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Τροπολογία 618
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιθεωρήσεις Έλεγχοι και επιθεωρήσεις

Or. en

Τροπολογία 619
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου 
και παρακολούθησης καθώς και τη 
διενέργεια αποτελεσματικών και 
κατάλληλων επιθεωρήσεων στο έδαφός 
τους με σκοπό τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις και τους κανόνες που 
προβλέπονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ και 
την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής και 
επιβολής της. Οι επιθεωρήσεις αυτές 
πρέπει να βασίζονται κυρίως σε εκτίμηση 
επικινδυνότητας που πρέπει να 
διενεργείται τακτικά από τις αρμόδιες 
αρχές. Η εκτίμηση επικινδυνότητας 
εντοπίζει τους τομείς δραστηριότητας 
στους οποίους συγκεντρώνεται, στο 
έδαφός τους, η απασχόληση των 
εργαζομένων που αποσπώνται προς 
παροχή υπηρεσιών. Κατά τη διενέργεια 
της εν λόγω εκτίμησης επικινδυνότητας 
λαμβάνονται υπόψη η υλοποίηση 
μεγάλων έργων υποδομής, τα ιδιαίτερα 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
θέσπιση αποτελεσματικών μηχανισμών 
ελέγχου και παρακολούθησης καθώς και 
τη διενέργεια αποτελεσματικών και 
κατάλληλων επιθεωρήσεων στο έδαφός 
τους με σκοπό τον έλεγχο και την
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις και τους κανόνες που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και 
την οδηγία 96/71/ΕΚ και την εξασφάλιση 
της ορθής εφαρμογής και επιβολής της.
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προβλήματα και οι ανάγκες 
συγκεκριμένων τομέων, το ιστορικό 
παραβάσεων, καθώς και η ευπάθεια 
ορισμένων ομάδων εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 620
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου 
και παρακολούθησης καθώς και τη 
διενέργεια αποτελεσματικών και 
κατάλληλων επιθεωρήσεων στο έδαφός 
τους με σκοπό τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις και τους κανόνες που 
προβλέπονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ και 
την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής και 
επιβολής της. Οι επιθεωρήσεις αυτές 
πρέπει να βασίζονται κυρίως σε εκτίμηση 
επικινδυνότητας που πρέπει να 
διενεργείται τακτικά από τις αρμόδιες 
αρχές. Η εκτίμηση επικινδυνότητας 
εντοπίζει τους τομείς δραστηριότητας 
στους οποίους συγκεντρώνεται, στο 
έδαφός τους, η απασχόληση των 
εργαζομένων που αποσπώνται προς 
παροχή υπηρεσιών. Κατά τη διενέργεια 
της εν λόγω εκτίμησης επικινδυνότητας 
λαμβάνονται υπόψη η υλοποίηση 
μεγάλων έργων υποδομής, τα ιδιαίτερα 
προβλήματα και οι ανάγκες 
συγκεκριμένων τομέων, το ιστορικό 
παραβάσεων, καθώς και η ευπάθεια 
ορισμένων ομάδων εργαζομένων.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
θέσπιση αποτελεσματικών μηχανισμών 
ελέγχου και παρακολούθησης καθώς και 
τη διενέργεια αποτελεσματικών και 
κατάλληλων επιθεωρήσεων στο έδαφός 
τους με σκοπό τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις και τους κανόνες που 
προβλέπονται στην οδηγία για την 
επιβολή, και την εξασφάλιση της ορθής 
εφαρμογής και επιβολής της.

Or. en



AM\925205EL.doc 5/138 PE504.094v02-00

EL

Τροπολογία 621
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου 
και παρακολούθησης καθώς και τη 
διενέργεια αποτελεσματικών και επαρκών 
επιθεωρήσεων στο έδαφός τους με σκοπό 
τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης προς τις διατάξεις και τους 
κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία 
96/71/ΕΚ και την εξασφάλιση της ορθής 
εφαρμογής και επιβολής της. Οι 
επιθεωρήσεις αυτές πρέπει να βασίζονται 
κυρίως σε εκτίμηση επικινδυνότητας που 
πρέπει να διενεργείται τακτικά από τις 
αρμόδιες αρχές. Η εκτίμηση 
επικινδυνότητας εντοπίζει τους τομείς 
δραστηριότητας στους οποίους 
συγκεντρώνεται, στο έδαφός τους, η 
απασχόληση των εργαζομένων που 
αποσπώνται προς παροχή υπηρεσιών. 
Κατά τη διενέργεια της εν λόγω 
εκτίμησης επικινδυνότητας λαμβάνονται 
υπόψη η υλοποίηση μεγάλων έργων 
υποδομής, τα ιδιαίτερα προβλήματα και 
οι ανάγκες συγκεκριμένων τομέων, το 
ιστορικό παραβάσεων, καθώς και η 
ευπάθεια ορισμένων ομάδων 
εργαζομένων.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
θέσπιση αποτελεσματικών μηχανισμών 
ελέγχου και παρακολούθησης καθώς και 
τη διενέργεια αποτελεσματικών και 
κατάλληλων επιθεωρήσεων στο έδαφός 
τους με σκοπό τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις και τους κανόνες που 
προβλέπονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ και 
την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής και 
επιβολής της.

