
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
τις εθνικές παραδόσεις και τις εθνικές 
πρακτικές, οι όροι απασχόλησης για τους 
οποίους γίνεται λόγος στο άρθρο 3 της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ καθορίζονται σε 
συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 της 
εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι κοινωνικοί εταίροι 
προσδιορίζουν τις εν λόγω συμβάσεις και 
θέτουν τις σχετικές πληροφορίες, με 
προσιτό και διαφανή τρόπο, στη διάθεση 
των παρόχων υπηρεσιών που προέρχονται 
από άλλα κράτη μέλη και των 
αποσπασμένων εργαζομένων, ιδίως όσον 
αφορά τις διάφορες ελάχιστες αμοιβές και 
τα συστατικά στοιχεία τους, τη μέθοδο που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της 
αμοιβής και τα κριτήρια που πρέπει να 
πληρούνται για την κατάταξη στις 
διάφορες μισθολογικές κατηγορίες.

4. Αν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
τις εθνικές παραδόσεις και τις εθνικές 
πρακτικές, και με πλήρη αναγνώριση της 
αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων, οι 
όροι απασχόλησης για τους οποίους 
γίνεται λόγος στο άρθρο 3 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ καθορίζονται σε συλλογικές 
συμβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 1 και το άρθρο 8 της εν λόγω 
οδηγίας, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι κοινωνικοί εταίροι προσδιορίζουν τις εν 
λόγω συμβάσεις και θέτουν τις σχετικές 
πληροφορίες, με προσιτό και διαφανή 
τρόπο, στη διάθεση των παρόχων 
υπηρεσιών που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη και των αποσπασμένων 
εργαζομένων, ιδίως όσον αφορά τις 
διάφορες ελάχιστες αμοιβές και τα 
συστατικά στοιχεία τους, τη μέθοδο που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της 
αμοιβής και τα κριτήρια που πρέπει να 
πληρούνται για την κατάταξη στις 
διάφορες μισθολογικές κατηγορίες.

Or. de
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Τροπολογία 451
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
τις εθνικές παραδόσεις και τις εθνικές 
πρακτικές, οι όροι απασχόλησης για τους 
οποίους γίνεται λόγος στο άρθρο 3 της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ καθορίζονται σε 
συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 της 
εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι κοινωνικοί εταίροι 
προσδιορίζουν τις εν λόγω συμβάσεις και 
θέτουν τις σχετικές πληροφορίες, με 
προσιτό και διαφανή τρόπο, στη διάθεση 
των παρόχων υπηρεσιών που προέρχονται 
από άλλα κράτη μέλη και των 
αποσπασμένων εργαζομένων, ιδίως όσον 
αφορά τις διάφορες ελάχιστες αμοιβές και 
τα συστατικά στοιχεία τους, τη μέθοδο που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της 
αμοιβής και τα κριτήρια που πρέπει να 
πληρούνται για την κατάταξη στις 
διάφορες μισθολογικές κατηγορίες.

4. Αν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
τις εθνικές παραδόσεις και τις εθνικές 
πρακτικές, οι όροι απασχόλησης για τους 
οποίους γίνεται λόγος στο άρθρο 3 της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ καθορίζονται σε 
συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 8 της εν λόγω 
οδηγίας, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι κοινωνικοί εταίροι προσδιορίζουν τις εν 
λόγω συμβάσεις και θέτουν τις σχετικές 
πληροφορίες, με προσιτό και διαφανή 
τρόπο, στη διάθεση των κρατών μελών 
που με τη σειρά τους τις θέτουν στη 
διάθεση των παρόχων υπηρεσιών που 
προέρχονται από άλλα κράτη μέλη και των 
αποσπασμένων εργαζομένων, ιδίως όσον 
αφορά τις διάφορες ελάχιστες αμοιβές και 
τα συστατικά στοιχεία τους, τη μέθοδο που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της 
αμοιβής και τα κριτήρια που πρέπει να 
πληρούνται για την κατάταξη στις 
διάφορες μισθολογικές κατηγορίες.

Or. en

Τροπολογία 452
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
τις εθνικές παραδόσεις και τις εθνικές 
πρακτικές, οι όροι απασχόλησης για τους 
οποίους γίνεται λόγος στο άρθρο 3 της 

4. Αν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
τις εθνικές παραδόσεις και τις εθνικές 
πρακτικές, οι όροι απασχόλησης για τους 
οποίους γίνεται λόγος στο άρθρο 3 της 
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οδηγίας 96/71/ΕΚ καθορίζονται σε 
συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 της 
εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι κοινωνικοί εταίροι 
προσδιορίζουν τις εν λόγω συμβάσεις και 
θέτουν τις σχετικές πληροφορίες, με 
προσιτό και διαφανή τρόπο, στη διάθεση 
των παρόχων υπηρεσιών που προέρχονται 
από άλλα κράτη μέλη και των 
αποσπασμένων εργαζομένων, ιδίως όσον 
αφορά τις διάφορες ελάχιστες αμοιβές και 
τα συστατικά στοιχεία τους, τη μέθοδο που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της 
αμοιβής και τα κριτήρια που πρέπει να 
πληρούνται για την κατάταξη στις 
διάφορες μισθολογικές κατηγορίες.

οδηγίας 96/71/ΕΚ καθορίζονται σε 
συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 της 
εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι κοινωνικοί εταίροι 
προσδιορίζουν τις εν λόγω συμβάσεις και 
θέτουν τις σχετικές πληροφορίες, με 
προσιτό και διαφανή τρόπο, στη διάθεση 
των παρόχων υπηρεσιών που προέρχονται 
από άλλα κράτη μέλη και των 
αποσπασμένων εργαζομένων, ιδίως όσον 
αφορά τις διάφορες ελάχιστες αμοιβές και 
τα συστατικά στοιχεία τους, τη μέθοδο που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της 
αμοιβής και τα κριτήρια που πρέπει να 
πληρούνται για την κατάταξη στις 
διάφορες μισθολογικές κατηγορίες. Κάθε 
κράτος μέλος πρέπει να διασφαλίζει ότι οι 
εν λόγω πληροφορίες γνωστοποιούνται 
στους αποσπασμένους εργαζομένους στη 
γλώσσα τους.

Or. fr

Τροπολογία 453
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Πρόσβαση των εργαζομένων σε 
πληροφορίες και παροχή συμβουλών
α) οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι έχουν 
αυτοτελές δικαίωμα σε πληροφορίες και 
παροχή συμβουλών σχετικά με τους 
όρους απασχόλησης που πρέπει να 
τηρούνται από το κράτος μέλος υποδοχής 
στην επιλεγμένη επίσημη γλώσσα της ΕΕ·
β) τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση των 
εργαζομένων κατάλληλους φορείς και 
οργανισμούς, στους οποίους μπορούν να 
απευθύνονται για πληροφόρηση, παροχή 
συμβουλών και υποστήριξη κατά την 
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άσκηση των δικαιωμάτων τους. Αυτό 
ισχύει τόσο για τα κράτη μέλη υποδοχής 
όσο και για τα κράτη μέλη εγκατάστασης·
γ) συμβουλές και πληροφορίες μπορούν 
να παρέχουν στους εργαζόμενους και οι 
αρμόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, 
όταν τα κράτη μέλη διαθέτουν τους 
αναγκαίους πόρους.

Or. de

Τροπολογία 454
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Συλβάνα Ράπτη, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν επαρκή στήριξη για τις 
κοινές πρωτοβουλίες των αρμόδιων 
κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο που αποσκοπούν στην 
ενημέρωση επιχειρήσεων και 
εργαζομένων σχετικά με τους 
εφαρμοστέους όρους που θεσπίζονται 
στην παρούσα οδηγία και στην οδηγία 
96/71/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 455
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
συλλογικές συμβάσεις που αναφέρονται 
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στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 8 της 
οδηγίας 96/71 καταχωρούνται στα 
επίσημα μητρώα και δημοσιεύονται. Οι 
όροι απασχόλησης που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 της οδηγίας 96/71 και οι οποίοι 
προβλέπονται σε αυτές τις συλλογικές 
συμβάσεις πρέπει να εφαρμόζονται σε 
επιχειρήσεις που προβαίνουν σε 
απόσπαση εργαζομένων μόνο από τη 
στιγμή της επίσημης καταχώρησης και 
δημοσίευσής τους.

Or. en

Τροπολογία 456
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η επιχείρηση ενημερώνει εγγράφως 
του εργαζομένους της σχετικά με τα 
δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της 
περιόδου απόσπασής τους.
Κατ’ αναλογία, ο εργολάβος στο κράτος 
μέλος υποδοχής ενημερώνει εγγράφως 
τους αλλοδαπούς υπεργολάβους του 
σχετικά με τους όρους απασχόλησης που 
ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής.

Or. en

Τροπολογία 457
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Πρόσβαση των εργαζομένων σε 

πληροφορίες και συμβουλές
1. Οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι 
διαθέτουν ανεξάρτητο δικαίωμα 
πρόσβασης σε πληροφορίες και 
συμβουλές σχετικά με τους εφαρμοστέους 
όρους εργασίας και απασχόλησης που 
προβλέπονται από το κράτος μέλος 
υποδοχής στην επίσημη γλώσσα της ΕΕ 
της επιλογής τους.
2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
διατίθενται κατάλληλα σημεία επαφής 
και φορείς στους οποίους μπορούν να 
απευθύνονται οι εργαζόμενοι για 
πληροφορίες, συμβουλές και συνδρομή 
όσον αφορά τα δικαιώματά τους. Τούτο 
ισχύει τόσο για τα κράτη μέλη υποδοχής 
όσο και γα τα κράτη μέλη αποστολής.
3. Το καθήκον αυτό μπορεί να αναληφθεί 
από τις αρμόδιες συνδικαλιστικές 
ενώσεις.
4. Εάν ένα κράτος μέλος αναθέτει αυτό το 
καθήκον σε τρίτο, πρέπει να 
εξασφαλίζεται επαρκής χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 458
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Συλβάνα Ράπτη, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Πρόσβαση των εργαζομένων σε 

πληροφορίες και συμβουλές
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1. Οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι 
διαθέτουν ανεξάρτητο δικαίωμα 
πρόσβασης σε πληροφορίες και 
συμβουλές σχετικά με τους εφαρμοστέους 
όρους εργασίας και απασχόλησης που 
προβλέπονται από το κράτος μέλος 
υποδοχής στην επίσημη γλώσσα της ΕΕ 
της επιλογής τους.
2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
διατίθενται κατάλληλα σημεία επαφής 
και φορείς στους οποίους μπορούν να 
απευθύνονται οι εργαζόμενοι για 
πληροφορίες, συμβουλές και συνδρομή 
όσον αφορά τα δικαιώματά τους. Τούτο 
ισχύει τόσο για τα κράτη μέλη υποδοχής 
όσο και γα τα κράτη μέλη αποστολής.
3. Εάν ένα κράτος μέλος αναθέτει αυτό το 
καθήκον σε τρίτο, πρέπει να 
εξασφαλίζεται επαρκής χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 459
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη στηρίζουν κοινές πρωτοβουλίες των 
σχετικών κοινωνικών εταίρων σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την 
κατάρτιση κοινών φορέων που θα έχουν 
ως στόχο να ενημερώνουν επιχειρήσεις 
και εργαζόμενους σχετικά με τους όρους 
και τις διατάξεις που πρέπει να τηρούνται 
σύμφωνα με την οδηγία 96/71/ΕΚ.

Or. de
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Τροπολογία 460
Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Πρόσβαση εργαζομένων και εταιρειών σε 
πληροφορίες καθώς και σε παροχή 
συμβουλών
1. Οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι και οι 
εταιρείες που τους αποσπούν έχουν 
αυτοτελές δικαίωμα σε πληροφορίες και 
παροχή συμβουλών σχετικά με τους 
όρους απασχόλησης που πρέπει να τηρεί 
το κράτος μέλος υποδοχής στην 
επιλεγμένη επίσημη γλώσσα της ΕΕ.
2. Τα κράτη μέλη θέτουν –σε συνεργασία 
με το δίκτυο EURES ή άλλες ουδέτερες 
ειδικευμένες οργανώσεις– κατάλληλους 
φορείς και οργανισμούς στη διάθεση των 
ενδιαφερόμενων εργαζομένων και 
εταιρειών, στους οποίους μπορούν να 
απευθύνονται για πληροφορίες, παροχή 
συμβουλών και υποστήριξη κατά την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους. Αυτό 
ισχύει τόσο για τις χώρες υποδοχής όσο 
και για τις χώρες που πραγματοποιούν 
την απόσπαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στηρίζει τα κράτη μέλη μέσω 
πανευρωπαϊκής δικτύωσης και 
ενημέρωσης των φορέων παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Or. de

Τροπολογία 461
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Συλβάνα Ράπτη, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5β
Προσωρινός φορέας ενημέρωσης και 
διαβούλευσης για διασυνοριακούς 
χώρους εργασίας
1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
σύσταση προσωρινού διασυνοριακού 
φορέα ενημέρωσης και διαβούλευσης για 
διασυνοριακούς χώρους εργασίας όταν 
τουλάχιστον δύο αλλοδαποί πάροχοι 
υπηρεσιών αποσπούν εργαζομένους σε 
έναν χώρο εργασίας ώστε οι 
αποσπασμένοι εργαζόμενοι να μπορούν 
να έχουν πρόσβαση σε ενημέρωση και 
διαβούλευση σχετικά με τα δικαιώματά 
τους.
2. Η κεντρική ή τοπική διοίκηση του 
βασικού υπεργολάβου είναι αρμόδια για 
την άμεση ενημέρωση των τοπικών 
οργάνων εκπροσώπησης των 
εργαζομένων και για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων για τη σύσταση 
προσωρινού φορέα ενημέρωσης και 
διαβούλευσης για διασυνοριακούς 
χώρους εργασίας. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τον κανονισμό λειτουργίας 
αυτών σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές.
3. Ο προσωρινός φορέας ενημέρωσης και 
διαβούλευσης για τους διασυνοριακούς 
χώρους εργασίας συστήνεται για τη 
συνολική διάρκεια της απασχόλησης, από 
τη στιγμή που τουλάχιστον δύο 
αλλοδαποί πάροχοι υπηρεσιών έχουν 
αποσπάσει εργαζόμενους στον χώρο 
εργασίας.
4. Ο προσωρινός φορέας ενημέρωσης και 
διαβούλευσης για τους διασυνοριακούς 
χώρους εργασίας απαρτίζεται από 
εκπροσώπους της διοίκησης των 
βασικών εργολάβων και από 
εκπροσώπους των εργαζομένων.

Or. en
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Τροπολογία 462
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται στενά και 
παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για να 
διευκολύνουν τη μεταφορά, την εφαρμογή 
και την επιβολή της παρούσας οδηγίας 
στην πράξη.

1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται στενά και 
παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για να 
διευκολύνουν τη μεταφορά, την εφαρμογή 
και την επιβολή της παρούσας οδηγίας 
στην πράξη το συντομότερο δυνατόν.

Or. de

Τροπολογία 463
Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνεργασία των κρατών μελών 
περιλαμβάνει, ειδικότερα, την απάντηση
σε αιτιολογημένες αιτήσεις παροχής 
πληροφοριών και τη διενέργεια ελέγχων, 
επιθεωρήσεων και ερευνών από τις 
αρμόδιες αρχές σε σχέση με τις 
περιπτώσεις απόσπασης που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της 
διερεύνησης οποιασδήποτε κατάχρησης 
των κανόνων που διέπουν την απόσπαση 
εργαζομένων ή των πιθανών περιπτώσεων 
παράνομων διακρατικών δραστηριοτήτων.

2. Η συνεργασία των κρατών μελών 
περιλαμβάνει, ειδικότερα, την απόκριση 
με ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο σε 
αιτιολογημένες αιτήσεις παροχής 
πληροφοριών και τη διενέργεια ελέγχων, 
επιθεωρήσεων και ερευνών από τις 
αρμόδιες αρχές τους σε σχέση με τις 
περιπτώσεις απόσπασης που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της 
διερεύνησης οποιασδήποτε κατάχρησης 
των κανόνων που διέπουν την απόσπαση 
εργαζομένων ή των πιθανών περιπτώσεων 
παράνομων διακρατικών δραστηριοτήτων 
και της δρομολόγησης κατάλληλων 
ενεργειών σύμφωνα με τις εθνικές 
νομοθεσίες και πρακτικές.

Or. en
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Τροπολογία 464
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνεργασία των κρατών μελών 
περιλαμβάνει, ειδικότερα, την απάντηση
σε αιτιολογημένες αιτήσεις παροχής 
πληροφοριών και τη διενέργεια ελέγχων, 
επιθεωρήσεων και ερευνών από τις 
αρμόδιες αρχές σε σχέση με τις 
περιπτώσεις απόσπασης που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της 
διερεύνησης οποιασδήποτε κατάχρησης 
των κανόνων που διέπουν την απόσπαση 
εργαζομένων ή των πιθανών περιπτώσεων 
παράνομων διακρατικών δραστηριοτήτων.

2. Η συνεργασία των κρατών μελών 
περιλαμβάνει, ειδικότερα, την υποχρέωση 
απάντησης χωρίς καθυστέρηση σε 
αιτιολογημένες αιτήσεις παροχής 
πληροφοριών και τη διενέργεια ελέγχων, 
επιθεωρήσεων και ερευνών από τις 
αρμόδιες αρχές σε σχέση με τις 
περιπτώσεις απόσπασης που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ αλλά και σε σχετικά άρθρα της 
παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης 
της διερεύνησης οποιασδήποτε 
κατάχρησης των κανόνων που διέπουν την 
απόσπαση εργαζομένων ή των πιθανών 
περιπτώσεων παράνομων διακρατικών 
δραστηριοτήτων.

Or. de

Τροπολογία 465
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Συλβάνα Ράπτη, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνεργασία των κρατών μελών 
περιλαμβάνει, ειδικότερα, την απάντηση 
σε αιτιολογημένες αιτήσεις παροχής 
πληροφοριών και τη διενέργεια ελέγχων, 
επιθεωρήσεων και ερευνών από τις 
αρμόδιες αρχές σε σχέση με τις 
περιπτώσεις απόσπασης που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας 

2. Η συνεργασία των κρατών μελών 
περιλαμβάνει, ειδικότερα, την άνευ 
καθυστέρησης απάντηση σε αιτήσεις 
παροχής πληροφοριών και τη διενέργεια 
ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών από 
τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με τις 
περιπτώσεις απόσπασης που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας 
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96/71/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της 
διερεύνησης οποιασδήποτε κατάχρησης 
των κανόνων που διέπουν την απόσπαση 
εργαζομένων ή των πιθανών περιπτώσεων 
παράνομων διακρατικών δραστηριοτήτων.

96/71/ΕΚ και σε συναφή άρθρα της 
παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης 
της διερεύνησης οποιασδήποτε 
κατάχρησης των κανόνων που διέπουν την 
απόσπαση εργαζομένων ή των πιθανών 
περιπτώσεων παράνομων διακρατικών 
δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 466
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνεργασία των κρατών μελών 
περιλαμβάνει, ειδικότερα, την απάντηση 
σε αιτιολογημένες αιτήσεις παροχής 
πληροφοριών και τη διενέργεια ελέγχων, 
επιθεωρήσεων και ερευνών από τις 
αρμόδιες αρχές σε σχέση με τις 
περιπτώσεις απόσπασης που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της 
διερεύνησης οποιασδήποτε κατάχρησης 
των κανόνων που διέπουν την απόσπαση 
εργαζομένων ή των πιθανών 
περιπτώσεων παράνομων διακρατικών 
δραστηριοτήτων.