Or. fr

Τροπολογία 622
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου 
και παρακολούθησης καθώς και τη 
διενέργεια αποτελεσματικών και 
κατάλληλων επιθεωρήσεων στο έδαφός 
τους με σκοπό τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις και τους κανόνες που 
προβλέπονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ και 
την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής και 
επιβολής της. Οι επιθεωρήσεις αυτές 
πρέπει να βασίζονται κυρίως σε εκτίμηση 
επικινδυνότητας που πρέπει να 
διενεργείται τακτικά από τις αρμόδιες 
αρχές. Η εκτίμηση επικινδυνότητας 
εντοπίζει τους τομείς δραστηριότητας 
στους οποίους συγκεντρώνεται, στο 
έδαφός τους, η απασχόληση των 
εργαζομένων που αποσπώνται προς 
παροχή υπηρεσιών. Κατά τη διενέργεια 
της εν λόγω εκτίμησης επικινδυνότητας 
λαμβάνονται υπόψη η υλοποίηση 
μεγάλων έργων υποδομής, τα ιδιαίτερα 
προβλήματα και οι ανάγκες 
συγκεκριμένων τομέων, το ιστορικό 
παραβάσεων, καθώς και η ευπάθεια 
ορισμένων ομάδων εργαζομένων.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
θέσπιση αποτελεσματικών μηχανισμών 
ελέγχου και παρακολούθησης καθώς και 
τη διενέργεια αποτελεσματικών και 
κατάλληλων επιθεωρήσεων στο έδαφός 
τους με σκοπό τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις και τους κανόνες που 
προβλέπονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ και 
την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής και 
επιβολής της.

Or. de

Τροπολογία 623
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου 
και παρακολούθησης καθώς και τη 
διενέργεια αποτελεσματικών και 
κατάλληλων επιθεωρήσεων στο έδαφός 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
θέσπιση αποτελεσματικών μηχανισμών 
ελέγχου και παρακολούθησης καθώς και 
τη διενέργεια αποτελεσματικών και 
κατάλληλων επιθεωρήσεων στο έδαφός 
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τους με σκοπό τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις και τους κανόνες που 
προβλέπονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ και 
την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής και 
επιβολής της. Οι επιθεωρήσεις αυτές 
πρέπει να βασίζονται κυρίως σε εκτίμηση 
επικινδυνότητας που πρέπει να 
διενεργείται τακτικά από τις αρμόδιες 
αρχές. Η εκτίμηση επικινδυνότητας 
εντοπίζει τους τομείς δραστηριότητας 
στους οποίους συγκεντρώνεται, στο 
έδαφός τους, η απασχόληση των 
εργαζομένων που αποσπώνται προς 
παροχή υπηρεσιών. Κατά τη διενέργεια 
της εν λόγω εκτίμησης επικινδυνότητας 
λαμβάνονται υπόψη η υλοποίηση 
μεγάλων έργων υποδομής, τα ιδιαίτερα 
προβλήματα και οι ανάγκες 
συγκεκριμένων τομέων, το ιστορικό 
παραβάσεων, καθώς και η ευπάθεια 
ορισμένων ομάδων εργαζομένων.

τους με σκοπό τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις και τους κανόνες που 
προβλέπονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ και 
την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής και 
επιβολής της.

Or. de

Τροπολογία 624
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου 
και παρακολούθησης καθώς και τη 
διενέργεια αποτελεσματικών και 
κατάλληλων επιθεωρήσεων στο έδαφός 
τους με σκοπό τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις και τους κανόνες που 
προβλέπονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ και 
την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής και 
επιβολής της. Οι επιθεωρήσεις αυτές 
πρέπει να βασίζονται κυρίως σε εκτίμηση 
επικινδυνότητας που πρέπει να 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
θέσπιση αποτελεσματικών μηχανισμών 
ελέγχου και παρακολούθησης καθώς και 
τη διενέργεια αποτελεσματικών και 
κατάλληλων επιθεωρήσεων στο έδαφός 
τους με σκοπό τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις και τους κανόνες που 
προβλέπονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ και 
την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής και 
επιβολής της.
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διενεργείται τακτικά από τις αρμόδιες 
αρχές. Η εκτίμηση επικινδυνότητας 
εντοπίζει τους τομείς δραστηριότητας 
στους οποίους συγκεντρώνεται, στο 
έδαφός τους, η απασχόληση των 
εργαζομένων που αποσπώνται προς 
παροχή υπηρεσιών. Κατά τη διενέργεια 
της εν λόγω εκτίμησης επικινδυνότητας 
λαμβάνονται υπόψη η υλοποίηση 
μεγάλων έργων υποδομής, τα ιδιαίτερα 
προβλήματα και οι ανάγκες 
συγκεκριμένων τομέων, το ιστορικό 
παραβάσεων, καθώς και η ευπάθεια 
ορισμένων ομάδων εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 625
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου 
και παρακολούθησης καθώς και τη 
διενέργεια αποτελεσματικών και επαρκών 
επιθεωρήσεων στο έδαφός τους με σκοπό 
τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης προς τις διατάξεις και τους 
κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία 
96/71/ΕΚ και την εξασφάλιση της ορθής 
εφαρμογής και επιβολής της. Οι 
επιθεωρήσεις αυτές πρέπει να βασίζονται 
κυρίως σε εκτίμηση επικινδυνότητας που 
πρέπει να διενεργείται τακτικά από τις 
αρμόδιες αρχές. Η εκτίμηση 
επικινδυνότητας εντοπίζει τους τομείς 
δραστηριότητας στους οποίους 
συγκεντρώνεται, στο έδαφός τους, η 
απασχόληση των εργαζομένων που 
αποσπώνται προς παροχή υπηρεσιών. 
Κατά τη διενέργεια της εν λόγω 
εκτίμησης επικινδυνότητας λαμβάνονται 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου 
και παρακολούθησης καθώς και τη 
διενέργεια αποτελεσματικών και επαρκών 
επιθεωρήσεων στο έδαφός τους με σκοπό 
τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης προς τις διατάξεις και τους 
κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία 
96/71/ΕΚ και την εξασφάλιση της ορθής 
εφαρμογής και επιβολής της.
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υπόψη η υλοποίηση μεγάλων έργων 
υποδομής, τα ιδιαίτερα προβλήματα και 
οι ανάγκες συγκεκριμένων τομέων, το 
ιστορικό παραβάσεων, καθώς και η 
ευπάθεια ορισμένων ομάδων 
εργαζομένων.