2. Η συνεργασία των κρατών μελών 
περιλαμβάνει, ειδικότερα, την απάντηση 
σε αιτιολογημένες αιτήσεις παροχής 
πληροφοριών και τη διενέργεια ελέγχων, 
επιθεωρήσεων και ερευνών από τις 
αρμόδιες αρχές σε σχέση με τις 
περιπτώσεις απόσπασης που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της 
διερεύνησης οποιασδήποτε κατάχρησης 
των κανόνων που διέπουν την απόσπαση 
εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 467
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνεργασία των κρατών μελών 2. Η συνεργασία των κρατών μελών 
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περιλαμβάνει, ειδικότερα, την απάντηση 
σε αιτιολογημένες αιτήσεις παροχής 
πληροφοριών και τη διενέργεια ελέγχων, 
επιθεωρήσεων και ερευνών από τις 
αρμόδιες αρχές σε σχέση με τις 
περιπτώσεις απόσπασης που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της 
διερεύνησης οποιασδήποτε κατάχρησης 
των κανόνων που διέπουν την απόσπαση 
εργαζομένων ή των πιθανών περιπτώσεων 
παράνομων διακρατικών δραστηριοτήτων.

περιλαμβάνει, ειδικότερα, την άμεση
απάντηση σε αιτιολογημένες αιτήσεις 
παροχής πληροφοριών και τη διενέργεια 
ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών από 
τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με τις 
περιπτώσεις απόσπασης που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της 
διερεύνησης οποιασδήποτε κατάχρησης 
των κανόνων που διέπουν την απόσπαση 
εργαζομένων ή των πιθανών περιπτώσεων 
παράνομων διακρατικών δραστηριοτήτων.

Or. de

Τροπολογία 468
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συνεργασία των κρατών μελών 
περιλαμβάνει, ειδικότερα, την απάντηση 
σε αιτιολογημένες αιτήσεις παροχής 
πληροφοριών και τη διενέργεια ελέγχων, 
επιθεωρήσεων και ερευνών από τις 
αρμόδιες αρχές σε σχέση με τις 
περιπτώσεις απόσπασης που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της 
διερεύνησης οποιασδήποτε κατάχρησης 
των κανόνων που διέπουν την απόσπαση 
εργαζομένων ή των πιθανών περιπτώσεων 
παράνομων διακρατικών δραστηριοτήτων.

2. Η συνεργασία των κρατών μελών 
περιλαμβάνει, ειδικότερα, την άνευ 
καθυστέρησης απάντηση σε 
αιτιολογημένες αιτήσεις παροχής 
πληροφοριών και τη διενέργεια ελέγχων, 
επιθεωρήσεων και ερευνών από τις 
αρμόδιες αρχές σε σχέση με τις 
περιπτώσεις απόσπασης που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της 
διερεύνησης οποιασδήποτε κατάχρησης 
των κανόνων που διέπουν την απόσπαση 
εργαζομένων ή των πιθανών περιπτώσεων 
παράνομων διακρατικών δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 469
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. H συνεργασία των κρατών μελών 
μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την 
αποστολή και την επίδοση εγγράφων της 
αιτούσας αρχής.

Or. en

Τροπολογία 470
Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να μπορούν να απαντούν σε αίτηση 
συνδρομής που υποβάλλεται από τις 
αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι
υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός τους να παρέχουν στις αρμόδιες 
αρχές τους κάθε απαραίτητη πληροφορία 
αναγκαία για την εποπτεία των 
δραστηριοτήτων τους σύμφωνα με την 
εθνική τους νομοθεσία.

3. Για να μπορούν να απαντούν σε αίτηση 
συνδρομής που υποβάλλεται από τις 
αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι 
υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός τους να παρέχουν στις αρμόδιες 
αρχές τους κάθε απαραίτητη πληροφορία 
αναγκαία για την εποπτεία των 
δραστηριοτήτων τους σύμφωνα με την 
εθνική τους νομοθεσία. Στις περιπτώσεις 
που οι πάροχοι υπηρεσιών δεν παρέχουν 
αυτού του είδους τις πληροφορίες, πρέπει 
να δρομολογούνται κατάλληλες ενέργειες 
από τις αρμόδιες αρχές στο κράτος 
υποδοχής, όταν είναι σκόπιμο και σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους εγκατάστασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές στα κράτη υποδοχής πρέπει να επιβάλλουν αποτελεσματικά τη νομοθεσία της 
ΕΕ και τις εθνικές νομοθεσίες περί απασχόλησης. Σε περίπτωση που εντοπισθεί παραβίαση και, 
για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η ανάληψη νομικής δράσης στο κράτος υποδοχής, 
αμφότερα τα κράτη πρέπει να συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι ο πάροχος υπηρεσιών 
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λογοδοτεί, παρέχει τη δέουσα αμοιβή στους αποσπασμένους εργαζομένους και αντιμετωπίζει τις 
σχετικές ποινικές κυρώσεις.

Τροπολογία 471
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να μπορούν να απαντούν σε αίτηση 
συνδρομής που υποβάλλεται από τις 
αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι 
υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός τους να παρέχουν στις αρμόδιες 
αρχές τους κάθε απαραίτητη πληροφορία 
αναγκαία για την εποπτεία των 
δραστηριοτήτων τους σύμφωνα με την 
εθνική τους νομοθεσία.

3. Για να μπορούν να απαντούν σε αίτηση 
συνδρομής που υποβάλλεται από τις 
αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι 
υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός τους να παρέχουν στις αρμόδιες 
αρχές κάθε απαραίτητη πληροφορία 
αναγκαία για την εποπτεία των 
δραστηριοτήτων τους σύμφωνα με την 
εθνική τους νομοθεσία και την οδηγία 
96/71/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 472
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να μπορούν να απαντούν σε αίτηση 
συνδρομής που υποβάλλεται από τις 
αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι 
υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός τους να παρέχουν στις αρμόδιες 
αρχές τους κάθε απαραίτητη πληροφορία 
αναγκαία για την εποπτεία των 
δραστηριοτήτων τους σύμφωνα με την 
εθνική τους νομοθεσία.

3. Για να μπορούν να απαντούν σε αίτηση 
συνδρομής που υποβάλλεται από τις 
αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν εγκαίρως ώστε οι 
πάροχοι υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους να 
παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τους κάθε 
απαραίτητη πληροφορία αναγκαία για την 
εποπτεία των δραστηριοτήτων τους 
σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία.
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Or. de

Τροπολογία 473
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη, όταν δυσκολεύονται να 
ικανοποιήσουν αίτηση παροχής 
πληροφοριών ή να διενεργήσουν ελέγχους, 
επιθεωρήσεις ή έρευνες, ειδοποιούν 
ταχέως το κράτος μέλος που υπέβαλε την 
αίτηση, ώστε να βρεθεί λύση.

4. Τα κράτη μέλη, όταν δυσκολεύονται να 
ικανοποιήσουν αίτηση παροχής 
πληροφοριών ή να διενεργήσουν ελέγχους, 
επιθεωρήσεις ή έρευνες, ειδοποιούν 
ταχέως το κράτος μέλος που υπέβαλε την 
αίτηση, ώστε να βρεθεί λύση. Σε 
περίπτωση τυχόν επίμονων προβλημάτων 
κατά την ανταλλαγή των πληροφοριών, η 
Επιτροπή θα καταβάλλει προσπάθειες να 
βοηθήσει το κράτος μέλος να επιλύσει το 
πρόβλημα.

Or. cs

Τροπολογία 474
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Συλβάνα Ράπτη, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη, όταν δυσκολεύονται να 
ικανοποιήσουν αίτηση παροχής 
πληροφοριών ή να διενεργήσουν ελέγχους, 
επιθεωρήσεις ή έρευνες, ειδοποιούν 
ταχέως το κράτος μέλος που υπέβαλε την 
αίτηση, ώστε να βρεθεί λύση.

4. Τα κράτη μέλη, όταν δυσκολεύονται να 
ικανοποιήσουν αίτηση παροχής 
πληροφοριών ή να διενεργήσουν ελέγχους, 
επιθεωρήσεις ή έρευνες, ειδοποιούν 
ταχέως το κράτος μέλος που υπέβαλε την 
αίτηση, ώστε να βρεθεί λύση το ταχύτερο 
δυνατόν. Τυχόν μόνιμη άρνηση παροχής 
των δεδομένων που ζητούνται θεωρείται 
παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ, όπως 
ορίζεται στα άρθρα 258 και εξής της 
ΣΛΕΕ.
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Or. en

Τροπολογία 475
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη, όταν δυσκολεύονται να 
ικανοποιήσουν αίτηση παροχής 
πληροφοριών ή να διενεργήσουν ελέγχους, 
επιθεωρήσεις ή έρευνες, ειδοποιούν 
ταχέως το κράτος μέλος που υπέβαλε την 
αίτηση, ώστε να βρεθεί λύση.

4. Τα κράτη μέλη, όταν δυσκολεύονται να 
ικανοποιήσουν αίτηση παροχής 
πληροφοριών ή να διενεργήσουν ελέγχους, 
επιθεωρήσεις ή έρευνες, ειδοποιούν 
ταχέως το κράτος μέλος που υπέβαλε την 
αίτηση, ώστε να βρεθεί λύση. Τυχόν 
μόνιμη άρνηση παροχής των στοιχείων 
που ζητούνται συνιστά παραβίαση της 
νομοθεσίας της ΕΕ, υπό την έννοια του 
άρθρου 258 και εξής της ΣΛΕΕ.

Or. de

Τροπολογία 476
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη, όταν δυσκολεύονται να 
ικανοποιήσουν αίτηση παροχής 
πληροφοριών ή να διενεργήσουν ελέγχους, 
επιθεωρήσεις ή έρευνες, ειδοποιούν 
ταχέως το κράτος μέλος που υπέβαλε την 
αίτηση, ώστε να βρεθεί λύση.

4. Τα κράτη μέλη, όταν δυσκολεύονται να 
ικανοποιήσουν αίτηση παροχής 
πληροφοριών ή να διενεργήσουν ελέγχους, 
επιθεωρήσεις ή έρευνες, ειδοποιούν 
ταχέως το κράτος μέλος που υπέβαλε την 
αίτηση, ώστε να βρεθεί λύση. Τυχόν 
μόνιμη άρνηση παροχής των δεδομένων 
που ζητούνται συνιστά παραβίαση της 
νομοθεσίας της ΕΕ, όπως ορίζεται στα
άρθρα 258 και εξής της ΣΛΕΕ.

Or. en
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Τροπολογία 477
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κάθε διαρκής άρνηση διάθεσης των 
αιτούμενων δεδομένων παρέχει στο 
αιτούν κράτος μέλος το δικαίωμα να 
καταρτίσει διαθέσιμο στο κοινό κατάλογο 
των μη συνεργαζόμενων αρχών και να 
ενημερώσει σχετικά την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
καταρτίζει διαθέσιμο στο κοινό κατάλογο 
των μη συνεργαζόμενων αρχών σχετικά 
με τις οποίες ενημερώθηκε.

Or. en

Τροπολογία 478
Csaba Őry

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν με 
ηλεκτρονικά μέσα και το συντομότερο 
δυνατόν, το αργότερο δε εντός 2 
εβδομάδων από την παραλαβή της 
αίτησης, τις πληροφορίες που ζητούνται 
από άλλα κράτη μέλη ή από την Επιτροπή.

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν με 
ηλεκτρονικά μέσα και το συντομότερο 
δυνατόν, το αργότερο δε εντός 2 
εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης 
ή εντός ενός μήνα εάν η απάντηση 
απαιτεί επιτόπια επιθεώρηση, τις 
πληροφορίες που ζητούνται από άλλα 
κράτη μέλη ή από την Επιτροπή. 
Προκειμένου να αποφευχθεί η κατάρτιση 
χρονοδιαγράμματος επιθεωρήσεων βάσει 
αιτήσεων που θα περιλαμβάνει 
σαββατοκύριακα και αργίες, οι 
προθεσμίες θα πρέπει να ορίζονται σε 
εργάσιμες ημέρες.

Or. hu
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Τροπολογία 479
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν με 
ηλεκτρονικά μέσα και το συντομότερο 
δυνατόν, το αργότερο δε εντός 2 
εβδομάδων από την παραλαβή της 
αίτησης, τις πληροφορίες που ζητούνται 
από άλλα κράτη μέλη ή από την Επιτροπή.

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν με 
ηλεκτρονικά μέσα και το συντομότερο 
δυνατόν, το αργότερο δε εντός 2 
εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης 
ή εντός ενός μήνα εάν η απάντηση 
απαιτεί επιτόπια επιθεώρηση, τις 
πληροφορίες που ζητούνται από άλλα 
κράτη μέλη ή από την Επιτροπή.

Or. cs

Τροπολογία 480
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Συλβάνα Ράπτη, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιπτώσεις κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εμπλεκόμενων αρμόδιων αρχών, που 
αρνήθηκαν να παράσχουν τις ζητούμενες 
πληροφορίες καταγράφονται από την 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 481
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε ειδικές καταστάσεις στις οποίες ένα 
κράτος μέλος λαμβάνει γνώση 
συγκεκριμένων περιστάσεων που απαιτούν 
επείγουσα δράση, χρησιμοποιείται ένας 
ειδικός μηχανισμός επείγουσας ανάγκης. 
Στις περιπτώσεις αυτές η πληροφορία 
παρέχεται εντός 24 ωρών.

Σε ειδικές καταστάσεις στις οποίες ένα 
κράτος μέλος λαμβάνει γνώση 
συγκεκριμένων περιστάσεων που απαιτούν 
επείγουσα δράση, χρησιμοποιείται ένας 
ειδικός μηχανισμός επείγουσας ανάγκης. 
Στις περιπτώσεις αυτές η πληροφορία 
παρέχεται εντός 24 ωρών. Ο εν λόγω 
μηχανισμός επείγουσας ανάγκης 
χρησιμοποιείται σε περίπτωση που τα 
κριτήρια του άρθρου 3 οδηγήσουν στην 
υποψία ότι ο αποσπασμένος εργαζόμενος 
απασχολείται από εταιρεία που δεν είναι 
πραγματική ή ότι δεν είναι εργαζόμενος ή 
δεν έχει αποσπαστεί πραγματικά. Αυτό 
δεν αποκλείει οι εθνικές αρχές και/ή οι 
επιθεωρήσεις της χώρας υποδοχής να 
προβούν σε άμεσα μέτρα για την 
αποτροπή και διερεύνηση κοινωνικής 
απάτης καθώς και την επιβολή σχετικών 
κυρώσεων.

Or. en

Τροπολογία 482
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε ειδικές καταστάσεις στις οποίες ένα 
κράτος μέλος λαμβάνει γνώση 
συγκεκριμένων περιστάσεων που απαιτούν 
επείγουσα δράση, χρησιμοποιείται ένας 
ειδικός μηχανισμός επείγουσας ανάγκης. 
Στις περιπτώσεις αυτές η πληροφορία 
παρέχεται εντός 24 ωρών.

Σε ειδικές καταστάσεις στις οποίες ένα 
κράτος μέλος λαμβάνει γνώση 
συγκεκριμένων περιστάσεων που απαιτούν 
επείγουσα δράση, χρησιμοποιείται ένας 
ειδικός μηχανισμός επείγουσας ανάγκης. 
Στις περιπτώσεις αυτές η πληροφορία 
παρέχεται εντός 24 ωρών. Αυτός ο 
μηχανισμός επείγουσας ανάγκης
ενεργοποιείται όταν υπάρχουν υποψίες 
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ότι μια επιχείρηση δεν ασκεί πραγματικά 
ουσιαστικές δραστηριότητες στο κράτος 
μέλος εγκατάστασής της σύμφωνα με το 
άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 483
Csaba Őry

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Σε ειδικές καταστάσεις στις οποίες ένα 
κράτος μέλος λαμβάνει γνώση 
συγκεκριμένων περιστάσεων που απαιτούν 
επείγουσα δράση, χρησιμοποιείται ένας 
ειδικός μηχανισμός επείγουσας ανάγκης. 
Στις περιπτώσεις αυτές η πληροφορία 
παρέχεται εντός 24 ωρών.

Σε ειδικές καταστάσεις στις οποίες ένα 
κράτος μέλος λαμβάνει γνώση 
συγκεκριμένων περιστάσεων που απαιτούν 
επείγουσα δράση, χρησιμοποιείται ένας 
ειδικός μηχανισμός επείγουσας ανάγκης. 
Στις περιπτώσεις αυτές η πληροφορία 
παρέχεται εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Or. hu

Τροπολογία 484
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εν λόγω μηχανισμός επείγουσας 
ανάγκης χρησιμοποιείται επίσης σε 
περίπτωση που τα κριτήρια του άρθρου 3 
δημιουργήσουν την υποψία ότι ο 
αποσπασμένος εργαζόμενος απασχολείται 
από εικονική επιχείρηση ή ότι δεν είναι 
πραγματικά αποσπασμένος. Αυτό δεν 
αποκλείει την άμεση λήψη μέτρων από 
εθνικές αρχές ή/και επιθεωρήσεις 
εργασίας του κράτους μέλους υποδοχής 
σχετικά με την αποτροπή, τη διερεύνηση 
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απάτης στον τομέα των κοινωνικών 
ασφαλίσεων και την επιβολή σχετικών 
κυρώσεων.

Or. de

Τροπολογία 485
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτό το άρθρο δεν αποκλείει τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές στο κράτος μέλος 
υποδοχής από τη λήψη άμεσων μέτρων 
για την αποτροπή και διερεύνηση 
κοινωνικής απάτης καθώς και την 
επιβολή σχετικών κυρώσεων.

Or. en

Τροπολογία 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
πρέπει να στηρίζουν οικονομικά τις 
κοινές πρωτοβουλίες των οικείων 
κοινωνικών εταίρων, τόσο σε ευρωπαϊκό 
όσο και σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό τη 
θέσπιση κοινών μέσων για την 
ενημέρωση των επιχειρήσεων και των 
εργαζομένων σχετικά με τις διατάξεις και 
τους όρους που πρέπει να τηρούνται 
βάσει της οδηγίας 96/71/ΕΚ.

Or. fr
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Τροπολογία 487
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν το 
απόρρητο των πληροφοριών που 
ανταλλάσσουν. Οι ανταλλασσόμενες 
πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για 
το θέμα για το οποίο ζητήθηκαν.

7. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν το 
απόρρητο των πληροφοριών που 
ανταλλάσσουν. Οι ανταλλασσόμενες 
πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για 
το θέμα για το οποίο ζητήθηκαν και με 
αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας σχετικά 
με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. cs

Τροπολογία 488
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν το 
απόρρητο των πληροφοριών που 
ανταλλάσσουν. Οι ανταλλασσόμενες 
πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για 
το θέμα για το οποίο ζητήθηκαν.

7. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν το 
απόρρητο των πληροφοριών που 
ανταλλάσσουν, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και τις εθνικές πρακτικές.

Or. en

Τροπολογία 489
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν το 
απόρρητο των πληροφοριών που 
ανταλλάσσουν. Οι ανταλλασσόμενες 
πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για 
το θέμα για το οποίο ζητήθηκαν.

7. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν το 
απόρρητο των πληροφοριών που 
ανταλλάσσουν, σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό δίκαιο και την εθνική 
νομοθεσία και τις εθνικές πρακτικές.

Or. en

Τροπολογία 490
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν το 
απόρρητο των πληροφοριών που 
ανταλλάσσουν. Οι ανταλλασσόμενες 
πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για 
το θέμα για το οποίο ζητήθηκαν.

7. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν αυστηρά
απόρρητη επεξεργασία των πληροφοριών 
που ανταλλάσσουν. Οι ανταλλασσόμενες 
πληροφορίες χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για το θέμα για το οποίο 
ζητήθηκαν.

Or. de

Τροπολογία 491
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές 
συνεργάζονται στενά για την εξέταση των 
δυσκολιών που ενδεχομένως ανακύπτουν 
κατά την εφαρμογή του άρθρου 3 
παράγραφος 10 της οδηγίας 96/71/ΕΚ.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 492
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές 
συνεργάζονται στενά για την εξέταση των 
δυσκολιών που ενδεχομένως ανακύπτουν 
κατά την εφαρμογή του άρθρου 3 
παράγραφος 10 της οδηγίας 96/71/ΕΚ.

9. Σύμφωνα με την αρχή που καθορίζεται 
στο άρθρο 4 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, η 
Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές 
συνεργάζονται στενά για την εξέταση των 
δυσκολιών που ενδεχομένως ανακύπτουν
κατά την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 493
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές 
συνεργάζονται στενά για την εξέταση των 
δυσκολιών που ενδεχομένως ανακύπτουν 
κατά την εφαρμογή του άρθρου 3 
παράγραφος 10 της οδηγίας 96/71/ΕΚ.

9. Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές 
συνεργάζονται στενά για την εξέταση των 
δυσκολιών όσον αφορά την εφαρμογή της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 494
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Για τη διευκόλυνση της αμοιβαίας 



PE504.078v01-00 50/121 AM\924423EL.doc

EL

συνδρομής και της διασυνοριακής 
συνεργασίας η Επιτροπή εντός 2 ετών 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μια 
αξιολόγηση των επιπτώσεων για τη 
δυνατότητα υλοποίησης ενός συστήματος 
κοινοποίησης ή καταχώρισης σε κλίμακα 
ΕΕ που θα βασίζεται στα υφιστάμενα 
συστήματα σε κράτη μέλη και θα είναι 
συμβατό με αυτά.

Or. en

Τροπολογία 495
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ρόλος του κράτους μέλους εγκατάστασης Συνεργασία μεταξύ του κράτους μέλους 
εγκατάστασης και του κράτους μέλους 
υποδοχής

Or. en

Τροπολογία 496
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ρόλος του κράτους μέλους εγκατάστασης Ο ρόλος των κρατών μελών

Or. en
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Τροπολογία 497
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ρόλος του κράτους μέλους εγκατάστασης Ο ρόλος των κρατών μελών

Or. en

Τροπολογία 498
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ η επιθεώρηση των 
συνθηκών εργασίας που πρέπει να 
πληρούνται συνιστά αρμοδιότητα των 
αρχών του κράτους μέλους υποδοχής, το 
οποίο εξακολουθεί ως εκ τούτου να 
ελέγχει, να παρακολουθεί και να λαμβάνει 
όλα τα αναγκαία μέτρα εποπτείας ή 
επιβολής, σύμφωνα με την εθνική του 
νομοθεσία και/ή πρακτική και τις εθνικές 
του διοικητικές διαδικασίες, όσον αφορά 
τους εργαζομένους που αποσπώνται στο 
έδαφός του.
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διεξάγουν 
εξακριβώσεις γεγονότων με δική τους 
πρωτοβουλία και δεν δεσμεύονται από 
τυχόν πορίσματα εξακριβώσεων που 
διεξήχθησαν από τις αρχές του κράτους 
μέλους εγκατάστασης.

Or. en

Τροπολογία 499
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
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Birgit Sippel, Συλβάνα Ράπτη, Ole Christensen, Sergio Coferatti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος εγκατάστασης του 
παρόχου υπηρεσιών εξακολουθεί να 
ελέγχει, να παρακολουθεί και να λαμβάνει 
τα αναγκαία μέτρα εποπτείας ή επιβολής, 
σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία 
και πρακτική και τις εθνικές του 
διοικητικές διαδικασίες, όσον αφορά τους 
εργαζομένους που αποσπώνται σε άλλο 
κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 500
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος εγκατάστασης του 
παρόχου υπηρεσιών εξακολουθεί να 
ελέγχει, να παρακολουθεί και να λαμβάνει 
τα αναγκαία μέτρα εποπτείας ή επιβολής, 
σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία και 
πρακτική και τις εθνικές του διοικητικές 
διαδικασίες, όσον αφορά τους 
εργαζομένους που αποσπώνται σε άλλο 
κράτος μέλος.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ, το κράτος μέλος υποδοχής 
ελέγχει, παρακολουθεί και λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα εποπτείας ή επιβολής, 
σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία 
ή/και πρακτική και τις εθνικές του 
διοικητικές διαδικασίες, όσον αφορά τους 
εργαζομένους που αποσπώνται στο 
έδαφός του.
Σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται 
στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 96/71/ΕΚ,
το κράτος μέλος εγκατάστασης του 
παρόχου υπηρεσιών εξακολουθεί επίσης
να ελέγχει, να παρακολουθεί και να 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα εποπτείας ή 
επιβολής, σύμφωνα με την εθνική του 
νομοθεσία και πρακτική και τις εθνικές του 
διοικητικές διαδικασίες. Για τη βελτίωση 
της επιβολής στηρίζει την αρμόδια αρχή 
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του κράτους μέλους υποδοχής 
παρέχοντας χωρίς καθυστέρηση 
πληροφορίες σχετικά με το αν οι 
επιχειρήσεις που αποσπούν εργαζόμενους 
πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας 
οδηγίας και στην οδηγία 96/71/ΕΚ, και αν 
έχουν δικαίωμα να προβαίνουν σε 
απόσπαση.
Τα κράτη μέλη, τα οποία λαμβάνουν 
γνώση ότι οι εργαζόμενοι στη χώρα τους 
προσλαμβάνονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών αποκλειστικά με σκοπό την 
άμεση απόσπασή τους σε τρίτο κράτος 
μέλος, δεν επιτρέπεται να υποστηρίζουν 
αυτές τις δραστηριότητες, αλλά οφείλουν 
να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους υποδοχής.

Or. de

Τροπολογία 501
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος εγκατάστασης του 
παρόχου υπηρεσιών εξακολουθεί να 
ελέγχει, να παρακολουθεί και να λαμβάνει 
τα αναγκαία μέτρα εποπτείας ή επιβολής, 
σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία 
και πρακτική και τις εθνικές του 
διοικητικές διαδικασίες, όσον αφορά τους 
εργαζομένους που αποσπώνται σε άλλο 
κράτος μέλος.

1. Το κράτος μέλος εγκατάστασης του 
παρόχου υπηρεσιών επικουρεί το κράτος 
μέλος στο οποίο γίνεται η απόσπαση με 
σκοπό να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με 
τους όρους που εφαρμόζονται σύμφωνα 
με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την παρούσα 
οδηγία, παρέχοντας σε εύλογο χρονικό 
διάστημα πληροφορίες σχετικά με το εάν 
οι επιχειρήσεις που αποσπούν 
εργαζομένους πληρούν τα ελάχιστα 
κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 3 της 
παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 
96/71/ΕΚ.
Η ευθύνη αυτή δεν μειώνει ουδόλως τη 
δυνατότητα του κράτους μέλους στο 
οποίο γίνεται η απόσπαση να ελέγχει, να 
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παρακολουθεί και να λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα εποπτείας ή επιβολής, 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και την 
οδηγία 96/71/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 502
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Συλβάνα Ράπτη, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 και στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1, το κράτος μέλος 
εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών 
επικουρεί το κράτος μέλος στο οποίο 
γίνεται η απόσπαση με σκοπό να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους 
όρους που εφαρμόζονται σύμφωνα με την 
οδηγία 96/71/ΕΚ και την παρούσα 
οδηγία. Το κράτος μέλος εγκατάστασης 
του παρόχου υπηρεσιών, με δική του 
πρωτοβουλία, κοινοποιεί στο κράτος 
μέλος στο οποίο γίνεται η απόσπαση όλες 
τις σχετικές πληροφορίες που ορίζονται 
στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 και στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1, όταν το κράτος 
μέλος εγκατάστασης του παρόχου 
υπηρεσιών λαμβάνει γνώση 
συγκεκριμένων στοιχείων που 
υποδηλώνουν πιθανές παρατυπίες.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 503
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 και στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1, το κράτος μέλος 
εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών 
επικουρεί το κράτος μέλος στο οποίο 
γίνεται η απόσπαση με σκοπό να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους 
όρους που εφαρμόζονται σύμφωνα με την 
οδηγία 96/71/ΕΚ και την παρούσα 
οδηγία. Το κράτος μέλος εγκατάστασης 
του παρόχου υπηρεσιών, με δική του 
πρωτοβουλία, κοινοποιεί στο κράτος 
μέλος στο οποίο γίνεται η απόσπαση όλες 
τις σχετικές πληροφορίες που ορίζονται 
στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 και στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1, όταν το κράτος 
μέλος εγκατάστασης του παρόχου 
υπηρεσιών λαμβάνει γνώση 
συγκεκριμένων στοιχείων που 
υποδηλώνουν πιθανές παρατυπίες.

2. Το κράτος μέλος εγκατάστασης του 
παρόχου υπηρεσιών αμέσως, με δική του 
πρωτοβουλία, ή κατόπιν απαίτησης του 
κράτους μέλους υποδοχής κοινοποιεί στο 
τελευταίο όλες τις σχετικές πληροφορίες 
που ορίζονται στην παρούσα οδηγία ή 
απαιτούνται για συμμόρφωση με το 
άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ. Οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητήσουν 
πληροφορίες για κάθε απώτερο σκοπό 
δημοσίου συμφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 504
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Συλβάνα Ράπτη, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
υποδοχής μπορούν επίσης να ζητήσουν 
από τις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους εγκατάστασης, για κάθε 
περίπτωση παροχής υπηρεσιών ή για 
κάθε πάροχο υπηρεσιών, πληροφορίες για 
τη νομιμότητα της εγκατάστασης του 
παρόχου υπηρεσιών, τη σωστή 
συμπεριφορά του και την απουσία 
οποιασδήποτε παράβασης των 
εφαρμοστέων κανόνων. Οι αρμόδιες 

διαγράφεται
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αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης 
παρέχουν τις πληροφορίες αυτές 
σύμφωνα με το άρθρο 6.

Or. en

Τροπολογία 505
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
υποδοχής μπορούν επίσης να ζητήσουν 
από τις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους εγκατάστασης, για κάθε περίπτωση 
παροχής υπηρεσιών ή για κάθε πάροχο 
υπηρεσιών, πληροφορίες για τη 
νομιμότητα της εγκατάστασης του 
παρόχου υπηρεσιών, τη σωστή 
συμπεριφορά του και την απουσία 
οποιασδήποτε παράβασης των 
εφαρμοστέων κανόνων. Οι αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους εγκατάστασης 
παρέχουν τις πληροφορίες αυτές σύμφωνα 
με το άρθρο 6.

3. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
υποδοχής μπορούν επίσης να ζητήσουν 
από τις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους εγκατάστασης, για κάθε περίπτωση 
παροχής υπηρεσιών ή για κάθε πάροχο 
υπηρεσιών πληροφορίες, με σκοπό να 
ελέγξουν την πλήρη συμμόρφωση τόσο με 
την οδηγία 96/71/ΕΚ όσο και με την 
παρούσα οδηγία. Οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους εγκατάστασης παρέχουν 
τις πληροφορίες αυτές σύμφωνα με το 
άρθρο 6.

Or. de

Τροπολογία 506
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
υποδοχής μπορούν επίσης να ζητήσουν 
από τις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους εγκατάστασης, για κάθε περίπτωση 
παροχής υπηρεσιών ή για κάθε πάροχο 

3. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
υποδοχής μπορούν επίσης να ζητήσουν 
από τις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους εγκατάστασης, για κάθε περίπτωση 
παροχής υπηρεσιών ή για κάθε πάροχο 
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υπηρεσιών, πληροφορίες για τη 
νομιμότητα της εγκατάστασης του 
παρόχου υπηρεσιών, τη σωστή 
συμπεριφορά του και την απουσία 
οποιασδήποτε παράβασης των 
εφαρμοστέων κανόνων. Οι αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους εγκατάστασης 
παρέχουν τις πληροφορίες αυτές σύμφωνα 
με το άρθρο 6.

υπηρεσιών, πληροφορίες για να 
διαπιστώσουν την πλήρη συμμόρφωση 
τόσο με την οδηγία 96/71/ΕΚ όσο και με 
την παρούσα οδηγία, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για 
τη νομιμότητα της εγκατάστασης του 
παρόχου υπηρεσιών, τη σωστή 
συμπεριφορά του και την απουσία 
οποιασδήποτε παράβασης των 
εφαρμοστέων κανόνων. . Οι αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης 
παρέχουν τις πληροφορίες αυτές σύμφωνα 
με το άρθρο 6.

Or. en

Τροπολογία 507
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Συλβάνα Ράπτη, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η υποχρέωση που ορίζεται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν συνεπάγεται 
υποχρέωση του κράτους μέλους 
εγκατάστασης να προβεί σε εξακριβώσεις 
γεγονότων και σε ελέγχους στο έδαφος 
του κράτους μέλους υποδοχής στο οποίο 
παρέχεται η υπηρεσία. Αν χρειαστεί, οι εν 
λόγω εξακριβώσεις και έλεγχοι 
διενεργούνται από τις αρχές του κράτους 
μέλους υποδοχής, εφόσον το ζητήσουν οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 
και στο πλαίσιο των εξουσιών εποπτείας 
που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία 
και πρακτική και στις εθνικές διοικητικές 
διαδικασίες του κράτους μέλους 
υποδοχής και οι οποίες συνάδουν με το 
δίκαιο της Ένωσης.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 508
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η υποχρέωση που ορίζεται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν συνεπάγεται 
υποχρέωση του κράτους μέλους 
εγκατάστασης να προβεί σε εξακριβώσεις 
γεγονότων και σε ελέγχους στο έδαφος 
του κράτους μέλους υποδοχής στο οποίο 
παρέχεται η υπηρεσία. Αν χρειαστεί, οι εν 
λόγω εξακριβώσεις και έλεγχοι 
διενεργούνται από τις αρχές του κράτους 
μέλους υποδοχής, εφόσον το ζητήσουν οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 
και στο πλαίσιο των εξουσιών εποπτείας 
που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία 
και πρακτική και στις εθνικές διοικητικές 
διαδικασίες του κράτους μέλους υποδοχής 
και οι οποίες συνάδουν με το δίκαιο της 
Ένωσης.

4. Οι εξακριβώσεις και οι έλεγχοι 
διενεργούνται από τις αρχές του κράτους 
μέλους υποδοχής, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 και στο πλαίσιο των εξουσιών 
εποπτείας που προβλέπονται στην εθνική 
νομοθεσία και πρακτική και στις εθνικές 
διοικητικές διαδικασίες του κράτους 
μέλους υποδοχής.

Or. de

Τροπολογία 509
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η υποχρέωση που ορίζεται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν συνεπάγεται 
υποχρέωση του κράτους μέλους 
εγκατάστασης να προβεί σε εξακριβώσεις 
γεγονότων και σε ελέγχους στο έδαφος 
του κράτους μέλους υποδοχής στο οποίο 
παρέχεται η υπηρεσία. Αν χρειαστεί, οι εν 

4. Οι εξακριβώσεις και έλεγχοι 
διενεργούνται από τις αρχές του κράτους 
μέλους υποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 10 
και στο πλαίσιο των εξουσιών εποπτείας 
που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία 
και πρακτική και στις εθνικές διοικητικές 
διαδικασίες του κράτους μέλους υποδοχής.
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λόγω εξακριβώσεις και έλεγχοι 
διενεργούνται από τις αρχές του κράτους 
μέλους υποδοχής, εφόσον το ζητήσουν οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 
και στο πλαίσιο των εξουσιών εποπτείας 
που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία 
και πρακτική και στις εθνικές διοικητικές 
διαδικασίες του κράτους μέλους υποδοχής 
και οι οποίες συνάδουν με το δίκαιο της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 510
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η υποχρέωση που ορίζεται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν συνεπάγεται 
υποχρέωση του κράτους μέλους 
εγκατάστασης να προβεί σε εξακριβώσεις 
γεγονότων και σε ελέγχους στο έδαφος του 
κράτους μέλους υποδοχής στο οποίο 
παρέχεται η υπηρεσία. Αν χρειαστεί, οι εν 
λόγω εξακριβώσεις και έλεγχοι 
διενεργούνται από τις αρχές του κράτους 
μέλους υποδοχής, εφόσον το ζητήσουν οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 
και στο πλαίσιο των εξουσιών εποπτείας 
που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία 
και πρακτική και στις εθνικές διοικητικές 
διαδικασίες του κράτους μέλους υποδοχής 
και οι οποίες συνάδουν με το δίκαιο της 
Ένωσης.

4. Η υποχρέωση που ορίζεται στις
παραγράφους 1 και 2 δεν συνεπάγεται 
υποχρέωση του κράτους μέλους 
εγκατάστασης να προβεί σε εξακριβώσεις 
γεγονότων και σε ελέγχους στο έδαφος του 
κράτους μέλους υποδοχής στο οποίο 
παρέχεται η υπηρεσία. Αν χρειαστεί, οι εν 
λόγω εξακριβώσεις και έλεγχοι 
διενεργούνται από τις αρχές του κράτους 
μέλους υποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 10 
και στο πλαίσιο των εξουσιών εποπτείας 
που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία 
και πρακτική και στις εθνικές διοικητικές 
διαδικασίες του κράτους μέλους υποδοχής 
και οι οποίες συνάδουν με το δίκαιο της 
Ένωσης.

Or. fr
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Τροπολογία 511
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
απόσπασης ενός εργαζομένου σε άλλο 
κράτος μέλος, η επιθεώρηση των όρων 
εργασίας που πρέπει να πληρούνται 
σύμφωνα με την οδηγία 96/71/ΕΚ 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των αρχών 
του κράτους μέλους υποδοχής σε 
συνεργασία με το κράτος μέλος 
εγκατάστασης.

Or. en

Τροπολογία 512
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη παρέχουν τα αναγκαία 
μέσα για τη διενέργεια αποτελεσματικών 
εξακριβώσεων και ελέγχων.

Or. de

Τροπολογία 513
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Συλβάνα Ράπτη, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
1. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ το κράτος μέλος στο οποίο 
γίνεται η απόσπαση εξακολουθεί να 
ελέγχει, να παρακολουθεί και να λαμβάνει 
τα αναγκαία μέτρα εποπτείας ή επιβολής, 
σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία 
και/ή πρακτική και τις εθνικές του 
διοικητικές διαδικασίες, όσον αφορά τους 
εργαζομένους που αποσπώνται στο 
έδαφός του.
2. Σύμφωνα με τις αρχές που 
καθορίζονται στα άρθρα 4 και 5 της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ το κράτος μέλος 
εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών 
εξακολουθεί επίσης να ελέγχει, να 
παρακολουθεί και να λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα εποπτείας ή επιβολής, 
σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία 
και πρακτική και τις εθνικές του 
διοικητικές διαδικασίες.
Για τη βελτίωση της επιβολής στηρίζει 
την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
στο οποίο γίνεται η απόσπαση, 
παρέχοντας σε εύλογο χρονικό διάστημα 
πληροφορίες σχετικά με το εάν οι 
επιχειρήσεις που αποσπούν εργαζομένους 
πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας 
οδηγίας και στην οδηγία 96/71/ΕΚ.
3. Οι εξακριβώσεις και οι έλεγχοι 
διενεργούνται από τις αρχές του κράτους 
μέλους στο οποίο γίνεται η απόσπαση, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 και στο πλαίσιο 
των εξουσιών εποπτείας που 
προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία και 
πρακτική και στις εθνικές διοικητικές 
διαδικασίες του κράτους μέλους.
4. Τα κράτη μέλη που εντοπίζουν 
περιπτώσεις εργαζομένων να 
προσλαμβάνονται αποκλειστικά 
προκειμένου να αποσπαστούν σε τρίτο 
κράτος μέλος ή να εργαστούν με 
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καθεστώς ψευδοαυτοαπασχόλησης, 
ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο 
οποίο γίνεται η απόσπαση.
5. Τα κράτη μέλη παρέχουν τους 
απαραίτητους πόρους για τη διενέργεια 
αποτελεσματικών εξακριβώσεων και 
ελέγχων.