Or. fr

Τροπολογία 626
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου 
και παρακολούθησης καθώς και τη 
διενέργεια αποτελεσματικών και επαρκών 
επιθεωρήσεων στο έδαφός τους με σκοπό 
τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης προς τις διατάξεις και τους 
κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία 
96/71/ΕΚ και την εξασφάλιση της ορθής 
εφαρμογής και επιβολής της. Οι 
επιθεωρήσεις αυτές πρέπει να βασίζονται 
κυρίως σε εκτίμηση επικινδυνότητας που 
πρέπει να διενεργείται τακτικά από τις 
αρμόδιες αρχές. Η εκτίμηση 
επικινδυνότητας εντοπίζει τους τομείς 
δραστηριότητας στους οποίους 
συγκεντρώνεται, στο έδαφός τους, η 
απασχόληση των εργαζομένων που 
αποσπώνται προς παροχή υπηρεσιών. 
Κατά τη διενέργεια της εν λόγω 
εκτίμησης επικινδυνότητας λαμβάνονται 
υπόψη η υλοποίηση μεγάλων έργων 
υποδομής, τα ιδιαίτερα προβλήματα και 
οι ανάγκες συγκεκριμένων τομέων, το 
ιστορικό παραβάσεων, καθώς και η 
ευπάθεια ορισμένων ομάδων 
εργαζομένων.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου 
και παρακολούθησης καθώς και τη 
διενέργεια αποτελεσματικών και επαρκών 
επιθεωρήσεων στο έδαφός τους με σκοπό 
τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης προς τις διατάξεις και τους 
κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία 
96/71/ΕΚ και την εξασφάλιση της ορθής 
εφαρμογής και επιβολής της.

Or. fr
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Τροπολογία 627
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου 
και παρακολούθησης καθώς και τη 
διενέργεια αποτελεσματικών και 
κατάλληλων επιθεωρήσεων στο έδαφός 
τους με σκοπό τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις και τους κανόνες που 
προβλέπονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ και 
την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής και 
επιβολής της. Οι επιθεωρήσεις αυτές 
πρέπει να βασίζονται κυρίως σε εκτίμηση 
επικινδυνότητας που πρέπει να 
διενεργείται τακτικά από τις αρμόδιες 
αρχές. Η εκτίμηση επικινδυνότητας 
εντοπίζει τους τομείς δραστηριότητας 
στους οποίους συγκεντρώνεται, στο 
έδαφός τους, η απασχόληση των 
εργαζομένων που αποσπώνται προς 
παροχή υπηρεσιών. Κατά τη διενέργεια της 
εν λόγω εκτίμησης επικινδυνότητας 
λαμβάνονται υπόψη η υλοποίηση μεγάλων 
έργων υποδομής, τα ιδιαίτερα προβλήματα 
και οι ανάγκες συγκεκριμένων τομέων, το 
ιστορικό παραβάσεων, καθώς και η 
ευπάθεια ορισμένων ομάδων εργαζομένων.

1. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών 
μελών εξασφαλίζουν τη θέσπιση 
κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου και 
παρακολούθησης καθώς και τη διενέργεια 
αποτελεσματικών και αποδοτικών
επιθεωρήσεων στο έδαφός τους με σκοπό 
τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης με τις διατάξεις και τους 
κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία 
96/71/ΕΚ και την εξασφάλιση της ορθής 
εφαρμογής και επιβολής της. Οι 
επιθεωρήσεις αυτές μπορούν να βασιστούν
σε εκτίμηση επικινδυνότητας που μπορεί
να διενεργείται τακτικά από τις αρμόδιες 
αρχές. Η εκτίμηση επικινδυνότητας μπορεί 
να εντοπίζει τους τομείς δραστηριότητας 
στους οποίους συγκεντρώνεται, στο 
έδαφός τους, η απασχόληση των 
εργαζομένων που αποσπώνται προς 
παροχή υπηρεσιών. Κατά τη διενέργεια της 
εν λόγω εκτίμησης επικινδυνότητας 
μπορούν να λαμβάνονται υπόψη η 
υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής, τα 
ιδιαίτερα προβλήματα και οι ανάγκες 
συγκεκριμένων τομέων, το ιστορικό 
παραβάσεων, καθώς και η ευπάθεια 
ορισμένων ομάδων εργαζομένων. Δεν 
θίγεται το δικαίωμα των κρατών μελών 
σε διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης άνευ 
ύπαρξης υποψιών.

Or. de

Τροπολογία 628
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου 
και παρακολούθησης καθώς και τη 
διενέργεια αποτελεσματικών και επαρκών 
επιθεωρήσεων στο έδαφός τους με σκοπό 
τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης προς τις διατάξεις και τους 
κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία 
96/71/ΕΚ και την εξασφάλιση της ορθής 
εφαρμογής και επιβολής της. Οι 
επιθεωρήσεις αυτές πρέπει να βασίζονται 
κυρίως σε εκτίμηση επικινδυνότητας που 
πρέπει να διενεργείται τακτικά από τις 
αρμόδιες αρχές. Η εκτίμηση 
επικινδυνότητας εντοπίζει τους τομείς 
δραστηριότητας στους οποίους 
συγκεντρώνεται, στο έδαφός τους, η 
απασχόληση των εργαζομένων που 
αποσπώνται προς παροχή υπηρεσιών. 
Κατά τη διενέργεια της εν λόγω εκτίμησης 
επικινδυνότητας λαμβάνονται υπόψη η 
υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής, τα 
ιδιαίτερα προβλήματα και οι ανάγκες 
συγκεκριμένων τομέων, το ιστορικό 
παραβάσεων, καθώς και η ευπάθεια 
ορισμένων ομάδων εργαζομένων.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου 
και παρακολούθησης καθώς και τη 
διενέργεια αποτελεσματικών και επαρκών 
επιθεωρήσεων στο έδαφός τους με σκοπό 
τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης προς τις διατάξεις και τους 
κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία 
96/71/ΕΚ και την εξασφάλιση της ορθής 
εφαρμογής και επιβολής της. Οι 
επιθεωρήσεις αυτές μπορούν ειδικότερα
να βασίζονται σε εκτίμηση 
επικινδυνότητας που πρέπει να 
διενεργείται τακτικά από τις αρμόδιες 
αρχές. Η εκτίμηση επικινδυνότητας 
δύναται να εντοπίζει τους τομείς 
δραστηριότητας στους οποίους 
συγκεντρώνεται, στο έδαφός τους, η 
απασχόληση των εργαζομένων που 
αποσπώνται προς παροχή υπηρεσιών. 
Κατά τη διενέργεια της εν λόγω εκτίμησης 
επικινδυνότητας μπορούν ειδικότερα να 
λαμβάνονται υπόψη η υλοποίηση μεγάλων 
έργων υποδομής, τα ιδιαίτερα προβλήματα 
και οι ανάγκες συγκεκριμένων τομέων, το 
ιστορικό παραβάσεων, καθώς και η 
ευπάθεια ορισμένων ομάδων εργαζομένων.

Or. fr

Τροπολογία 629
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών 
ελέγχου και παρακολούθησης καθώς και 

1. Με σκοπό τη βελτίωση της 
συμμόρφωσης με τα άρθρα 3 και 5 της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ και την εξασφάλιση της 
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τη διενέργεια αποτελεσματικών και 
κατάλληλων επιθεωρήσεων στο έδαφός 
τους με σκοπό τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις και τους κανόνες που 
προβλέπονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ και 
την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής και 
επιβολής της. Οι επιθεωρήσεις αυτές 
πρέπει να βασίζονται κυρίως σε εκτίμηση 
επικινδυνότητας που πρέπει να 
διενεργείται τακτικά από τις αρμόδιες 
αρχές. Η εκτίμηση επικινδυνότητας 
εντοπίζει τους τομείς δραστηριότητας 
στους οποίους συγκεντρώνεται, στο 
έδαφός τους, η απασχόληση των 
εργαζομένων που αποσπώνται προς 
παροχή υπηρεσιών. Κατά τη διενέργεια 
της εν λόγω εκτίμησης επικινδυνότητας 
λαμβάνονται υπόψη η υλοποίηση 
μεγάλων έργων υποδομής, τα ιδιαίτερα 
προβλήματα και οι ανάγκες 
συγκεκριμένων τομέων, το ιστορικό 
παραβάσεων, καθώς και η ευπάθεια 
ορισμένων ομάδων εργαζομένων.

αποτελεσματικής εφαρμογής και επιβολής 
της, τα κράτη μέλη υποδοχής 
εξασφαλίζουν τη θέσπιση 
αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου 
και παρακολούθησης καθώς και τη 
διενέργεια αποτελεσματικών και 
κατάλληλων επιθεωρήσεων στο έδαφός 
τους.

Προκειμένου να καταστούν δυνατές οι 
αποτελεσματικές εξακριβώσεις και οι 
έλεγχοι, τα κράτη μέλη επιβάλλουν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Or. en

Τροπολογία 630
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών 
που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί σε δήλωση, σε έντυπη ή 
σε ηλεκτρονική μορφή, στη γλώσσα του 
κράτους μέλους υποδοχής, προς τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, πριν από την 



AM\925205EL.doc 13/138 PE504.094v02-00

EL

έναρξη παροχής της υπηρεσίας, η οποία 
πρέπει τουλάχιστον να παρέχει τις 
αναγκαίες πληροφορίες ώστε να επιτρέπει 
εξακριβώσεις γεγονότων στο χώρο 
εργασίας.
Τούτο περιλαμβάνει κυρίως πληροφορίες 
που επιτρέπουν τον πέρα κάθε 
αμφιβολίας προσδιορισμό της 
ταυτότητας του παρόχου υπηρεσιών, του 
ορισμένου αρμόδιου προσώπου που 
αναφέρεται στο στοιχείο ε), των 
εργαζομένων που αποσπώνται καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με την αρχή και την 
προβλεπόμενη διάρκεια της απόσπασης, 
τη θέση του χώρου εργασίας τους και τις 
υπηρεσίες που δικαιολογούν την 
απόσπαση· πρέπει να περιλαμβάνονται 
πληροφορίες για το 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.
Μεταγενέστερες αλλαγές σε σχέση με 
αυτά τα δεδομένα πρέπει να δηλώνονται 
χωρίς καθυστέρηση· αυτές οι 
υποχρεώσεις ισχύουν επίσης σε 
επιχειρήσεις υπό την έννοια του άρθρου 1 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της οδηγίας 
96/71/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 631
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υποχρέωση να τηρούνται ή να 
καθίστανται διαθέσιμα και/ή να 
φυλάσσονται, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική 
μορφή, αντίγραφα των αναγκαίων 
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εγγράφων απασχόλησης με σκοπό να 
επιτρέπονται εξακριβώσεις γεγονότων 
στον χώρο εργασίας. Τούτο περιλαμβάνει 
ιδίως τη σύμβαση απασχόλησης (ή 
ισοδύναμο έγγραφο 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, όπου δηλώνονται η 
αρχή, το τέλος και η διάρκεια του 
ημερήσιου χρόνου εργασίας, το έντυπο Α1 
ως αποδεικτικό κάλυψης κοινωνικής 
ασφάλισης στο κράτος μέλος προέλευσης, 
έγγραφα για την υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της 
απαιτούμενης εκτίμησης κινδύνων για 
την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 
σύμφωνα με την 89/391/ΕΚ, όταν ο 
αποσπασμένος εργαζόμενος έχει 
υπηκοότητα τρίτης χώρας, τα αντίγραφα 
της άδειας εργασίας και της άδειας 
παραμονής και αποδεικτικό της 
καταβολής αμοιβών ή ισοδύναμα 
έγγραφα κατά τη διάρκεια της 
απόσπασης, σε προσβάσιμο και σαφώς 
καθορισμένο μέρος στο έδαφός του, 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 632
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υποχρέωση υποβολής των εγγράφων 
που αναφέρονται στο στοιχείο β), κατόπιν 
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αιτήματος των αρχών του κράτους 
μέλους υποδοχής, και εντός εύλογης 
προθεσμίας μετά την απόσπαση·

Or. en

Τροπολογία 633
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) μετάφραση στη γλώσσα του κράτους 
μέλους υποδοχής των εγγράφων που 
αναφέρονται στο στοιχείο β)·

Or. en

Τροπολογία 634
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) υποχρέωση ορισμού νόμιμου ή 
εντεταλμένου εκπροσώπου για τη 
διαπραγμάτευση, και όπου απαιτείται, τη 
σύναψη συμφωνίας, εάν είναι αναγκαίο, 
για λογαριασμό του εργοδότη με τους 
σχετικούς κοινωνικούς εταίρους στο 
κράτος μέλος όπου πραγματοποιείται η
απόσπαση, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και πρακτική, ή με τις 
σχετικές αρμόδιες αρχές και/ή με όποιον 
από τις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους υποδοχής με τον οποίο είναι να 
δυνατό να υπάρξει επικοινωνία και ο 
οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να 
λαμβάνει υπηρεσίες·
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Τροπολογία 635
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) άλλες διοικητικές προϋποθέσεις και 
μέτρα ελέγχου χωρίς τα οποία οι αρμόδιοι 
φορείς στα κράτη μέλη δεν δύνανται να 
εκτελέσουν το εποπτικό καθήκον τους 
αποτελεσματικά και όταν το καθήκον δεν 
μπορεί να εκπληρωθεί με τη χρήση 
λιγότερο περιοριστικών μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 636
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι συμμόρφωσης 
με την οδηγία 96/71/ΕΚ γίνονται χωρίς 
διακρίσεις και/ή δεν είναι δυσανάλογοι.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι συμμόρφωσης 
με την οδηγία 96/71/ΕΚ γίνονται χωρίς 
διακρίσεις και κατανέμουν τους 
απαραίτητους πόρους για να 
εξασφαλισθούν οι επιθεωρήσεις και οι 
έλεγχοι· 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, και ότι όλες οι 
διοικητικές προϋποθέσεις είναι δημοσίως 
στη διάθεση των παρόχων των 
υπηρεσιών και επικαιροποιούνται 
τακτικά.
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Or. en