Or. en

Τροπολογία 514
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
απόσπασης εργαζομένου σε άλλο κράτος 
μέλος, η επιθεώρηση των συνθηκών 
εργασίας συνιστά αρμοδιότητα των 
αρχών του κράτους μέλους υποδοχής. Το 
κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να 
διεξάγει ελέγχους με δική του 
πρωτοβουλία και δεν δεσμεύεται από τα 
τυχόν πορίσματα εξακριβώσεων ή 
ελέγχων που διεξάγονται από τις αρχές 
του κράτους μέλους εγκατάστασης.

Or. en

Τροπολογία 515
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, με τη 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, με τη 



AM\924423EL.doc 63/121 PE504.078v01-00

EL

βοήθεια της Επιτροπής, συνοδευτικά μέτρα 
για την ανάπτυξη, τη διευκόλυνση και την 
προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ των υπαλλήλων που είναι αρμόδιοι 
για την υλοποίηση της διοικητικής 
συνεργασίας και της αμοιβαίας συνδρομής, 
καθώς και για την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους 
κανόνες και την εποπτεία της επιβολής 
τους.

βοήθεια της Επιτροπής, συνοδευτικά μέτρα 
για την ανάπτυξη, τη διευκόλυνση και την 
προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, των 
υπαλλήλων που είναι αρμόδιοι για την 
υλοποίηση της διοικητικής συνεργασίας 
και της αμοιβαίας συνδρομής, καθώς και 
για την εξασφάλιση στήριξης προς τις 
οργανώσεις που παρέχουν ενημέρωση 
στους αποσπασμένους εργαζομένους.

Or. en

Τροπολογία 516
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι αρμόδιες αρχές στο κράτος μέλος 
υποδοχής συγκεντρώνουν τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 και τα αξιολογούν.
Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
εγκατάστασης συγκεντρώνουν τα σχετικά 
στοιχεία σε συνάρτηση με τα κριτήρια 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1, καθώς και σε σχέση με 
την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και των φόρων που βαρύνουν 
τον πάροχο υπηρεσιών.
Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να 
υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στην 
Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
συνοψίζει τις εν λόγω εκθέσεις και τις 
δημοσιεύει σε τακτά χρονικά 
διαστήματα.
Η Επιτροπή υποβάλλει εντός δύο ετών 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο εκτίμηση επιπτώσεων 
σχετικά με τη δυνατότητα υλοποίησης 
πανευρωπαϊκού συστήματος 
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κοινοποίησης ή καταχώρισης, που θα 
βασίζεται στα υπάρχοντα συστήματα των 
κρατών μελών και θα είναι συμβατό με 
αυτά.

Or. de

Τροπολογία 517
Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι αρμόδιες αρχές στο κράτος μέλος 
υποδοχής συγκεντρώνουν τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 και τα αξιολογούν.
Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
εγκατάστασης συγκεντρώνουν τα σχετικά 
στοιχεία σε συνάρτηση με τα κριτήρια 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1, καθώς και σε σχέση με 
την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και των φόρων που βαρύνουν 
τον πάροχο υπηρεσιών.
Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να 
υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή συνοψίζει τις εν λόγω εκθέσεις 
σε κατάλληλη μορφή και τις δημοσιεύει 
σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Or. de

Τροπολογία 518
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Συλβάνα Ράπτη, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους υποδοχής καταγράφουν τα 
σχετικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 9, 
παράγραφος 1 στοιχείο α). Οι αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης 
καταγράφουν τα σχετικά στοιχεία 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 
και όσον αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων από 
τον πάροχο υπηρεσιών. Αμφότερες οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
υποδοχής και του κράτους μέλους 
εγκατάστασης διαβιβάζουν τα δεδομένα 
που διαθέτουν στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (Eurostat) για την εκπόνηση 
συνοπτικών εκθέσεων και την τακτική 
ενημέρωση του κοινού.

Or. en

Τροπολογία 519
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους εγκατάστασης και του κράτους 
μέλους υποδοχής συλλέγουν και 
αξιολογούν τα καταχωρημένα δεδομένα 
σχετικά με τη διαδικασία απόσπασης.
Τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλλουν 
τακτικά εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
συνθέτει τις πληροφορίες και δημοσιεύει 
εκθέσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Or. en
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Τροπολογία 520
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή αξιολογεί την 
αναγκαιότητα παροχής χρηματοδοτικής 
στήριξης προκειμένου να βελτιωθεί 
περαιτέρω η διοικητική συνεργασία και να 
αυξηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μέσω 
σχεδίων, συμπεριλαμβανομένης της 
προώθησης των ανταλλαγών υπαλλήλων 
και της κατάρτισης, καθώς επίσης της 
ανάπτυξης, της διευκόλυνσης και της 
προώθησης πρωτοβουλιών βέλτιστων 
πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των 
πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται από 
τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο ΕΕ, 
όπως η ανάπτυξη και η επικαιροποίηση 
βάσεων δεδομένων ή κοινών ιστοτόπων με 
γενικές ή τομεακές πληροφορίες σχετικά 
με τους όρους απασχόλησης που πρέπει να 
τηρούνται.

2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει επαρκή 
παροχή χρηματοδοτικής στήριξης 
προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η 
διοικητική συνεργασία και να αυξηθεί η 
αμοιβαία εμπιστοσύνη μέσω σχεδίων, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των 
ανταλλαγών υπαλλήλων και της 
κατάρτισης, καθώς επίσης της ανάπτυξης, 
της διευκόλυνσης και της προώθησης 
πρωτοβουλιών βέλτιστων πρακτικών, 
συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλιών 
που αναλαμβάνονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο ΕΕ, όπως 
η ανάπτυξη και η επικαιροποίηση βάσεων 
δεδομένων ή κοινών ιστοτόπων με γενικές 
ή τομεακές πληροφορίες σχετικά με τους 
όρους απασχόλησης που πρέπει να 
τηρούνται.

Or. en

Τροπολογία 521
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή αξιολογεί την 
αναγκαιότητα παροχής χρηματοδοτικής 
στήριξης προκειμένου να βελτιωθεί 
περαιτέρω η διοικητική συνεργασία και να 
αυξηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μέσω 
σχεδίων, συμπεριλαμβανομένης της 
προώθησης των ανταλλαγών υπαλλήλων 
και της κατάρτισης, καθώς επίσης της

2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει επαρκή 
παροχή χρηματοδοτικής στήριξης 
προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η 
διοικητική συνεργασία και να αυξηθεί η 
αμοιβαία εμπιστοσύνη μέσω σχεδίων, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των 
ανταλλαγών υπαλλήλων και της 
κατάρτισης, καθώς επίσης της ανάπτυξης, 
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ανάπτυξης, της διευκόλυνσης και της 
προώθησης πρωτοβουλιών βέλτιστων 
πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των 
πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται από 
τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο ΕΕ, 
όπως η ανάπτυξη και η επικαιροποίηση 
βάσεων δεδομένων ή κοινών ιστοτόπων με 
γενικές ή τομεακές πληροφορίες σχετικά 
με τους όρους απασχόλησης που πρέπει να 
τηρούνται.

της διευκόλυνσης και της προώθησης 
πρωτοβουλιών βέλτιστων πρακτικών, 
συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλιών 
που αναλαμβάνονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο ΕΕ, όπως 
η ανάπτυξη και η επικαιροποίηση βάσεων 
δεδομένων ή κοινών ιστοτόπων με γενικές 
ή τομεακές πληροφορίες σχετικά με τους 
όρους απασχόλησης που πρέπει να 
τηρούνται.

Or. en

Τροπολογία 522
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 
συστήσουν σημεία για την παροχή 
πληροφοριών και πρακτικής βοήθειας σε 
αποσπασμένους εργαζομένους, ώστε να 
διασφαλίζεται η δέουσα ενημέρωσή τους 
σχετικά με τα δικαιώματά τους. Η 
χωροθέτηση των σημείων παροχής 
πληροφοριών και οι γλώσσες στις οποίες 
θα προσφέρονται αποφασίζονται κατόπιν 
εκτίμησης της παρουσίας των 
αποσπασμένων εργαζομένων στο έδαφος 
του οικείου κράτους μέλους. Τούτο ισχύει 
τόσο για το κράτος εγκατάστασης όσο
και για το κράτος μέλος υποδοχής, 
δεδομένου ότι είναι εξίσου σημαντικό ο 
εργαζόμενος να λαμβάνει ενημέρωση πριν 
από την αναχώρησή του αλλά και κατά 
τη διάρκεια της περιόδου απόσπασής 
του.

Or. en
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Τροπολογία 523
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Τα κράτη μέλη είναι καταρχήν 
ελεύθερα κατά την επιλογή και την 
εφαρμογή των διοικητικών απαιτήσεων 
και των μέτρων ελέγχου τους.

Or. de

Τροπολογία 524
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
μόνο τις ακόλουθες διοικητικές απαιτήσεις
και μέτρα ελέγχου:

1. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν τουλάχιστον 
τις ακόλουθες διοικητικές απαιτήσεις και 
μέτρα ελέγχου:

Or. en

Τροπολογία 525
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
μόνο τις ακόλουθες διοικητικές απαιτήσεις 
και μέτρα ελέγχου:

1. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 
επιβάλλουν τουλάχιστον τις ακόλουθες 
διοικητικές απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου:

Or. fr
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Τροπολογία 526
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Elisabeth Morin-
Chartier, Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
μόνο τις ακόλουθες διοικητικές απαιτήσεις 
και μέτρα ελέγχου:

1. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν τουλάχιστον 
τις ακόλουθες διοικητικές απαιτήσεις και 
μέτρα ελέγχου:

Or. en

Τροπολογία 527
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
μόνο τις ακόλουθες διοικητικές απαιτήσεις 
και μέτρα ελέγχου:

1. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 
επιβάλλουν τουλάχιστον τις ακόλουθες 
διοικητικές απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου:

Or. fr

Τροπολογία 528
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
μόνο τις ακόλουθες διοικητικές απαιτήσεις 
και μέτρα ελέγχου:

1. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν τουλάχιστον
τις ακόλουθες διοικητικές απαιτήσεις και 
μέτρα ελέγχου:

Or. de
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Τροπολογία 529
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
μόνο τις ακόλουθες διοικητικές απαιτήσεις 
και μέτρα ελέγχου:

1. Τα κράτη μέλη πρέπει να επιβάλλουν 
τουλάχιστον τις ακόλουθες διοικητικές 
απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου:

Or. de

Τροπολογία 530
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
μόνο τις ακόλουθες διοικητικές απαιτήσεις 
και μέτρα ελέγχου:

1. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν τουλάχιστον 
τις ακόλουθες διοικητικές απαιτήσεις και 
μέτρα ελέγχου:

Or. en

Τροπολογία 531
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
μόνο τις ακόλουθες διοικητικές απαιτήσεις 
και μέτρα ελέγχου:

1. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν τουλάχιστον 
τις ακόλουθες διοικητικές απαιτήσεις και 
μέτρα ελέγχου:

Or. en
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Τροπολογία 532
Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
μόνο τις ακόλουθες διοικητικές απαιτήσεις 
και μέτρα ελέγχου:

1. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν τις 
ακόλουθες διοικητικές απαιτήσεις και 
μέτρα ελέγχου:

Or. en

Τροπολογία 533
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Συλβάνα Ράπτη, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
μόνο τις ακόλουθες διοικητικές απαιτήσεις 
και μέτρα ελέγχου:

1. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν διοικητικές 
απαιτήσεις και αποτελεσματικά μέτρα 
ελέγχου. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν 
ιδίως:

Or. en

Τροπολογία 534
Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
μόνο τις ακόλουθες διοικητικές απαιτήσεις 
και μέτρα ελέγχου:

1. Προκειμένου να βελτιωθεί η 
συμμόρφωση με τα άρθρα 3 και 5 της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη πρέπει 
να εισαγάγουν διοικητικές απαιτήσεις και 
μέτρα ελέγχου, όπως π.χ: :
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Or. de

Τροπολογία 535
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
μόνο τις ακόλουθες διοικητικές 
απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου:

1. Για την καλύτερη εφαρμογή της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη, 
σεβόμενα πλήρως την αρχή για μη 
εισαγωγή διακρίσεων, μπορούν να 
ελέγχουν όλα τα στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για την επαλήθευση της 
συμμόρφωσης με τα άρθρα 3 και 5 της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ και με το άρθρο 3 της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 536
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
μόνο τις ακόλουθες διοικητικές απαιτήσεις 
και μέτρα ελέγχου:

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
τις ακόλουθες διοικητικές απαιτήσεις και 
μέτρα ελέγχου:

Or. en

Τροπολογία 537
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
μόνο τις ακόλουθες διοικητικές απαιτήσεις 
και μέτρα ελέγχου:

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν, 
για παράδειγμα, τις ακόλουθες διοικητικές 
απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου: 

Or. de

Τροπολογία 538
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών 
που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί, το αργότερο έως την 
έναρξη της παροχής της υπηρεσίας, σε 
απλή δήλωση στις αρμόδιες εθνικές 
αρχές, η οποία μπορεί να καλύπτει μόνο 
την ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών, 
την παρουσία ενός ή περισσότερων 
σαφώς ταυτοποιήσιμων αποσπασμένων 
εργαζομένων, τον προβλεπόμενο αριθμό 
τους, την προβλεπόμενη διάρκεια και 
θέση της παρουσίας τους και τις 
υπηρεσίες που δικαιολογούν την 
απόσπαση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 539
Csaba Őry

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών 
που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 

διαγράφεται



PE504.078v01-00 74/121 AM\924423EL.doc

EL

μέλος να προβεί, το αργότερο έως την 
έναρξη της παροχής της υπηρεσίας, σε 
απλή δήλωση στις αρμόδιες εθνικές 
αρχές, η οποία μπορεί να καλύπτει μόνο 
την ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών, 
την παρουσία ενός ή περισσότερων 
σαφώς ταυτοποιήσιμων αποσπασμένων 
εργαζομένων, τον προβλεπόμενο αριθμό 
τους, την προβλεπόμενη διάρκεια και 
θέση της παρουσίας τους και τις 
υπηρεσίες που δικαιολογούν την 
απόσπαση·

Or. hu

Τροπολογία 540
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί, το αργότερο έως την 
έναρξη της παροχής της υπηρεσίας, σε 
απλή δήλωση στις αρμόδιες εθνικές αρχές,
η οποία μπορεί να καλύπτει μόνο την 
ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών, την 
παρουσία ενός ή περισσότερων σαφώς 
ταυτοποιήσιμων αποσπασμένων 
εργαζομένων, τον προβλεπόμενο αριθμό 
τους, την προβλεπόμενη διάρκεια και 
θέση της παρουσίας τους και τις 
υπηρεσίες που δικαιολογούν την 
απόσπαση·

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί, πριν από την έναρξη της 
απόσπασης, σε δήλωση στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές. Η δήλωση αυτή αναφέρει 
ότι ο πάροχος υπηρεσιών έχει ενημερωθεί 
σχετικά με τους ελάχιστους όρους 
εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ και προτίθεται να τους 
τηρήσει. Περιλαμβάνει τουλάχιστον 
πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα 
του παρόχου υπηρεσιών, το όνομα και τη 
διεύθυνση του εκπροσώπου και του 
αντικλήτου που πρέπει να ορισθεί από 
αυτόν, πληροφορίες σχετικά με τη 
διάρκεια της απόσπασης, την ημερομηνία 
έναρξης, την ταυτότητα και τον αριθμό 
των αποσπασμένων εργαζομένων, τη 
δραστηριότητα που ασκούν οι 
αποσπασμένοι εργαζόμενοι, καθώς και
τον τόπο εργασίας και τη διεύθυνση 
διαμονής στο κράτος μέλος υποδοχής· 
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υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών να 
ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές σε 
σύντομο χρονικό διάστημα:
- εάν η απόσπαση δεν γίνεται ή δεν έγινε ή 
έληξε πριν από το προκαθορισμένο 
χρονοδιάγραμμα,
- εάν οι δραστηριότητες διακόπηκαν,
- εάν ο αποσπασμένος εργαζόμενος έχει 
τοποθετηθεί από τον εργοδότη του σε 
άλλη επιχείρηση στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης, και ιδίως σε περίπτωση 
μεταβίβασης επιχειρήσεων ή 
συγχωνεύσεων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο έλεγχος των πληροφοριών είναι δυνατός μόνον όταν αυτές είναι σαφώς καθορισμένες. 
Επιπλέον, βοηθούν στη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους αποσπασμένους 
εργαζόμενους και, ως εκ τούτου, στην επαλήθευση του αν η παρούσα οδηγία βοήθησε στην 
επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου.

Τροπολογία 541
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί, το αργότερο έως την 
έναρξη της παροχής της υπηρεσίας, σε 
απλή δήλωση στις αρμόδιες εθνικές αρχές, 
η οποία μπορεί να καλύπτει μόνο την 
ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών, την 
παρουσία ενός ή περισσότερων σαφώς 
ταυτοποιήσιμων αποσπασμένων 
εργαζομένων, τον προβλεπόμενο αριθμό 
τους, την προβλεπόμενη διάρκεια και θέση 
της παρουσίας τους και τις υπηρεσίες που 
δικαιολογούν την απόσπαση·

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί, πριν από την έναρξη της 
παροχής της υπηρεσίας, σε απλή δήλωση 
στη γλώσσα του κράτους μέλους 
προορισμού στις αρμόδιες εθνικές αρχές, η 
οποία πρέπει να περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες πληροφορίες:
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i) την ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών,
ii) τις ταυτότητες των αποσπασμένων 
εργαζομένων,
iii) τον προβλεπόμενο αριθμό τους,

iv) την προβλεπόμενη διάρκεια της 
απόσπασης και τη θέση στην οποία θα 
παρέχεται η υπηρεσία,
v) τον προσβάσιμο και σαφώς ορισθέντα 
τόπο, στον οποίο τηρούνται ή 
καθίστανται διαθέσιμα τα έγγραφα 
ελέγχου (όπως οι συμβάσεις 
απασχόλησης, τα δελτία μισθοδοσίας, τα 
δελτία χρόνου παρουσίας, καθώς και 
αποδεικτικά καταβολής των μισθών ή 
ισοδύναμα έγγραφα) σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή,
vi) το επώνυμο, το όνομα και τη 
διεύθυνση του αντικλήτου στη χώρα 
προορισμού, εκείνου δηλαδή του 
προσώπου, στο οποίο μπορούν να 
επιδίδονται ειδοποιήσεις ή επίσημα 
έγγραφα που έχουν νομική ισχύ για τον 
πάροχο υπηρεσιών, ο οποίος είναι 
εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος,
vii) τις υπηρεσίες που δικαιολογούν την 
απόσπαση.

Η δήλωση υπόκειται στην υποχρέωση 
του παρόχου υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος να 
ενημερώνει άμεσα τις εθνικές αρμόδιες 
αρχές, εάν υπάρχουν αλλαγές στις 
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν.

Or. de

Τροπολογία 542
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Συλβάνα Ράπτη, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί, το αργότερο έως την 
έναρξη της παροχής της υπηρεσίας, σε 
απλή δήλωση στις αρμόδιες εθνικές αρχές, 
η οποία μπορεί να καλύπτει μόνο την 
ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών, την 
παρουσία ενός ή περισσότερων σαφώς 
ταυτοποιήσιμων αποσπασμένων 
εργαζομένων, τον προβλεπόμενο αριθμό 
τους, την προβλεπόμενη διάρκεια και θέση 
της παρουσίας τους και τις υπηρεσίες που 
δικαιολογούν την απόσπαση·

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί, το αργότερο έναν μήνα 
πριν από την έναρξη της παροχής της 
υπηρεσίας, σε απλή δήλωση στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές, η οποία καλύπτει 
συγκεκριμένα:

- την ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών·
- τον προβλεπόμενο αριθμό των 
αποσπασμένων εργαζομένων και τα 
ατομικά στοιχεία ταυτότητας αυτών·
- την προβλεπόμενη διάρκεια της 
απόσπασης·
- την τοποθεσία όπου θα παρέχεται η 
υπηρεσία·
- τις υπηρεσίες που δικαιολογούν την 
απόσπαση·

Or. en

Τροπολογία 543
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί, το αργότερο έως την 
έναρξη της παροχής της υπηρεσίας, σε 
απλή δήλωση στις αρμόδιες εθνικές αρχές, 
η οποία μπορεί να καλύπτει μόνο την 
ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών, την 

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί, το αργότερο έναν μήνα 
πριν από την έναρξη της παροχής της 
υπηρεσίας, σε απλή δήλωση στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές, η οποία καλύπτει 
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παρουσία ενός ή περισσότερων σαφώς 
ταυτοποιήσιμων αποσπασμένων 
εργαζομένων, τον προβλεπόμενο αριθμό 
τους, την προβλεπόμενη διάρκεια και θέση
της παρουσίας τους και τις υπηρεσίες που 
δικαιολογούν την απόσπαση·

συγκεκριμένα:

- την ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών, 
συγκεκριμένα ονοματεπώνυμο, τόπο και 
ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση μόνιμης 
κατοικίας και διεύθυνση διαμονής στο 
κράτος υποδοχής κατά τη διάρκεια της 
απόσπασης,
- τον προβλεπόμενο αριθμό των 
αποσπασμένων εργαζομένων και τα 
ατομικά στοιχεία ταυτότητας αυτών·
- την προβλεπόμενη διάρκεια της 
απόσπασης·
- την τοποθεσία όπου θα παρέχεται η 
υπηρεσία·
- τις υπηρεσίες που δικαιολογούν την 
απόσπαση·

Or. en

Τροπολογία 544
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί, το αργότερο έως την 
έναρξη της παροχής της υπηρεσίας, σε 
απλή δήλωση στις αρμόδιες εθνικές αρχές, 
η οποία μπορεί να καλύπτει μόνο την 
ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών, την 
παρουσία ενός ή περισσότερων σαφώς 
ταυτοποιήσιμων αποσπασμένων 
εργαζομένων, τον προβλεπόμενο αριθμό 
τους, την προβλεπόμενη διάρκεια και θέση 
της παρουσίας τους και τις υπηρεσίες που 

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί πριν από την έναρξη της 
παροχής της υπηρεσίας σε δήλωση στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 
υποδοχής η οποία καλύπτει:
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δικαιολογούν την απόσπαση·
1) την ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών,

2) τον προβλεπόμενο αριθμό των 
αποσπασμένων εργαζομένων και τα 
ατομικά στοιχεία ταυτότητας αυτών,
3) την προβλεπόμενη διάρκεια της 
απόσπασης και την τοποθεσία όπου θα 
παρέχεται η υπηρεσία,
4) τις υπηρεσίες που δικαιολογούν την 
απόσπαση

και η οποία δήλωση θα επικαιροποιείται, 
εάν οι πληροφορίες που περιέχει 
μεταβληθούν πριν ή κατά τη διάρκεια της 
παροχής των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 545
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί, το αργότερο έως την 
έναρξη της παροχής της υπηρεσίας, σε 
απλή δήλωση στις αρμόδιες εθνικές αρχές,
η οποία μπορεί να καλύπτει μόνο την 
ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών, την 
παρουσία ενός ή περισσότερων σαφώς 
ταυτοποιήσιμων αποσπασμένων 
εργαζομένων, τον προβλεπόμενο αριθμό
τους, την προβλεπόμενη διάρκεια και θέση 
της παρουσίας τους και τις υπηρεσίες που 
δικαιολογούν την απόσπαση·

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί, πριν από την έναρξη της 
παροχής της υπηρεσίας, σε απλή δήλωση 
στις αρμόδιες εθνικές αρχές. η οποία 
πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον:

i) την ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών,
ii) τον προβλεπόμενο αριθμό του 
εργατικού δυναμικού και τα ατομικά 
δεδομένα αναγνώρισης των 
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αποσπασμένων εργαζομένων,
iii) την προβλεπόμενη διάρκεια και τον 
τόπο στον οποίο παρέχεται η υπηρεσία 
και 
iv) τις υπηρεσίες που δικαιολογούν την 
απόσπαση·

Or. fr

Τροπολογία 546
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί, το αργότερο έως την 
έναρξη της παροχής της υπηρεσίας, σε 
απλή δήλωση στις αρμόδιες εθνικές αρχές, 
η οποία μπορεί να καλύπτει μόνο την 
ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών, την 
παρουσία ενός ή περισσότερων σαφώς 
ταυτοποιήσιμων αποσπασμένων 
εργαζομένων, τον προβλεπόμενο αριθμό 
τους, την προβλεπόμενη διάρκεια και 
θέση της παρουσίας τους και τις 
υπηρεσίες που δικαιολογούν την 
απόσπαση·

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί, πριν από την έναρξη της
απόσπασης, σε δήλωση στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές. Η δήλωση αυτή αναφέρει 
ότι ο πάροχος υπηρεσιών έχει ενημερωθεί 
σχετικά με τους όρους εργασίας σύμφωνα 
με το άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ και 
ότι προτίθεται να τους τηρήσει. 
Περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες 
σχετικά με την ταυτότητα του παρόχου 
υπηρεσιών, το όνομα και τη διεύθυνση 
του εκπροσώπου και του αντικλήτου που 
πρέπει να ορισθεί από αυτόν, 
πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της 
απόσπασης, την ημερομηνία έναρξης, την 
ταυτότητα και τον αριθμό των 
αποσπασμένων εργαζομένων, τη 
δραστηριότητα που ασκούν οι 
αποσπασμένοι εργαζόμενοι, καθώς και 
τον τόπο εργασίας και τη διεύθυνση 
διαμονής στο κράτος μέλος υποδοχής·

Or. de
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Τροπολογία 547
Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος
μέλος να προβεί, το αργότερο έως την 
έναρξη της παροχής της υπηρεσίας, σε 
απλή δήλωση στις αρμόδιες εθνικές αρχές, 
η οποία μπορεί να καλύπτει μόνο την 
ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών, την 
παρουσία ενός ή περισσότερων σαφώς 
ταυτοποιήσιμων αποσπασμένων 
εργαζομένων, τον προβλεπόμενο αριθμό 
τους, την προβλεπόμενη διάρκεια και θέση 
της παρουσίας τους και τις υπηρεσίες που 
δικαιολογούν την απόσπαση·

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί, το αργότερο έως την 
έναρξη της παροχής της υπηρεσίας, σε 
απλή δήλωση στις αρμόδιες εθνικές αρχές, 
στη γλώσσα του κράτους υποδοχής, η 
οποία μπορεί να καλύπτει την ταυτότητα 
του παρόχου υπηρεσιών, τις ταυτότητες 
των αποσπασμένων εργαζομένων, τον 
προβλεπόμενο αριθμό τους, καθώς και την 
προβλεπόμενη διάρκεια και θέση της 
παρουσίας τους, τον τόπο στο εσωτερικό 
της χώρας, όπου φυλάσσονται τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο 
στοιχείο β), το επώνυμο, το όνομα και τη 
διεύθυνση στο κράτος υποδοχής ενός 
αντικλήτου, καθώς και τον κλάδο, στον 
οποίο θα αποσπαστούν οι εργαζόμενοι. 
Τα παραπάνω δικαιολογούν την 
υποχρέωση του εργοδότη να κοινοποιεί 
άμεσα τυχόν αλλαγές σε σχέση με τις εν 
λόγω πληροφορίες·

Or. de

Τροπολογία 548
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί, το αργότερο έως την 
έναρξη της παροχής της υπηρεσίας, σε 
απλή δήλωση στις αρμόδιες εθνικές αρχές, 

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί πριν από την έναρξη της 
παροχής της υπηρεσίας σε κοινοποίηση 
στις αρμόδιες εθνικές αρχές, στην αγγλική 
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η οποία μπορεί να καλύπτει μόνο την 
ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών, την 
παρουσία ενός ή περισσότερων σαφώς 
ταυτοποιήσιμων αποσπασμένων 
εργαζομένων, τον προβλεπόμενο αριθμό 
τους, την προβλεπόμενη διάρκεια και θέση 
της παρουσίας τους και τις υπηρεσίες που 
δικαιολογούν την απόσπαση·

γλώσσα ή στη γλώσσα του κράτους 
μέλους υποδοχής, κοινοποίηση η οποία 
καλύπτει τουλάχιστον την ταυτότητα του 
παρόχου υπηρεσιών, τον προβλεπόμενο 
αριθμό των αποσπασμένων εργαζομένων
και τα ατομικά τους στοιχεία 
ταυτότητας, τον αρμόδιο επαφών, την 
έναρξη και την προβλεπόμενη διάρκεια 
και τη θέση της δραστηριότητάς τους, και 
τις υπηρεσίες που δικαιολογούν την 
απόσπαση·

Or. en

Τροπολογία 549
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί, το αργότερο έως την 
έναρξη της παροχής της υπηρεσίας, σε 
απλή δήλωση στις αρμόδιες εθνικές αρχές, 
η οποία μπορεί να καλύπτει μόνο την 
ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών, την 
παρουσία ενός ή περισσότερων σαφώς 
ταυτοποιήσιμων αποσπασμένων 
εργαζομένων, τον προβλεπόμενο αριθμό 
τους, την προβλεπόμενη διάρκεια και θέση 
της παρουσίας τους και τις υπηρεσίες που 
δικαιολογούν την απόσπαση·

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί, το αργότερο πέντε 
εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της 
παροχής της υπηρεσίας, σε εκ των 
προτέρων δήλωση στις αρμόδιες εθνικές 
αρχές, η οποία θα πρέπει να καλύπτει 
τουλάχιστον την ταυτότητα του παρόχου 
υπηρεσιών, την παρουσία ενός ή 
περισσότερων σαφώς ταυτοποιήσιμων 
αποσπασμένων εργαζομένων, τον 
προβλεπόμενο αριθμό τους, την 
προβλεπόμενη διάρκεια και θέση της 
παρουσίας τους και τις υπηρεσίες που 
δικαιολογούν την απόσπαση·

Or. en

Τροπολογία 550
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί, το αργότερο έως την 
έναρξη της παροχής της υπηρεσίας, σε 
απλή δήλωση στις αρμόδιες εθνικές αρχές, 
η οποία μπορεί να καλύπτει μόνο την 
ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών, την 
παρουσία ενός ή περισσότερων σαφώς 
ταυτοποιήσιμων αποσπασμένων 
εργαζομένων, τον προβλεπόμενο αριθμό 
τους, την προβλεπόμενη διάρκεια και θέση
της παρουσίας τους και τις υπηρεσίες που 
δικαιολογούν την απόσπαση·

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί, πριν από την έναρξη της 
παροχής της υπηρεσίας, σε απλή δήλωση 
στις αρμόδιες εθνικές αρχές. η οποία 
πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον την 
ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών, τον 
προβλεπόμενο αριθμό των σαφώς και 
αυτοπροσώπως ταυτοποιήσιμων 
αποσπασμένων εργαζομένων, την 
προβλεπόμενη έναρξη και διάρκεια και 
τον τόπο στον οποίο παρέχεται η 
υπηρεσία, καθώς και τις υπηρεσίες που 
δικαιολογούν την απόσπαση·

Or. fr

Τροπολογία 551
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί, το αργότερο έως την 
έναρξη της παροχής της υπηρεσίας, σε 
απλή δήλωση στις αρμόδιες εθνικές αρχές, 
η οποία μπορεί να καλύπτει μόνο την 
ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών, την 
παρουσία ενός ή περισσότερων σαφώς 
ταυτοποιήσιμων αποσπασμένων 
εργαζομένων, τον προβλεπόμενο αριθμό 
τους, την προβλεπόμενη διάρκεια και θέση 
της παρουσίας τους και τις υπηρεσίες που 
δικαιολογούν την απόσπαση·

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί, πριν από την έναρξη της 
παροχής της υπηρεσίας, σε δήλωση στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, η οποία πρέπει να 
καλύπτει τουλάχιστον την ταυτότητα του 
παρόχου υπηρεσιών, την παρουσία ενός ή 
περισσότερων σαφώς ταυτοποιήσιμων 
αποσπασμένων εργαζομένων, τον 
προβλεπόμενο αριθμό τους, την 
προβλεπόμενη διάρκεια και τον τόπο στον 
οποίο παρέχεται η υπηρεσία, καθώς και 
τις υπηρεσίες που δικαιολογούν την 
απόσπαση·
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Or. fr

Τροπολογία 552
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί, το αργότερο έως την 
έναρξη της παροχής της υπηρεσίας, σε 
απλή δήλωση στις αρμόδιες εθνικές αρχές, 
η οποία μπορεί να καλύπτει μόνο την 
ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών, την 
παρουσία ενός ή περισσότερων σαφώς 
ταυτοποιήσιμων αποσπασμένων 
εργαζομένων, τον προβλεπόμενο αριθμό 
τους, την προβλεπόμενη διάρκεια και θέση 
της παρουσίας τους και τις υπηρεσίες που 
δικαιολογούν την απόσπαση·

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί, το αργότερο έως την 
έναρξη της παροχής της υπηρεσίας, σε 
δήλωση στις αρμόδιες εθνικές αρχές, η 
οποία μπορεί να καλύπτει μόνο την 
ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών, τις 
ταυτότητες των σαφώς ταυτοποιήσιμων 
αποσπασμένων εργαζομένων, τον 
προβλεπόμενο αριθμό τους, την 
προβλεπόμενη διάρκεια και θέση της 
παρουσίας τους και τις υπηρεσίες που 
δικαιολογούν την απόσπαση· πρέπει να 
γνωστοποιείται μέσω αντιγράφου στον 
εργαζόμενο κάθε παρεχόμενη πληροφορία 
που τον αφορά·

Or. fr

Τροπολογία 553
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Συλβάνα Ράπτη, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος  1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών 
να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές:
- εάν η απόσπαση δεν γίνεται ή δεν έγινε ή 
έληξε πριν από το προκαθορισμένο 
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χρονοδιάγραμμα·
- εάν διεκόπη η υπηρεσία που δικαιολογεί 
την απόσπαση·
- εάν ο αποσπασμένος εργαζόμενος 
διατέθηκε από τον εργοδότη του σε άλλη 
επιχείρηση, ειδικότερα στην περίπτωση 
συγχώνευσης ή μεταβίβασης 
επιχειρήσεων·
- στην περίπτωση κάθε άλλης μεταβολής 
που αφορά τις πληροφορίες που 
παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο α)·

Or. en

Τροπολογία 554
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υποχρέωση να τηρούνται ή να 
καθίστανται διαθέσιμα και/ή να 
φυλάσσονται, κατά τη διάρκεια της 
απόσπασης σε ευπρόσιτο και σαφώς 
καθορισμένο τόπο στο έδαφός τους, όπως 
στον χώρο εργασίας ή στο εργοτάξιο ή, 
για τους κινητούς εργαζομένους του 
τομέα των μεταφορών, στη βάση 
επιχειρήσεων ή στο όχημα με το οποίο 
παρέχεται η υπηρεσία, σε έντυπη ή σε 
ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα της 
σύμβασης απασχόλησης (ή ισοδύναμου 
εγγράφου κατά την έννοια της οδηγίας 
91/533, συμπεριλαμβανομένων, όταν αυτό 
είναι απαραίτητο ή σκόπιμο, των 
πρόσθετων πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
οδηγίας), δελτία μισθοδοσίας, δελτία 
χρόνου παρουσίας, αποδεικτικά 
καταβολής των μισθών ή αντίγραφα 
ισοδύναμων εγγράφων·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 555
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Birgit 
Sippel, Συλβάνα Ράπτη, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υποχρέωση να τηρούνται ή να 
καθίστανται διαθέσιμα και/ή να 
φυλάσσονται, κατά τη διάρκεια της 
απόσπασης σε ευπρόσιτο και σαφώς 
καθορισμένο τόπο στο έδαφός τους, όπως 
στον χώρο εργασίας ή στο εργοτάξιο ή, 
για τους κινητούς εργαζομένους του 
τομέα των μεταφορών, στη βάση 
επιχειρήσεων ή στο όχημα με το οποίο 
παρέχεται η υπηρεσία, σε έντυπη ή σε 
ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα της 
σύμβασης απασχόλησης (ή ισοδύναμου 
εγγράφου κατά την έννοια της οδηγίας 
91/533, συμπεριλαμβανομένων, όταν αυτό 
είναι απαραίτητο ή σκόπιμο, των 
πρόσθετων πληροφοριών που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 της εν λόγω οδηγίας), δελτία 
μισθοδοσίας, δελτία χρόνου παρουσίας, 
αποδεικτικά καταβολής των μισθών ή 
αντίγραφα ισοδύναμων εγγράφων·

β) υποχρέωση να τηρούνται ή να 
καθίστανται διαθέσιμα και/ή να 
φυλάσσονται σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική 
μορφή, έγγραφα και αντίγραφα για τις 
αρμόδιες αρχές και τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, στον τόπο παροχής της 
υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου παροχής της υπηρεσίας και έως 
δύο έτη μετά τη λήξη της περιόδου 
παροχής της υπηρεσίας. Η υποχρέωση 
αυτή αφορά ιδίως τα ακόλουθα είδη 
εγγράφων:

- αντίγραφο του εντύπου Α1 ως 
αποδεικτικό υπαγωγής στην κοινωνική 
ασφάλιση στο κράτος μέλος καταγωγής,
- αντίγραφο της σύμβασης απασχόλησης 

(ή ισοδύναμου εγγράφου κατά την έννοια 
της οδηγίας 91/533, 
συμπεριλαμβανομένων, όταν αυτό είναι 
απαραίτητο ή σκόπιμο, των πρόσθετων 
πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 
4 της εν λόγω οδηγίας),
- δελτία μισθοδοσίας,

- δελτία χρόνου παρουσίας,
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-αποδεικτικά καταβολής των μισθών ή 
αντίγραφα ισοδύναμων εγγράφων,

- αξιολόγηση των κινδύνων για την 
ασφάλεια και την υγεία στον χώρο 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
προβλεπόμενων μέτρων προστασίας, 
σύμφωνα με την οδηγία 89/391/ΕΚ,
- όταν ο αποσπασμένος εργαζόμενος είναι 
υπήκοος τρίτης χώρας, αντίγραφα της 
άδειας εργασίας και της άδειας διαμονής.
Τα έγγραφα τηρούνται σε ευπρόσιτο και 
σαφώς καθορισμένο τόπο στο έδαφος του 
κράτους μέλους υποδοχής, όπως στον 
χώρο εργασίας ή στο εργοτάξιο ή, για 
τους κινητούς εργαζομένους του τομέα 
των μεταφορών, στη βάση επιχειρήσεων 
ή στο όχημα με το οποίο παρέχεται η 
υπηρεσία·

Or. en

Τροπολογία 556
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υποχρέωση να τηρούνται ή να 
καθίστανται διαθέσιμα και/ή να 
φυλάσσονται, κατά τη διάρκεια της 
απόσπασης σε ευπρόσιτο και σαφώς 
καθορισμένο τόπο στο έδαφός τους, όπως 
στον χώρο εργασίας ή στο εργοτάξιο ή, για 
τους κινητούς εργαζομένους του τομέα 
των μεταφορών, στη βάση επιχειρήσεων 
ή στο όχημα με το οποίο παρέχεται η 
υπηρεσία, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική 
μορφή, αντίγραφα της σύμβασης 
απασχόλησης (ή ισοδύναμου εγγράφου 
κατά την έννοια της οδηγίας 91/533, 
συμπεριλαμβανομένων, όταν αυτό είναι 
απαραίτητο ή σκόπιμο, των πρόσθετων 
πληροφοριών που αναφέρονται στο 