Τροπολογία 637
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι συμμόρφωσης 
με την οδηγία 96/71/ΕΚ γίνονται χωρίς 
διακρίσεις και/ή δεν είναι δυσανάλογοι.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι συμμόρφωσης 
με την οδηγία 96/71/ΕΚ γίνονται χωρίς 
διακρίσεις και κατανέμουν τους 
απαραίτητους πόρους για να 
εξασφαλισθούν οι εν λόγω επιθεωρήσεις 
και έλεγχοι.

Or. en

Τροπολογία 638
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι συμμόρφωσης 
με την οδηγία 96/71/ΕΚ γίνονται χωρίς 
διακρίσεις και/ή δεν είναι δυσανάλογοι.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι συμμόρφωσης 
με την οδηγία 96/71/ΕΚ γίνονται χωρίς 
διακρίσεις και παρέχουν τους 
απαραίτητους πόρους για τη διεξαγωγή 
επιθεωρήσεων και ελέγχων.

Or. de

Τροπολογία 639
Traian Ungureanu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι συμμόρφωσης 
με την οδηγία 96/71/ΕΚ γίνονται χωρίς 
διακρίσεις και/ή δεν είναι δυσανάλογοι.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι συμμόρφωσης 
με την οδηγία 96/71/ΕΚ γίνονται χωρίς 
διακρίσεις και/ή δεν είναι δυσανάλογοι και 
δεν αποτελούν πρόσθετη επιβάρυνση για 
τους εργοδότες ή τους εργαζομένους.

Or. en

Τροπολογία 640
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι συμμόρφωσης 
με την οδηγία 96/71/ΕΚ γίνονται χωρίς 
διακρίσεις και/ή δεν είναι δυσανάλογοι.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι συμμόρφωσης 
με την οδηγία 96/71/ΕΚ γίνονται χωρίς 
διακρίσεις και/ή δεν είναι δυσανάλογοι. 
Δεν θίγεται η διενέργεια επιθεωρήσεων 
και ελέγχων συμμόρφωσης άνευ ύπαρξης 
υποψιών.

Or. de

Τροπολογία 641
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι συμμόρφωσης 
με την οδηγία 96/71/ΕΚ γίνονται χωρίς 
διακρίσεις και/ή δεν είναι δυσανάλογοι.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι συμμόρφωσης 
με την οδηγία 96/71/ΕΚ γίνονται χωρίς 
διακρίσεις.

Or. de
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Τροπολογία 642
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι συμμόρφωσης 
με την οδηγία 96/71/ΕΚ γίνονται χωρίς 
διακρίσεις και/ή δεν είναι δυσανάλογοι.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι συμμόρφωσης 
γίνονται χωρίς διακρίσεις και/ή δεν είναι 
δυσανάλογοι.

Or. en

Τροπολογία 643
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο τέλος κάθε επιθεώρησης, η αρμόδια 
αρχή παρέχει έγγραφο που περιλαμβάνει 
τουλάχιστον το όνομα και τη διεύθυνση 
της επιχείρησης που υποβλήθηκε σε 
επιθεώρηση, στοιχεία για την 
ταυτοποίηση της αρμόδιας αρχής, τις 
ημερομηνίες κατά τις οποίες 
διενεργήθηκε η επιθεώρηση, τη νομική 
βάση για το μέτρο ελέγχου που 
εφαρμόσθηκε, αιτιολόγηση της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, 
κατόπιν αιτήματος της εν λόγω 
επιχείρησης –ακόμα, πληροφορίες ότι 
υπάρχουν ζητήματα που καλύπτονται από 
εμπορικό απόρρητο, περιγραφή τυχόν 
απάτης που εντοπίσθηκε ή την 
πληροφορία ότι δεν εντοπίσθηκε απάτη, 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική 
πληροφορία. Η επιχείρηση που 
υποβλήθηκε σε επιθεώρηση έχει το 
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δικαίωμα να υποβάλει παρατηρήσεις σε 
σχέση με τα ευρήματα που 
περιλαμβάνονται στο έγγραφο. Η 
επιχείρηση που υποβλήθηκε σε 
επιθεώρηση λαμβάνει αντίγραφο του 
εγγράφου.