β) υποχρέωση να τηρούνται ή να 
καθίστανται διαθέσιμα και/ή να 
φυλάσσονται, κατά τη διάρκεια της 
απόσπασης, στον χώρο εργασίας ή, για 
τους κινητούς εργαζόμενους, στο όχημα με 
το οποίο παρέχεται η υπηρεσία, σε έντυπη 
ή σε ηλεκτρονική μορφή, και για 
διάστημα έως δύο ετών μετά την παροχή 
των υπηρεσιών σε ευπρόσιτο και σαφώς 
καθορισμένο τόπο στο κράτος μέλος που 
προβαίνει στην απόσπαση. Στην 
υποχρέωση αυτή υπάγονται ιδίως τα 
ακόλουθα έγγραφα:
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άρθρο 4 της εν λόγω οδηγίας), δελτία 
μισθοδοσίας, δελτία χρόνου παρουσίας, 
αποδεικτικά καταβολής των μισθών ή 
αντίγραφα ισοδύναμων εγγράφων·

- αποδεικτικό της ταυτότητας του 
αποσπασμένου εργαζομένου,
- αντίγραφο του εντύπου A1 ως 
αποδεικτικό κοινωνικής ασφάλισης στο 
κράτος μέλος καταγωγής,
- η σύμβαση απασχόλησης (ή ισοδύναμο 
έγγραφο υπό την έννοια της οδηγίας 
91/533/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των 
πρόσθετων πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
οδηγίας,
- δελτία μισθοδοσίας και αποδεικτικά 
καταβολής των μισθών,
- δελτία χρόνου παρουσίας,

- αξιολόγηση των κινδύνων για την 
ασφάλεια και την υγεία στον τόπο 
εργασίας σύμφωνα με την οδηγία 
89/391/ΕΚ,
- όταν ο εργαζόμενος είναι υπήκοος 
τρίτης χώρας, αντίγραφο της άδειας 
εργασίας και διαμονής·

Or. de

Τροπολογία 557
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υποχρέωση να τηρούνται ή να 
καθίστανται διαθέσιμα και/ή να 
φυλάσσονται, κατά τη διάρκεια της
απόσπασης σε ευπρόσιτο και σαφώς 
καθορισμένο τόπο στο έδαφός τους, όπως 
στον χώρο εργασίας ή στο εργοτάξιο ή, για 
τους κινητούς εργαζομένους του τομέα των 

β) υποχρέωση να τηρούνται ή να 
καθίστανται διαθέσιμα και/ή να 
φυλάσσονται, κατά τη διάρκεια της
απόσπασης και για διάστημα έως και 2 
ετών από την παροχή της υπηρεσίας, σε 
ευπρόσιτο και σαφώς καθορισμένο τόπο 
στο έδαφός τους, όπως στον χώρο 
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μεταφορών, στη βάση επιχειρήσεων ή στο 
όχημα με το οποίο παρέχεται η υπηρεσία, 
σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, 
αντίγραφα της σύμβασης απασχόλησης 
(ή ισοδύναμου εγγράφου κατά την έννοια 
της οδηγίας 91/533, 
συμπεριλαμβανομένων, όταν αυτό είναι 
απαραίτητο ή σκόπιμο, των πρόσθετων 
πληροφοριών που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 της εν λόγω οδηγίας), δελτία 
μισθοδοσίας, δελτία χρόνου παρουσίας, 
αποδεικτικά καταβολής των μισθών ή 
αντίγραφα ισοδύναμων εγγράφων·

εργασίας ή στο εργοτάξιο ή, για τους 
κινητούς εργαζομένους του τομέα των 
μεταφορών, στη βάση επιχειρήσεων ή στο 
όχημα με το οποίο παρέχεται η υπηρεσία, 
σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, ιδίως 
τα ακόλουθα έγγραφα:

- αντίγραφο του εντύπου A1 ως 
αποδεικτικό κοινωνικής ασφάλισης στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης,
- η σύμβαση απασχόλησης (ή ισοδύναμο 
έγγραφο υπό την έννοια της οδηγίας 
91/533/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των 
πρόσθετων πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
οδηγίας),
- δελτία μισθοδοσίας και αποδεικτικά 
καταβολής των μισθών,
- δελτία χρόνου παρουσίας,
- αξιολόγηση των κινδύνων για την 
ασφάλεια και την υγεία στον τόπο 
εργασίας σύμφωνα με την οδηγία 
89/71/ΕΚ,
- όταν ο αποσπασμένος είναι υπήκοος 
τρίτης χώρας, αντίγραφο της άδειας 
εργασίας και διαμονής·

Or. de

Τροπολογία 558
Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β



PE504.078v01-00 90/121 AM\924423EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υποχρέωση να τηρούνται ή να 
καθίστανται διαθέσιμα και/ή να 
φυλάσσονται, κατά τη διάρκεια της 
απόσπασης σε ευπρόσιτο και σαφώς 
καθορισμένο τόπο στο έδαφός τους, όπως 
στον χώρο εργασίας ή στο εργοτάξιο ή, για 
τους κινητούς εργαζομένους του τομέα των 
μεταφορών, στη βάση επιχειρήσεων ή στο 
όχημα με το οποίο παρέχεται η υπηρεσία, 
σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, 
αντίγραφα της σύμβασης απασχόλησης (ή 
ισοδύναμου εγγράφου κατά την έννοια 
της οδηγίας 91/533, 
συμπεριλαμβανομένων, όταν αυτό είναι 
απαραίτητο ή σκόπιμο, των πρόσθετων 
πληροφοριών που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 της εν λόγω οδηγίας), δελτία 
μισθοδοσίας, δελτία χρόνου παρουσίας, 
αποδεικτικά καταβολής των μισθών ή 
αντίγραφα ισοδύναμων εγγράφων·

β) υποχρέωση να τηρούνται ή να 
καθίστανται διαθέσιμα και/ή να 
φυλάσσονται, κατά τη διάρκεια της 
απόσπασης σε ευπρόσιτο και σαφώς 
καθορισμένο τόπο στο έδαφός τους, όπως 
για παράδειγμα στον χώρο εργασίας ή στο 
εργοτάξιο ή, για τους κινητούς 
εργαζομένους του τομέα των μεταφορών, 
στη βάση επιχειρήσεων ή στο όχημα με το 
οποίο παρέχεται η υπηρεσία, σε έντυπη ή 
σε ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα της 
σύμβασης απασχόλησης (ή ισοδύναμου 
εγγράφου που περιέχει τους αναγκαίους 
όρους εργασίας), δελτία μισθοδοσίας, 
δελτία χρόνου παρουσίας, αποδεικτικά 
καταβολής των μισθών, το πιστοποιητικό 
A1 ως αποδεικτικό κοινωνικής 
ασφάλισης στο κράτος που 
πραγματοποιεί την απόσπαση ή 
αντίγραφα ισοδύναμων εγγράφων·

Or. de

Τροπολογία 559
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υποχρέωση να τηρούνται ή να 
καθίστανται διαθέσιμα και/ή να 
φυλάσσονται, κατά τη διάρκεια της 
απόσπασης σε ευπρόσιτο και σαφώς 
καθορισμένο τόπο στο έδαφός τους, όπως 
στον χώρο εργασίας ή στο εργοτάξιο ή, για 
τους κινητούς εργαζομένους του τομέα των 
μεταφορών, στη βάση επιχειρήσεων ή στο 
όχημα με το οποίο παρέχεται η υπηρεσία, 
σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, 
αντίγραφα της σύμβασης απασχόλησης (ή 
ισοδύναμου εγγράφου κατά την έννοια 

β) υποχρέωση να τηρούνται ή να 
καθίστανται διαθέσιμα και/ή να 
φυλάσσονται, κατά τη διάρκεια της 
απόσπασης σε ευπρόσιτο και σαφώς 
καθορισμένο τόπο στο έδαφός τους, όπως 
για παράδειγμα στον χώρο εργασίας ή στο 
εργοτάξιο ή, για τους κινητούς 
εργαζομένους του τομέα των μεταφορών, 
στη βάση επιχειρήσεων ή στο όχημα με το 
οποίο παρέχεται η υπηρεσία, σε έντυπη ή 
σε ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα της 
σύμβασης απασχόλησης (ή ισοδύναμου 
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της οδηγίας 91/533, 
συμπεριλαμβανομένων, όταν αυτό είναι 
απαραίτητο ή σκόπιμο, των πρόσθετων 
πληροφοριών που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 της εν λόγω οδηγίας), δελτία 
μισθοδοσίας, δελτία χρόνου παρουσίας, 
αποδεικτικά καταβολής των μισθών ή 
αντίγραφα ισοδύναμων εγγράφων·

εγγράφου που παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τις συνθήκες εργασίας), δελτία 
μισθοδοσίας, δελτία χρόνου παρουσίας, 
αποδεικτικά καταβολής των μισθών, η 
άδεια εργασίας ή διαμονής για τρίτες 
χώρες, το έντυπο Α1 ως αποδεικτικό της 
κάλυψης της κοινωνικής ασφάλισης στο 
κράτος μέλος καταγωγής ή αντίγραφα 
ισοδύναμων εγγράφων·

Or. de

Τροπολογία 560
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υποχρέωση να τηρούνται ή να 
καθίστανται διαθέσιμα και/ή να 
φυλάσσονται, κατά τη διάρκεια της 
απόσπασης σε ευπρόσιτο και σαφώς 
καθορισμένο τόπο στο έδαφός τους, όπως 
στον χώρο εργασίας ή στο εργοτάξιο ή, για 
τους κινητούς εργαζομένους του τομέα των 
μεταφορών, στη βάση επιχειρήσεων ή στο 
όχημα με το οποίο παρέχεται η υπηρεσία,
σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, 
αντίγραφα της σύμβασης απασχόλησης (ή 
ισοδύναμου εγγράφου κατά την έννοια της 
οδηγίας 91/533, συμπεριλαμβανομένων, 
όταν αυτό είναι απαραίτητο ή σκόπιμο, 
των πρόσθετων πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
οδηγίας), δελτία μισθοδοσίας, δελτία 
χρόνου παρουσίας, αποδεικτικά καταβολής 
των μισθών ή αντίγραφα ισοδύναμων 
εγγράφων·

β) υποχρέωση να τηρούνται ή να 
καθίστανται διαθέσιμα και/ή να 
φυλάσσονται, κατά τη διάρκεια της 
απόσπασης σε ευπρόσιτο και σαφώς 
καθορισμένο τόπο, όπως στον χώρο 
εργασίας ή στο εργοτάξιο ή, για τους 
κινητούς εργαζομένους του τομέα των 
μεταφορών, στη βάση επιχειρήσεων ή στο 
όχημα με το οποίο παρέχεται η υπηρεσία, 
σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, 
αντίγραφα της σύμβασης απασχόλησης (ή 
ισοδύναμου εγγράφου κατά την έννοια της 
οδηγίας 91/533/ΕΚ άρθρο 2 παράγραφος 
2 και άρθρο 4 και άλλα έντυπα όπως 
δελτία μισθοδοσίας, δελτία χρόνου 
παρουσίας και αποδεικτικά καταβολής των 
μισθών θα πρέπει να προσκομίζονται 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 
όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 
κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους 
υποδοχής είτε από τον εργοδότη είτε από 
τις αρμόδιες αρχές στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης·

Or. en
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Τροπολογία 561
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υποχρέωση να τηρούνται ή να 
καθίστανται διαθέσιμα και/ή να 
φυλάσσονται, κατά τη διάρκεια της 
απόσπασης σε ευπρόσιτο και σαφώς 
καθορισμένο τόπο στο έδαφός τους, όπως 
στον χώρο εργασίας ή στο εργοτάξιο ή, για 
τους κινητούς εργαζομένους του τομέα των 
μεταφορών, στη βάση επιχειρήσεων ή στο 
όχημα με το οποίο παρέχεται η υπηρεσία, 
σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, 
αντίγραφα της σύμβασης απασχόλησης (ή 
ισοδύναμου εγγράφου κατά την έννοια της 
οδηγίας 91/533, συμπεριλαμβανομένων, 
όταν αυτό είναι απαραίτητο ή σκόπιμο, 
των πρόσθετων πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
οδηγίας), δελτία μισθοδοσίας, δελτία 
χρόνου παρουσίας, αποδεικτικά καταβολής 
των μισθών ή αντίγραφα ισοδύναμων 
εγγράφων·

β) υποχρέωση να τηρούνται ή να 
καθίστανται διαθέσιμα και/ή να 
φυλάσσονται, κατά τη διάρκεια της 
απόσπασης σε ευπρόσιτο και σαφώς 
καθορισμένο τόπο στο έδαφός τους, όπως 
στον χώρο εργασίας ή στο εργοτάξιο ή, για 
τους κινητούς εργαζομένους του τομέα των 
μεταφορών, στη βάση επιχειρήσεων ή στο 
όχημα με το οποίο παρέχεται η υπηρεσία, 
σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, 
αντίγραφα της σύμβασης απασχόλησης (ή 
ισοδύναμου εγγράφου κατά την έννοια της 
οδηγίας 91/533, συμπεριλαμβανομένων, 
όταν αυτό είναι απαραίτητο ή σκόπιμο, 
των πρόσθετων πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
οδηγίας), δελτία μισθοδοσίας, δελτία 
χρόνου παρουσίας, αποδεικτικά καταβολής 
των μισθών ή αντίγραφα ισοδύναμων 
εγγράφων, έντυπα που περιέχουν 
πληροφορίες σχετικά με την ενδεχόμενη 
υπαγωγή σε δίκτυο κοινωνικής 
ασφάλισης στη χώρα καταγωγής ή πλήρη 
στοιχεία επικοινωνίας του φορέα 
κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο ανήκει 
ο αποσπασμένος εργαζόμενος κατά τη 
διάρκεια της παραμονής του στο κράτος 
μέλος υποδοχής (κανονισμοί 883/2004 ΕΚ 
και 987/2009 ΕΚ), πιστοποιητικό 
καταλληλότητας για εργασία που 
εκδίδεται από εγκεκριμένη υγειονομική 
υπηρεσία εργασίας της χώρας 
καταγωγής·

Or. en
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Τροπολογία 562
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Κωνσταντίνος Πουπάκης, 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υποχρέωση να τηρούνται ή να 
καθίστανται διαθέσιμα και/ή να 
φυλάσσονται, κατά τη διάρκεια της 
απόσπασης σε ευπρόσιτο και σαφώς 
καθορισμένο τόπο στο έδαφός τους, όπως 
στον χώρο εργασίας ή στο εργοτάξιο ή, για 
τους κινητούς εργαζομένους του τομέα των 
μεταφορών, στη βάση επιχειρήσεων ή στο 
όχημα με το οποίο παρέχεται η υπηρεσία, 
σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, 
αντίγραφα της σύμβασης απασχόλησης (ή 
ισοδύναμου εγγράφου κατά την έννοια της 
οδηγίας 91/533, συμπεριλαμβανομένων, 
όταν αυτό είναι απαραίτητο ή σκόπιμο, 
των πρόσθετων πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
οδηγίας), δελτία μισθοδοσίας, δελτία 
χρόνου παρουσίας, αποδεικτικά καταβολής 
των μισθών ή αντίγραφα ισοδύναμων 
εγγράφων·

β) υποχρέωση να τηρούνται ή να 
καθίστανται διαθέσιμα εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος και/ή να 
φυλάσσονται, κατ’ επιλογήν του παρόχου 
υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια της 
απόσπασης σε ευπρόσιτο και σαφώς 
καθορισμένο τόπο στο έδαφός τους, όπως 
στον χώρο εργασίας ή στο εργοτάξιο ή, για 
τους κινητούς εργαζομένους του τομέα των 
μεταφορών, στη βάση επιχειρήσεων ή στο 
όχημα με το οποίο παρέχεται η υπηρεσία, 
σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, 
αντίγραφα της σύμβασης απασχόλησης (ή 
ισοδύναμου εγγράφου κατά την έννοια της 
οδηγίας 91/533, συμπεριλαμβανομένων, 
όταν αυτό είναι απαραίτητο ή σκόπιμο, 
των πρόσθετων πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
οδηγίας), δελτία μισθοδοσίας, δελτία 
χρόνου παρουσίας, αποδεικτικά καταβολής 
των μισθών ή αντίγραφα ισοδύναμων 
εγγράφων, που εκδόθηκαν σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους 
εγκατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 563
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υποχρέωση να τηρούνται ή να 
καθίστανται διαθέσιμα και/ή να 

β) υποχρέωση να τηρούνται ή να 
καθίστανται διαθέσιμα και/ή να 
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φυλάσσονται, κατά τη διάρκεια της 
απόσπασης σε ευπρόσιτο και σαφώς 
καθορισμένο τόπο στο έδαφός τους, όπως 
στον χώρο εργασίας ή στο εργοτάξιο ή, για 
τους κινητούς εργαζομένους του τομέα των 
μεταφορών, στη βάση επιχειρήσεων ή στο 
όχημα με το οποίο παρέχεται η υπηρεσία, 
σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, 
αντίγραφα της σύμβασης απασχόλησης (ή 
ισοδύναμου εγγράφου κατά την έννοια της 
οδηγίας 91/533, συμπεριλαμβανομένων, 
όταν αυτό είναι απαραίτητο ή σκόπιμο, 
των πρόσθετων πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
οδηγίας), δελτία μισθοδοσίας, δελτία 
χρόνου παρουσίας, αποδεικτικά καταβολής 
των μισθών ή αντίγραφα ισοδύναμων 
εγγράφων·

φυλάσσονται, κατά τη διάρκεια της 
απόσπασης σε ευπρόσιτο και σαφώς 
καθορισμένο τόπο στο έδαφός τους, όπως 
στον χώρο εργασίας ή στο εργοτάξιο ή, για 
τους κινητούς εργαζομένους του τομέα των 
μεταφορών, στη βάση επιχειρήσεων ή στο 
όχημα με το οποίο παρέχεται η υπηρεσία, 
σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, 
αντίγραφα της σύμβασης απασχόλησης (ή 
ισοδύναμου εγγράφου κατά την έννοια της 
οδηγίας 91/533, συμπεριλαμβανομένων, 
όταν αυτό είναι απαραίτητο ή σκόπιμο,
των πρόσθετων πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
οδηγίας), έντυπα A1, άδειες εργασίας και 
διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών, 
δελτία μισθοδοσίας, δελτία χρόνου 
παρουσίας, αποδεικτικά καταβολής των 
μισθών ή αντίγραφα ισοδύναμων 
εγγράφων·

Or. fr

Τροπολογία 564
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υποχρέωση να τηρούνται ή να 
καθίστανται διαθέσιμα και/ή να 
φυλάσσονται, κατά τη διάρκεια της 
απόσπασης σε ευπρόσιτο και σαφώς 
καθορισμένο τόπο στο έδαφός τους, όπως 
στον χώρο εργασίας ή στο εργοτάξιο ή, για 
τους κινητούς εργαζομένους του τομέα των 
μεταφορών, στη βάση επιχειρήσεων ή στο 
όχημα με το οποίο παρέχεται η υπηρεσία, 
σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, 
αντίγραφα της σύμβασης απασχόλησης (ή 
ισοδύναμου εγγράφου κατά την έννοια της 
οδηγίας 91/533, συμπεριλαμβανομένων, 
όταν αυτό είναι απαραίτητο ή σκόπιμο, 
των πρόσθετων πληροφοριών που 

β) υποχρέωση να τηρούνται ή να 
καθίστανται διαθέσιμα και/ή να 
φυλάσσονται, κατά τη διάρκεια της 
απόσπασης σε ευπρόσιτο και σαφώς 
καθορισμένο τόπο στο έδαφός τους, όπως 
στον χώρο εργασίας ή στο εργοτάξιο ή, για 
τους κινητούς εργαζομένους του τομέα των 
μεταφορών, στη βάση επιχειρήσεων ή στο 
όχημα με το οποίο παρέχεται η υπηρεσία, 
σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, 
αντίγραφα της σύμβασης απασχόλησης (ή 
ισοδύναμου εγγράφου κατά την έννοια της 
οδηγίας 91/533, συμπεριλαμβανομένων, 
όταν αυτό είναι απαραίτητο ή σκόπιμο, 
των πρόσθετων πληροφοριών που 
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αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
οδηγίας), δελτία μισθοδοσίας, δελτία 
χρόνου παρουσίας, αποδεικτικά καταβολής 
των μισθών ή αντίγραφα ισοδύναμων 
εγγράφων·

αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
οδηγίας), έντυπα Α1, δελτία μισθοδοσίας, 
δελτία χρόνου παρουσίας, αποδεικτικά 
καταβολής των μισθών ή αντίγραφα 
ισοδύναμων εγγράφων·

Or. fr

Τροπολογία 565
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών 
να ενημερώνει την αρμόδια αρχή σε 
σύντομο χρονικό διάστημα:
- εάν η απόσπαση δεν γίνεται ή δεν έγινε ή 
έληξε πριν από το προκαθορισμένο 
χρονοδιάγραμμα,
- εάν οι δραστηριότητες διακόπηκαν,
- εάν ο αποσπασμένος εργαζόμενος 
τοποθετήθηκε από τον εργοδότη του σε 
άλλη επιχείρηση στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης, ιδίως σε περίπτωση 
μεταβίβασης επιχειρήσεων ή 
συγχωνεύσεων·

Or. de

Τροπολογία 566
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μπορεί να δικαιολογηθεί η μετάφραση 
των εγγράφων που αναφέρονται στο 
στοιχείο β), με την προϋπόθεση ότι τα εν 

διαγράφεται
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λόγω έγγραφα δεν είναι υπερβολικά 
μακροσκελή και ότι συνήθως 
χρησιμοποιούνται για τα έγγραφα αυτά 
τυποποιημένα έντυπα·

Or. en

Τροπολογία 567
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μπορεί να δικαιολογηθεί η μετάφραση 
των εγγράφων που αναφέρονται στο 
στοιχείο β), με την προϋπόθεση ότι τα εν 
λόγω έγγραφα δεν είναι υπερβολικά 
μακροσκελή και ότι συνήθως 
χρησιμοποιούνται για τα έγγραφα αυτά 
τυποποιημένα έντυπα·

γ) μετάφραση όλων των συναφών 
εγγράφων, τόσο των τυποποιημένων όσο 
και των μη τυποποιημένων εντύπων, 
ανεξαρτήτως της έκτασης του εκάστοτε 
εγγράφου ή εντύπου·

Or. de

Τροπολογία 568
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Συλβάνα Ράπτη, Ole Christensen, Sergio 
Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μπορεί να δικαιολογηθεί η μετάφραση 
των εγγράφων που αναφέρονται στο 
στοιχείο β), με την προϋπόθεση ότι τα εν 
λόγω έγγραφα δεν είναι υπερβολικά 
μακροσκελή και ότι συνήθως 
χρησιμοποιούνται για τα έγγραφα αυτά 
τυποποιημένα έντυπα·

γ) μετάφραση στις απαιτούμενες επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ των εγγράφων που 
αναφέρονται στο στοιχείο β)·

Or. en
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Τροπολογία 569
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μπορεί να δικαιολογηθεί η μετάφραση 
των εγγράφων που αναφέρονται στο 
στοιχείο β), με την προϋπόθεση ότι τα εν 
λόγω έγγραφα δεν είναι υπερβολικά 
μακροσκελή και ότι συνήθως 
χρησιμοποιούνται για τα έγγραφα αυτά 
τυποποιημένα έντυπα·

γ) μετάφραση των εγγράφων που 
αναφέρονται στο στοιχείο β) στην 
επιλεγμένη επίσημη γλώσσα της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 570
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μπορεί να δικαιολογηθεί η μετάφραση 
των εγγράφων που αναφέρονται στο 
στοιχείο β), με την προϋπόθεση ότι τα εν 
λόγω έγγραφα δεν είναι υπερβολικά 
μακροσκελή και ότι συνήθως 
χρησιμοποιούνται για τα έγγραφα αυτά 
τυποποιημένα έντυπα·

γ) μετάφραση των εγγράφων που 
αναφέρονται στο στοιχείο β)·

Or. de

Τροπολογία 571
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μπορεί να δικαιολογηθεί η μετάφραση
των εγγράφων που αναφέρονται στο 
στοιχείο β), με την προϋπόθεση ότι τα εν 
λόγω έγγραφα δεν είναι υπερβολικά 
μακροσκελή και ότι συνήθως 
χρησιμοποιούνται για τα έγγραφα αυτά 
τυποποιημένα έντυπα·

γ) υποχρέωση μετάφρασης των εγγράφων 
που αναφέρονται στο στοιχείο β) σε μία 
από τις επίσημες γλώσσες του κράτους 
υποδοχής·

Or. fr

Τροπολογία 572
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) μπορεί να δικαιολογηθεί η μετάφραση 
των εγγράφων που αναφέρονται στο 
στοιχείο β), με την προϋπόθεση ότι τα εν 
λόγω έγγραφα δεν είναι υπερβολικά 
μακροσκελή και ότι συνήθως 
χρησιμοποιούνται για τα έγγραφα αυτά 
τυποποιημένα έντυπα·

γ) μετάφραση των εγγράφων που 
αναφέρονται στο στοιχείο β) σε μία από 
τις επίσημες γλώσσες του κράτους 
υποδοχής·

Or. fr

Τροπολογία 573
Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μπορεί να δικαιολογηθεί η μετάφραση 
των εγγράφων που αναφέρονται στο 
στοιχείο β), με την προϋπόθεση ότι τα εν 
λόγω έγγραφα δεν είναι υπερβολικά 
μακροσκελή και ότι συνήθως 

γ) μετάφραση των εγγράφων που 
αναφέρονται στο στοιχείο β) σε μία από 
τις επίσημες γλώσσες του κράτους 
μέλους·
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χρησιμοποιούνται για τα έγγραφα αυτά 
τυποποιημένα έντυπα·

Or. de

Τροπολογία 574
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μπορεί να δικαιολογηθεί η μετάφραση 
των εγγράφων που αναφέρονται στο 
στοιχείο β), με την προϋπόθεση ότι τα εν 
λόγω έγγραφα δεν είναι υπερβολικά 
μακροσκελή και ότι συνήθως 
χρησιμοποιούνται για τα έγγραφα αυτά 
τυποποιημένα έντυπα·

γ) μπορεί να δικαιολογηθεί η μετάφραση 
των εγγράφων που αναφέρονται στο 
στοιχείο β), εάν κρίνεται απαραίτητη από 
την αρμόδια αρχή ή τον αρμόδιο φορέα 
του κράτους μέλους υποδοχής·

Or. en

Τροπολογία 575
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μπορεί να δικαιολογηθεί η μετάφραση 
των εγγράφων που αναφέρονται στο 
στοιχείο β), με την προϋπόθεση ότι τα εν 
λόγω έγγραφα δεν είναι υπερβολικά 
μακροσκελή και ότι συνήθως 
χρησιμοποιούνται για τα έγγραφα αυτά 
τυποποιημένα έντυπα·

γ) μπορεί να δικαιολογηθεί η μετάφραση 
των εγγράφων που αναφέρονται στο 
στοιχείο β), με την προϋπόθεση ότι τα εν 
λόγω έγγραφα δεν είναι υπερβολικά 
μακροσκελή και ότι συνήθως 
χρησιμοποιούνται για τα έγγραφα αυτά 
τυποποιημένα έντυπα· το κόστος της 
μετάφρασης δεν θα πρέπει να βαρύνει 
τους εργοδότες·

Or. en
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Τροπολογία 576
Marek Henryk Migalski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μπορεί να δικαιολογηθεί η μετάφραση 
των εγγράφων που αναφέρονται στο 
στοιχείο β), με την προϋπόθεση ότι τα εν 
λόγω έγγραφα δεν είναι υπερβολικά 
μακροσκελή και ότι συνήθως 
χρησιμοποιούνται για τα έγγραφα αυτά 
τυποποιημένα έντυπα·

γ) δυνατότητα να ζητηθεί η μετάφραση 
των εγγράφων που αναφέρονται στο 
στοιχείο β), με την προϋπόθεση ότι τα εν 
λόγω έγγραφα δεν είναι υπερβολικά 
μακροσκελή και ότι συνήθως 
χρησιμοποιούνται για τα έγγραφα αυτά 
τυποποιημένα έντυπα·

Or. en

Τροπολογία 577
Tadeusz Cymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μπορεί να δικαιολογηθεί η μετάφραση 
των εγγράφων που αναφέρονται στο 
στοιχείο β), με την προϋπόθεση ότι τα εν 
λόγω έγγραφα δεν είναι υπερβολικά 
μακροσκελή και ότι συνήθως 
χρησιμοποιούνται για τα έγγραφα αυτά 
τυποποιημένα έντυπα·

γ) δυνατότητα να ζητηθεί η μετάφραση 
των εγγράφων που αναφέρονται στο 
στοιχείο β), με την προϋπόθεση ότι τα εν 
λόγω έγγραφα δεν είναι υπερβολικά 
μακροσκελή και ότι συνήθως 
χρησιμοποιούνται για τα έγγραφα αυτά 
τυποποιημένα έντυπα·

Or. en

Τροπολογία 578
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Συλβάνα Ράπτη, Ole Christensen, Sergio 
Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Το κράτος μέλος στο οποίο γίνεται η 
απόσπαση μπορεί να ζητήσει να 
διατεθούν χωρίς καθυστέρηση στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές τα έγγραφα που 
αναφέρονται στο στοιχείο β), καθώς και 
άλλα πρόσθετα υποχρεωτικά έγγραφα·

Or. en

Τροπολογία 579
Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υποχρέωση ορισμού αρμόδιου 
προσώπου, που θα διαπραγματευτεί, αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο, για λογαριασμό 
του εργοδότη με τους αρμόδιους 
κοινωνικούς εταίρους στο κράτος μέλος 
στο οποίο γίνεται η απόσπαση, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου παροχής 
των υπηρεσιών.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 580
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υποχρέωση ορισμού αρμόδιου 
προσώπου, που θα διαπραγματευτεί, αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο, για λογαριασμό 
του εργοδότη με τους αρμόδιους 

διαγράφεται
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κοινωνικούς εταίρους στο κράτος μέλος 
στο οποίο γίνεται η απόσπαση, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου παροχής 
των υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 581
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υποχρέωση ορισμού αρμόδιου 
προσώπου, που θα διαπραγματευτεί, αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο, για λογαριασμό 
του εργοδότη με τους αρμόδιους 
κοινωνικούς εταίρους στο κράτος μέλος 
στο οποίο γίνεται η απόσπαση, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου παροχής 
των υπηρεσιών.

δ) εάν είναι αναγκαίο, ορισμό αρμόδιου 
προσώπου, που θα διαπραγματευτεί, αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο, για λογαριασμό 
του εργοδότη με τους αρμόδιους 
κοινωνικούς εταίρους στο κράτος μέλος 
στο οποίο γίνεται η απόσπαση, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου παροχής 
των υπηρεσιών. Ο εκπρόσωπος ή το 
αρμόδιο πρόσωπο μπορεί να είναι 
οποιοδήποτε πρόσωπο επιλεγεί από τον 
εργοδότη ή την ένωση εργοδοτών στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης, της οποίας 
ο εργοδότης είναι μέλος.

Or. en

Τροπολογία 582
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υποχρέωση ορισμού αρμόδιου 
προσώπου, που θα διαπραγματευτεί, αν 

δ) τη δυνατότητα ορισμού ενός αρμοδίου 
επαφών που θα εκπροσωπεί τον εργοδότη 
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αυτό κριθεί απαραίτητο, για λογαριασμό 
του εργοδότη με τους αρμόδιους 
κοινωνικούς εταίρους στο κράτος μέλος 
στο οποίο γίνεται η απόσπαση, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και πρακτική,
κατά τη διάρκεια της περιόδου παροχής 
των υπηρεσιών.

στο κράτος μέλος υποδοχής στο οποίο 
γίνεται η απόσπαση, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία και πρακτική, εντός της 
περιόδου παροχής των υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 583
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υποχρέωση ορισμού αρμόδιου 
προσώπου, που θα διαπραγματευτεί, αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο, για λογαριασμό 
του εργοδότη με τους αρμόδιους 
κοινωνικούς εταίρους στο κράτος μέλος 
στο οποίο γίνεται η απόσπαση, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου παροχής 
των υπηρεσιών.

δ) δυνατότητα ορισμού αρμόδιου 
προσώπου στο οποίο θα μπορούν να 
απευθύνονται άμεσα οι αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους υποδοχής και το 
οποίο θα διαπραγματευτεί, αν αυτό κριθεί 
απαραίτητο, για λογαριασμό του εργοδότη 
με τους αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους 
στο κράτος μέλος στο οποίο γίνεται η 
απόσπαση, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και πρακτική, κατά τη διάρκεια 
της περιόδου παροχής των υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 584
Marek Henryk Migalski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υποχρέωση ορισμού αρμόδιου 
προσώπου, που θα διαπραγματευτεί, αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο, για λογαριασμό 
του εργοδότη με τους αρμόδιους 

δ) δυνατότητα να ζητηθεί ο ορισμός
αρμόδιου προσώπου, που θα 
διαπραγματευτεί, αν αυτό κριθεί 
απαραίτητο, για λογαριασμό του εργοδότη 
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κοινωνικούς εταίρους στο κράτος μέλος 
στο οποίο γίνεται η απόσπαση, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου παροχής 
των υπηρεσιών.

με τους αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους 
στο κράτος μέλος στο οποίο γίνεται η 
απόσπαση, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και πρακτική, κατά τη διάρκεια 
της περιόδου παροχής των υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 585
Tadeusz Cymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υποχρέωση ορισμού αρμόδιου 
προσώπου, που θα διαπραγματευτεί, αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο, για λογαριασμό 
του εργοδότη με τους αρμόδιους 
κοινωνικούς εταίρους στο κράτος μέλος 
στο οποίο γίνεται η απόσπαση, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου παροχής 
των υπηρεσιών.

δ) δυνατότητα να ζητηθεί ο ορισμός
αρμόδιου προσώπου, που θα 
διαπραγματευτεί, αν αυτό κριθεί 
απαραίτητο, για λογαριασμό του εργοδότη 
με τους αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους 
στο κράτος μέλος στο οποίο γίνεται η 
απόσπαση, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και πρακτική, κατά τη διάρκεια 
της περιόδου παροχής των υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 586
Csaba Őry

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υποχρέωση ορισμού αρμόδιου 
προσώπου, που θα διαπραγματευτεί, αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο, για λογαριασμό 
του εργοδότη με τους αρμόδιους 
κοινωνικούς εταίρους στο κράτος μέλος 
στο οποίο γίνεται η απόσπαση, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου παροχής 

δ) δυνατότητα να ζητηθεί ο ορισμός
αρμόδιου προσώπου, που θα 
διαπραγματευτεί, αν αυτό κριθεί 
απαραίτητο, για λογαριασμό του εργοδότη 
με τους αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους 
στο κράτος μέλος υποδοχής, σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία και πρακτική, κατά 
τη διάρκεια της περιόδου παροχής των 
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των υπηρεσιών. υπηρεσιών.

Or. hu

Τροπολογία 587
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Συλβάνα Ράπτη, Ole Christensen, Sergio 
Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υποχρέωση ορισμού αρμόδιου 
προσώπου, που θα διαπραγματευτεί, αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο, για λογαριασμό 
του εργοδότη με τους αρμόδιους 
κοινωνικούς εταίρους στο κράτος μέλος 
στο οποίο γίνεται η απόσπαση, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου παροχής 
των υπηρεσιών.

δ) υποχρέωση ορισμού νομικού 
εκπροσώπου κατοίκου του κράτους 
μέλους στο οποίο γίνεται η απόσπαση, 
κατά τη διάρκεια της απόσπασης και έως 
ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της 
παροχής υπηρεσίας, ο οποίος θα 
διεκπεραιώνει διοικητικές και δικαστικές 
διαδικασίες και θα διαπραγματεύεται, αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο, για λογαριασμό 
του εργοδότη με τους αρμόδιους 
κοινωνικούς εταίρους στο κράτος μέλος 
στο οποίο γίνεται η απόσπαση, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου παροχής 
των υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 588
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υποχρέωση ορισμού αρμόδιου 
προσώπου, που θα διαπραγματευτεί, αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο, για λογαριασμό 
του εργοδότη με τους αρμόδιους 
κοινωνικούς εταίρους στο κράτος μέλος 
στο οποίο γίνεται η απόσπαση, σύμφωνα 

δ) υποχρέωση ορισμού νομικού 
εκπροσώπου με παρουσία στο κράτος 
μέλος στο οποίο γίνεται η απόσπαση, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου παροχής 
των υπηρεσιών, για τη διαπραγμάτευση 
και σύναψη συλλογικών συμβάσεων για 
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με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου παροχής 
των υπηρεσιών.

λογαριασμό του εργοδότη, εάν αυτό 
κριθεί απαραίτητο, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία και πρακτική, με τους 
αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους στο εν 
λόγω κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 589
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υποχρέωση ορισμού αρμόδιου 
προσώπου, που θα διαπραγματευτεί, αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο, για λογαριασμό 
του εργοδότη με τους αρμόδιους 
κοινωνικούς εταίρους στο κράτος μέλος 
στο οποίο γίνεται η απόσπαση, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου παροχής 
των υπηρεσιών.

δ) υποχρέωση ορισμού εκ του νόμου 
προβλεπόμενου ή εξουσιοδοτημένου 
εκπροσώπου, ο οποίος αναλαμβάνει τα 
καθήκοντα του παρόχου υπηρεσιών στο 
κράτος μέλος υποδοχής και υπόψη του 
οποίου μπορούν να γίνονται επιδόσεις για 
λογαριασμό της εταιρείας που 
πραγματοποιεί την απόσπαση.

Or. de

Τροπολογία 590
Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υποχρέωση ορισμού αρμόδιου 
προσώπου, που θα διαπραγματευτεί, αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο, για λογαριασμό 
του εργοδότη με τους αρμόδιους 
κοινωνικούς εταίρους στο κράτος μέλος 
στο οποίο γίνεται η απόσπαση, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και πρακτική,
κατά τη διάρκεια της περιόδου παροχής 

δ) υποχρέωση ορισμού νομικού 
εκπροσώπου. Τα καθήκοντα του νομικού 
εκπροσώπου καλύπτουν τις δικαστικές 
και διοικητικές διαδικασίες, καθώς και 
τη διαπραγμάτευση, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία και πρακτική, αν αυτό 
κριθεί απαραίτητο, για λογαριασμό του 
εργοδότη με τους αρμόδιους κοινωνικούς 
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των υπηρεσιών. εταίρους στο κράτος μέλος στο οποίο 
γίνεται η απόσπαση, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου παροχής των υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 591
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υποχρέωση ορισμού αρμόδιου 
προσώπου, που θα διαπραγματευτεί, αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο, για λογαριασμό 
του εργοδότη με τους αρμόδιους 
κοινωνικούς εταίρους στο κράτος μέλος 
στο οποίο γίνεται η απόσπαση, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου παροχής 
των υπηρεσιών.

δ) υποχρέωση ορισμού αρμόδιου 
προσώπου, που θα διαπραγματευτεί, αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο, για λογαριασμό 
του εργοδότη με την αρμόδια αρχή ή τον 
αρμόδιο φορέα στο κράτος μέλος στο 
οποίο γίνεται η απόσπαση, σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία και πρακτική, κατά 
τη διάρκεια της περιόδου παροχής των 
υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 592
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υποχρέωση ορισμού αρμόδιου 
προσώπου, που θα διαπραγματευτεί, αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο, για λογαριασμό 
του εργοδότη με τους αρμόδιους 
κοινωνικούς εταίρους στο κράτος μέλος 
στο οποίο γίνεται η απόσπαση, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου παροχής 
των υπηρεσιών.