Or. en

Τροπολογία 644
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα μέτρα για τον έλεγχο της 
εφαρμογής της οδηγίας 96/71 και για τον 
εντοπισμό καταχρήσεων σε σχέση με 
απόσπαση εργαζομένων πρέπει να 
θεωρούνται διατάξεις δημόσιας τάξης 
κατά την έννοια της δήλωσης αριθ. 10 για 
το άρθρο 3 παράγραφος 10 της οδηγίας 
96/71, η οποία έχει καταχωρηθεί στα 
πρακτικά του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έγκριση 
της οδηγίας 96/71. Τυχόν διατάξεις των 
κρατών μελών για την καταπολέμηση της 
αδήλωτης εργασίας και την πρόληψη του 
κοινωνικού ντάμπινγκ δεν μπορούν να 
περιοριστούν για λόγους πιθανής 
παρεμπόδισης της ελευθερίας παροχής 
υπηρεσιών στο βαθμό που δεν είναι 
προστατευτικές ή δεν εισάγουν 
διακρίσεις.

Or. en

Τροπολογία 645
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εντός τριών ετών από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 
20, επανεξετάζεται η αναγκαιότητα, η 
καταλληλότητα και η επαρκής 
αποτελεσματικότητα 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, κοινωνικές και οικονομικές 
εξελίξεις της απόσπασης, με σκοπό να 
προταθούν, όπου είναι σκόπιμο, οι 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή προσαρμογές, 
ώστε να διασφαλισθούν αποτελεσματικοί 
έλεγχοι των όρων απασχόλησης από τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
υποδοχής.

Or. en

Τροπολογία 646
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Κατά τη διάρκεια της απόσπασης 
ενός εργαζομένου η επιθεώρηση των 
συνθηκών εργασίας έγκειται στην 
αρμοδιότητα των αρχών ή του αρμόδιου 
φορέα του κράτους μέλους υποδοχής. 
Μπορούν να διεξάγουν εξακριβώσεις 
γεγονότων και ελέγχους με δική τους 
πρωτοβουλία και δεν δεσμεύονται από τα 
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τυχόν πορίσματα των εξακριβώσεων ή 
ελέγχων που διεξάγονται από το κράτος 
μέλος εγκατάστασης.

Or. en

Τροπολογία 647
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Οι μέθοδοι και οι μηχανισμοί 
επιθεώρησης που στοχεύουν στον έλεγχο 
των κανόνων που προβλέπονται στην
οδηγία 96/71 και στον εντοπισμό 
παραβιάσεων των κανόνων για την 
απόσπαση ή καταχρήσεων για λόγους 
άλλους από την ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών, ανήκουν στον κυρίως πυρήνα 
των διατάξεων δημόσιας τάξης, όπως 
διατυπώνονται στη δήλωση 10 του 
Συμβουλίου. Οι υποχρεωτικοί κανόνες 
των κρατών μελών για την 
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας 
και την αποφυγή του κοινωνικού 
ντάμπιγκ, οι οποίοι αφορούν 
διασυνοριακές προσλήψεις εργατικού 
δυναμικού, δεν μπορούν να περιορίζονται 
αποκλειστικά και μόνο επειδή αυτοί οι 
κανόνες ενδέχεται να παρεμποδίζουν την 
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 648
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν, κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων 
και με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται 
στο άρθρο 3, χρειαστούν πληροφορίες, το 
κράτος μέλος στο οποίο παρέχεται η 
υπηρεσία και το κράτος μέλος 
εγκατάστασης ενεργούν σύμφωνα με τους 
κανόνες διοικητικής συνεργασίας, δηλαδή 
οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται σύμφωνα 
με τους κανόνες και τις αρχές που 
ορίζονται στα άρθρα 6 και 7.

3. Αν, κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων 
και με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται 
στο άρθρο 3, χρειαστούν πληροφορίες, το 
κράτος μέλος στο οποίο παρέχεται η 
υπηρεσία και το κράτος μέλος 
εγκατάστασης ενεργούν σύμφωνα με τους 
κανόνες διοικητικής συνεργασίας, δηλαδή 
οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται σύμφωνα 
με τους κανόνες και τις αρχές που 
ορίζονται στα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας 
για την επιβολή.

Or. en

Τροπολογία 649
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σύμφωνα με τους κανόνες σχετικά με 
τη διοικητική συνεργασία το κράτος 
μέλος εγκατάστασης έχει την υποχρέωση 
να παρέχει την απαιτούμενη 
πληροφόρηση. Συνεχής έλλειψη 
συμμόρφωσης με το παραπάνω θα 
αντιμετωπίζεται ως παραβίαση στο 
πλαίσιο του δικαίου της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 650
Traian Ungureanu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη στα οποία, σύμφωνα με 
το εθνικό τους δίκαιο και τις εθνικές τους 
πρακτικές, ο καθορισμός των όρων 
απασχόλησης των αποσπασμένων 
εργαζομένων οι οποίοι (όροι) αναφέρονται 
στο άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, και
ιδίως των ελάχιστων αμοιβών, 
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου 
εργασίας, έχει ανατεθεί στην εργοδοσία 
και τους εργαζομένους, μπορούν, στο 
κατάλληλο επίπεδο και σύμφωνα με τους 
όρους που καθορίζονται από τα κράτη 
μέλη, να τους αναθέσουν επίσης την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
σχετικών όρων απασχόλησης των 
αποσπασμένων εργαζομένων, υπό την 
προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται 
κατάλληλο επίπεδο προστασίας 
ισοδύναμο με το επίπεδο που απορρέει 
από την οδηγία 96/71/ΕΚ και την 
παρούσα οδηγία.