δ) υποχρέωση ορισμού αρμόδιου 
προσώπου, που θα ενεργεί ως νομικός 
εκπρόσωπος ή θα διαπραγματευτεί, αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο, για λογαριασμό 
του εργοδότη με τους αρμόδιους 
κοινωνικούς εταίρους στο κράτος μέλος 
στο οποίο γίνεται η απόσπαση, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και πρακτική.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλά κράτη μέλη, όταν απαιτείται ο ορισμός αρμόδιου επαφών, ο ρόλος του δεν είναι να 
«διαπραγματεύεται» με τους κοινωνικούς εταίρους του κράτους μέλους υποδοχής, αλλά να 
ενεργεί ως σημείο επαφής και πηγή πληροφοριών (ως εκπρόσωπος). Η αποκλειστική αναφορά 
στις διαπραγματεύσεις ενέχει τον κίνδυνο να θεωρηθεί παρέμβαση στα εθνικά συστήματα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να δηλώνεται ρητώς ότι ο ρόλος 
του αρμόδιου επαφών μπορεί αντιθέτως ή συμπληρωματικά να συνίσταται στην εκπροσώπηση.

Τροπολογία 593
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υποχρέωση ορισμού αρμόδιου 
προσώπου, που θα διαπραγματευτεί, αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο, για λογαριασμό 
του εργοδότη με τους αρμόδιους 
κοινωνικούς εταίρους στο κράτος μέλος 
στο οποίο γίνεται η απόσπαση, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου παροχής 
των υπηρεσιών.

δ) υποχρέωση ορισμού εκ του νόμου 
προβλεπόμενου ή εξουσιοδοτημένου 
εκπροσώπου, ο οποίος αναλαμβάνει τα 
καθήκοντα του παρόχου υπηρεσιών στο 
κράτος μέλος υποδοχής και στην 
επαγγελματική διεύθυνση του οποίου 
μπορούν να γίνονται επιδόσεις για 
λογαριασμό της εταιρείας που 
πραγματοποιεί την απόσπαση. Τα 
καθήκοντα του εκπροσώπου 
περιλαμβάνουν επίσης διαπραγματεύσεις, 
αν αυτό κριθεί απαραίτητο, για 
λογαριασμό του εργοδότη με τους 
αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους στο 
κράτος μέλος στο οποίο γίνεται η 
απόσπαση, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και πρακτική, κατά τη διάρκεια 
της περιόδου παροχής των υπηρεσιών.

Or. de

Τροπολογία 594
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Philippe 
Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υποχρέωση ορισμού αρμόδιου 
προσώπου, που θα διαπραγματευτεί, αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο, για λογαριασμό 
του εργοδότη με τους αρμόδιους 
κοινωνικούς εταίρους στο κράτος μέλος 
στο οποίο γίνεται η απόσπαση, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου παροχής 
των υπηρεσιών.

δ) υποχρέωση ορισμού αρμόδιου 
προσώπου στο οποίο θα μπορούν να 
απευθύνονται οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους και το οποίο θα είναι 
εξουσιοδοτημένο να διαπραγματευτεί, αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο, για λογαριασμό 
του εργοδότη με τους αρμόδιους 
κοινωνικούς εταίρους στο κράτος μέλος 
στο οποίο γίνεται η απόσπαση, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου παροχής 
των υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 595
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υποχρέωση ορισμού αρμόδιου 
προσώπου, που θα διαπραγματευτεί, αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο, για λογαριασμό 
του εργοδότη με τους αρμόδιους 
κοινωνικούς εταίρους στο κράτος μέλος 
στο οποίο γίνεται η απόσπαση, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου παροχής 
των υπηρεσιών.

δ) υποχρέωση ορισμού αρμόδιου 
προσώπου, που θα διαπραγματευτεί, αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο, για λογαριασμό 
του εργοδότη με τους αρμόδιους 
κοινωνικούς εταίρους στο κράτος μέλος 
στο οποίο γίνεται η απόσπαση, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου παροχής 
των υπηρεσιών.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τροπολογία γλωσσικής φύσεως (αφορά μόνο το πολωνικό κείμενο). Λείπει ένα πολύ σημαντικό 
στοιχείο από το πολωνικό κείμενο.
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Τροπολογία 596
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) Τα κράτη μέλη μπορούν, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το άρθρο 56 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και 
σύμφωνα με τις εκάστοτε εθνικές νομικές 
διατάξεις, να προβλέπουν πρόσθετες 
διοικητικές απαιτήσεις και μέτρα 
ελέγχου.

Or. de

Τροπολογία 597
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Συλβάνα Ράπτη, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) άλλες διοικητικές απαιτήσεις και 
μέτρα ελέγχου χωρίς τα οποία οι αρμόδιες 
αρχές δεν μπορούν να εκτελέσουν 
αποτελεσματικά τα εποπτικά τους 
καθήκοντα. Ο εν λόγω απαιτήσεις 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 598
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) Ενδεχόμενα πρόσθετα εθνικά μέτρα 
ελέγχου ή έγγραφα που αναφέρονται στο 
σημείο 1 στοιχείο β) μπορούν να 
επιβάλλονται μόνο κατόπιν πρότερης 
έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
αποσκοπούν μόνο στην επαλήθευση του 
εάν πληρούνται οι όροι απασχόλησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 599
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν τις 
αναγκαίες διοικητικές απαιτήσεις και 
μέτρα ελέγχου που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 με τρόπο αιτιολογημένο και 
αναλογικό που δεν επιφέρει διακρίσεις.

Or. en

Τροπολογία 600
Liisa Jaakonsaari, Sirpa Pietikäinen, Nils Torvalds

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Μέτρα για την καταπολέμηση της 
παραοικονομίας, όπως η υποχρέωση 
ορισμού ατομικού αριθμού φορολογικού 
μητρώου για κάθε απασχολούμενο.



PE504.078v01-00 112/121 AM\924423EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 601
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να 
επεκτείνουν τις διοικητικές απαιτήσεις 
και τα μέτρα ελέγχου πέραν των 
παραμέτρων που διευκρινίζονται στα 
στοιχεία β) και γ), σύμφωνα με τις 
ενωσιακές αρχές της αναλογικότητας και 
της αναγκαιότητας και με την 
προϋπόθεση να παρέχουν ακριβή, σαφή 
και προσβάσιμη ενημέρωση για τα 
παραπάνω στις επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών·

Or. fr

Τροπολογία 602
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαδικασίες και οι διατυπώσεις σχετικά 
με την απόσπαση εργαζομένων μπορούν 
να διεκπεραιωθούν από τις επιχειρήσεις 
εύκολα, από απόσταση και με 
ηλεκτρονικά μέσα, στο μέτρο του 
δυνατού.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 603
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαδικασίες και οι διατυπώσεις σχετικά με 
την απόσπαση εργαζομένων μπορούν να 
διεκπεραιωθούν από τις επιχειρήσεις 
εύκολα, από απόσταση και με ηλεκτρονικά 
μέσα, στο μέτρο του δυνατού.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαδικασίες και οι διατυπώσεις σχετικά με 
την απόσπαση εργαζομένων μπορούν να 
διεκπεραιωθούν από τις επιχειρήσεις, από 
απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα, στο 
μέτρο του δυνατού.

Or. de

Τροπολογία 604
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαδικασίες και οι διατυπώσεις σχετικά με 
την απόσπαση εργαζομένων μπορούν να 
διεκπεραιωθούν από τις επιχειρήσεις 
εύκολα, από απόσταση και με ηλεκτρονικά 
μέσα, στο μέτρο του δυνατού.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαδικασίες και οι διατυπώσεις σχετικά με 
την απόσπαση εργαζομένων μπορούν να 
διεκπεραιωθούν από τις επιχειρήσεις, από 
απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα, στο 
μέτρο του δυνατού.

Or. en

Τροπολογία 605
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία διαγράφεται
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που αναφέρεται στο άρθρο 20, 
επανεξετάζεται η αναγκαιότητα και η 
καταλληλότητα της εφαρμογής των 
εθνικών μέτρων ελέγχου με γνώμονα την 
πείρα που θα έχει αποκτηθεί και την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών, την ανάπτυξη πιο 
ομοιόμορφων, τυποποιημένων εγγράφων, 
την κατάρτιση κοινών αρχών ή προτύπων 
για τις επιθεωρήσεις στον τομέα της 
απόσπασης εργαζομένων καθώς και τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, με σκοπό να 
προταθούν, όπου είναι σκόπιμο, οι 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή προσαρμογές.

Or. en

Τροπολογία 606
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, 
επανεξετάζεται η αναγκαιότητα και η 
καταλληλότητα της εφαρμογής των 
εθνικών μέτρων ελέγχου με γνώμονα την 
πείρα που θα έχει αποκτηθεί και την
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών, την ανάπτυξη πιο 
ομοιόμορφων, τυποποιημένων εγγράφων, 
την κατάρτιση κοινών αρχών ή προτύπων 
για τις επιθεωρήσεις στον τομέα της 
απόσπασης εργαζομένων καθώς και τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, με σκοπό να 
προταθούν, όπου είναι σκόπιμο, οι 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή προσαρμογές.

3. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, 
επανεξετάζεται η αποτελεσματικότητα
των εθνικών μέτρων ελέγχου με γνώμονα 
την πείρα που θα έχει αποκτηθεί και την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών, την ανάπτυξη πιο 
ομοιόμορφων, τυποποιημένων εγγράφων, 
την κατάρτιση κοινών αρχών ή προτύπων 
για τις επιθεωρήσεις στον τομέα της 
απόσπασης εργαζομένων καθώς και τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, με σκοπό να 
προταθούν, όπου είναι σκόπιμο, οι 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή προσαρμογές.

Or. de



AM\924423EL.doc 115/121 PE504.078v01-00

EL

Τροπολογία 607
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, 
επανεξετάζεται η αναγκαιότητα και η 
καταλληλότητα της εφαρμογής των 
εθνικών μέτρων ελέγχου με γνώμονα την 
πείρα που θα έχει αποκτηθεί και την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος
συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών, την ανάπτυξη πιο 
ομοιόμορφων, τυποποιημένων εγγράφων, 
την κατάρτιση κοινών αρχών ή προτύπων 
για τις επιθεωρήσεις στον τομέα της 
απόσπασης εργαζομένων καθώς και τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, με σκοπό να 
προταθούν, όπου είναι σκόπιμο, οι 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή προσαρμογές.

3. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, 
επανεξετάζεται η αποτελεσματικότητα
των εθνικών συστημάτων ελέγχου με 
γνώμονα την πείρα που θα έχει αποκτηθεί 
με το σύστημα συνεργασίας και 
ανταλλαγής πληροφοριών, την ανάπτυξη 
πιο ομοιόμορφων, τυποποιημένων 
εγγράφων, την κατάρτιση κοινών αρχών ή 
προτύπων για τις επιθεωρήσεις στον τομέα 
της απόσπασης εργαζομένων καθώς και τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, με σκοπό να 
προταθούν, όπου είναι σκόπιμο, οι 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή προσαρμογές.

Or. de

Τροπολογία 608
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, 
επανεξετάζεται η αναγκαιότητα και η 
καταλληλότητα της εφαρμογής των 
εθνικών μέτρων ελέγχου με γνώμονα την 
πείρα που θα έχει αποκτηθεί και την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών, την ανάπτυξη πιο 
ομοιόμορφων, τυποποιημένων εγγράφων, 
την κατάρτιση κοινών αρχών ή προτύπων 

3. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, 
επανεξετάζεται η αναγκαιότητα και η 
καταλληλότητα της εφαρμογής των 
εθνικών μέτρων ελέγχου με γνώμονα την 
πείρα που θα έχει αποκτηθεί και την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών, την ανάπτυξη πιο 
ομοιόμορφων, τυποποιημένων εγγράφων, 
τη σύσταση κοινών αρχών ή προτύπων για 
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για τις επιθεωρήσεις στον τομέα της 
απόσπασης εργαζομένων καθώς και τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, με σκοπό να 
προταθούν, όπου είναι σκόπιμο, οι
αναγκαίες τροποποιήσεις ή προσαρμογές.

τις επιθεωρήσεις στον τομέα της 
απόσπασης εργαζομένων καθώς και τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, με σκοπό να 
υποβληθούν, όπου είναι σκόπιμο, υπόψη 
των κρατών μελών συστάσεις σχετικά με
τροποποιήσεις ή προσαρμογές.

Or. de

Τροπολογία 609
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, 
επανεξετάζεται η αναγκαιότητα και η 
καταλληλότητα της εφαρμογής των 
εθνικών μέτρων ελέγχου με γνώμονα την 
πείρα που θα έχει αποκτηθεί και την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών, την ανάπτυξη πιο 
ομοιόμορφων, τυποποιημένων εγγράφων, 
την κατάρτιση κοινών αρχών ή προτύπων 
για τις επιθεωρήσεις στον τομέα της 
απόσπασης εργαζομένων καθώς και τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, με σκοπό να 
προταθούν, όπου είναι σκόπιμο, οι 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή προσαρμογές.

3. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, 
επανεξετάζεται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή η εφαρμογή των εθνικών 
μέτρων ελέγχου με γνώμονα την πείρα που 
θα έχει αποκτηθεί και την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών, την ανάπτυξη πιο 
ομοιόμορφων, τυποποιημένων εγγράφων, 
την κατάρτιση κοινών αρχών ή προτύπων 
για τις επιθεωρήσεις στον τομέα της 
απόσπασης εργαζομένων καθώς και τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, με σκοπό να 
αξιολογηθεί η αναγκαιότητα και η 
σκοπιμότητα ενός συστήματος ψηφιακής 
εκ των προτέρων κοινοποίησης στο 
σύνολο της ΕΕ και να προταθούν, όπου 
είναι σκόπιμο, οι αναγκαίες τροποποιήσεις 
ή προσαρμογές.

Or. en

Τροπολογία 610
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, 
επανεξετάζεται η αναγκαιότητα και η 
καταλληλότητα της εφαρμογής των 
εθνικών μέτρων ελέγχου με γνώμονα την 
πείρα που θα έχει αποκτηθεί και την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών, την ανάπτυξη πιο 
ομοιόμορφων, τυποποιημένων εγγράφων, 
την κατάρτιση κοινών αρχών ή προτύπων 
για τις επιθεωρήσεις στον τομέα της 
απόσπασης εργαζομένων καθώς και τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, με σκοπό να 
προταθούν, όπου είναι σκόπιμο, οι 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή προσαρμογές.

3. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, 
επανεξετάζεται η εφαρμογή των εθνικών 
μέτρων ελέγχου με γνώμονα την πείρα που 
θα έχει αποκτηθεί και την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών, την ανάπτυξη πιο 
ομοιόμορφων, τυποποιημένων εγγράφων, 
την κατάρτιση κοινών αρχών ή προτύπων 
για τις επιθεωρήσεις στον τομέα της 
απόσπασης εργαζομένων καθώς και τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, με σκοπό να 
προταθούν, όπου είναι σκόπιμο, οι 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή προσαρμογές.

Or. fr

Τροπολογία 611
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, 
επανεξετάζεται η αναγκαιότητα και η 
καταλληλότητα της εφαρμογής των 
εθνικών μέτρων ελέγχου με γνώμονα την 
πείρα που θα έχει αποκτηθεί και την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών, την ανάπτυξη πιο 
ομοιόμορφων, τυποποιημένων εγγράφων, 
την κατάρτιση κοινών αρχών ή προτύπων 
για τις επιθεωρήσεις στον τομέα της 
απόσπασης εργαζομένων καθώς και τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, με σκοπό να 

3. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, 
επανεξετάζεται η εφαρμογή των εθνικών 
μέτρων ελέγχου με γνώμονα την πείρα που 
θα έχει αποκτηθεί και την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών, την ανάπτυξη πιο 
ομοιόμορφων, τυποποιημένων εγγράφων, 
την κατάρτιση κοινών αρχών ή προτύπων 
για τις επιθεωρήσεις στον τομέα της 
απόσπασης εργαζομένων καθώς και τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, με σκοπό να 
προταθούν, όπου είναι σκόπιμο, οι 
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προταθούν, όπου είναι σκόπιμο, οι 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή προσαρμογές.

αναγκαίες τροποποιήσεις ή προσαρμογές.

Or. fr

Τροπολογία 612
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, 
επανεξετάζεται η αναγκαιότητα και η 
καταλληλότητα της εφαρμογής των 
εθνικών μέτρων ελέγχου με γνώμονα την 
πείρα που θα έχει αποκτηθεί και την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών, την ανάπτυξη πιο 
ομοιόμορφων, τυποποιημένων εγγράφων, 
την κατάρτιση κοινών αρχών ή προτύπων 
για τις επιθεωρήσεις στον τομέα της 
απόσπασης εργαζομένων καθώς και τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, με σκοπό να 
προταθούν, όπου είναι σκόπιμο, οι 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή προσαρμογές.

3. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, 
επανεξετάζεται η αποτελεσματικότητα και 
η καταλληλότητα της εφαρμογής των 
εθνικών μέτρων ελέγχου με γνώμονα την 
πείρα που θα έχει αποκτηθεί και την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών, την ανάπτυξη πιο 
ομοιόμορφων, τυποποιημένων εγγράφων, 
την κατάρτιση κοινών αρχών ή προτύπων 
για τις επιθεωρήσεις στον τομέα της 
απόσπασης εργαζομένων καθώς και τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, με σκοπό να 
προταθούν, όπου είναι σκόπιμο, οι 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή προσαρμογές.

Or. en

Τροπολογία 613
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά τη διάρκεια της απόσπασης 
ενός εργαζομένου, ο έλεγχος των όρων 
εργασίας έγκειται στην αρμοδιότητα των 
αρχών ή του αρμόδιου φορέα του 
κράτους μέλους υποδοχής. Μπορούν να 
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πραγματοποιούν εξακριβώσεις γεγονότων 
και ελέγχους με δική τους πρωτοβουλία, 
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα 
αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων·

Or. de

Τροπολογία 614
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά τη διάρκεια της απόσπασης 
ενός εργαζομένου, ο έλεγχος των όρων 
εργασίας έγκειται στην αρμοδιότητα των 
αρχών ή των αρμόδιων φορέων του 
κράτους μέλους υποδοχής. Μπορούν να 
πραγματοποιούν εξακριβώσεις και 
ελέγχους με δική τους πρωτοβουλία.

Or. de

Τροπολογία 615
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Συλβάνα Ράπτη, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το κράτος μέλος εγκατάστασης και 
το κράτος μέλος στο οποίο γίνεται η 
απόσπαση διαθέτουν αμφότερα την 
αρμοδιότητα να ελέγχουν εάν πληρούνται 
οι δέουσες εργασιακές σχέσεις και 
συνθήκες εργασίας. Σε περίπτωση 
αντικρουόμενων ερμηνειών της 
νομοθεσίας, υπερισχύει η νομοθεσία του 
κράτους μέλους στο οποίο γίνεται η 
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απόσπαση.

Or. en

Τροπολογία 616
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Συλβάνα Ράπτη, Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Κατά τη διάρκεια της απόσπασης 
εργαζομένου, η επιθεώρηση των 
συνθηκών εργασίας εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες των αρχών ή των 
αρμόδιων φορέων του κράτους μέλους 
στο οποίο γίνεται η απόσπαση. Μπορούν 
να διεξάγουν εξακριβώσεις γεγονότων και 
ελέγχους με δική τους πρωτοβουλία και 
δεν δεσμεύονται από τα τυχόν πορίσματα 
των εξακριβώσεων ή ελέγχων που 
διεξάγονται από το κράτος μέλος 
εγκατάστασης.

Or. en

Τροπολογία 617
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Για τη βιώσιμη εφαρμογή των εθνικών 
μέτρων ελέγχου είναι απαραίτητο να 
ορίσουν οι πάροχοι υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, σε 
περίπτωση απόσπασης εργαζομένων, 
αντίκλητο στη χώρα προορισμού. Στους 
αντίκλητους μπορούν να επιδίδονται 
ειδοποιήσεις ή επίσημα έγγραφα που 
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έχουν νομική ισχύ για τον πάροχο 
υπηρεσιών ο οποίος είναι εγκατεστημένος 
σε άλλο κράτος μέλος.

Or. de