4. Τα κράτη μέλη στα οποία οι εθνικές 
ρυθμίσεις και η νομολογία για τους 
εργασιακούς όρους των αποσπασμένων 
εργαζομένων, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, ιδίως οι 
ελάχιστες αμοιβές και ο χρόνος εργασίας,
έχουν ανατεθεί σε διμερείς 
διαπραγματεύσεις μεταξύ του εργοδότη 
και του εργαζομένου, και τα δύο 
διαπραγματευόμενα μέρη μπορούν να 
παρακολουθούν την εφαρμογή των 
σχετικών όρων απασχόλησης των 
αποσπασμένων εργαζομένων, σύμφωνα με 
τις υπάρχουσες εθνικές νομικές 
διατάξεις, μόνο εάν μπορούν να 
διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από την παρούσα οδηγία 
καθώς επίσης και από την οδηγία 
96/71/ΕΚ. Υπό αυτήν την έννοια, η 
εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας 
είναι σκόπιμη για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής των 
οδηγιών στο πλαίσιο των εθνικών 
διατάξεων των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 651
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη στα οποία, σύμφωνα με 
το εθνικό τους δίκαιο και τις εθνικές τους 
πρακτικές, ο καθορισμός των όρων 
απασχόλησης των αποσπασμένων 
εργαζομένων οι οποίοι (όροι) αναφέρονται 
στο άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, και 

4. Τα κράτη μέλη στα οποία, σύμφωνα με 
το εθνικό τους δίκαιο και τις εθνικές τους 
πρακτικές, ο καθορισμός των όρων 
απασχόλησης των αποσπασμένων 
εργαζομένων οι οποίοι (όροι) αναφέρονται 
στο άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, και 
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ιδίως των ελάχιστων αμοιβών, 
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου 
εργασίας, έχει ανατεθεί στην εργοδοσία 
και τους εργαζομένους, μπορούν, στο 
κατάλληλο επίπεδο και σύμφωνα με τους 
όρους που καθορίζονται από τα κράτη 
μέλη, να τους αναθέσουν επίσης την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
σχετικών όρων απασχόλησης των 
αποσπασμένων εργαζομένων, υπό την 
προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται 
κατάλληλο επίπεδο προστασίας 
ισοδύναμο με το επίπεδο που απορρέει 
από την οδηγία 96/71/ΕΚ και την 
παρούσα οδηγία.

ιδίως των ελάχιστων αμοιβών, 
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου 
εργασίας, έχει ανατεθεί στην εργοδοσία 
και τους εργαζομένους, μπορούν, στο 
κατάλληλο επίπεδο και σύμφωνα με τους 
όρους που καθορίζονται από τα κράτη 
μέλη, να τους αναθέσουν επίσης την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
σχετικών όρων απασχόλησης των 
αποσπασμένων εργαζομένων.

Or. de

Τροπολογία 652
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη στα οποία, σύμφωνα με 
το εθνικό τους δίκαιο και τις εθνικές τους 
πρακτικές, ο καθορισμός των όρων 
απασχόλησης των αποσπασμένων 
εργαζομένων οι οποίοι (όροι) αναφέρονται 
στο άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, και 
ιδίως των ελάχιστων αμοιβών, 
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου 
εργασίας, έχει ανατεθεί στην εργοδοσία 
και τους εργαζομένους, μπορούν, στο 
κατάλληλο επίπεδο και σύμφωνα με τους 
όρους που καθορίζονται από τα κράτη 
μέλη, να τους αναθέσουν επίσης την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
σχετικών όρων απασχόλησης των 
αποσπασμένων εργαζομένων, υπό την 
προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται 
κατάλληλο επίπεδο προστασίας 
ισοδύναμο με το επίπεδο που απορρέει 

4. Τα κράτη μέλη στα οποία, σύμφωνα με 
το εθνικό τους δίκαιο και τις εθνικές τους 
πρακτικές, ο καθορισμός των όρων 
απασχόλησης των αποσπασμένων 
εργαζομένων οι οποίοι (όροι) αναφέρονται 
στο άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, και 
ιδίως των ελάχιστων αμοιβών, 
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου 
εργασίας, έχει ανατεθεί στην εργοδοσία 
και τους εργαζομένους, μπορούν, στο 
κατάλληλο επίπεδο και σύμφωνα με τους 
όρους που καθορίζονται από τα κράτη 
μέλη, να τους αναθέσουν την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
σχετικών όρων απασχόλησης των 
αποσπασμένων εργαζομένων.
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από την οδηγία 96/71/ΕΚ και την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 653
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη στα οποία, σύμφωνα με 
το εθνικό τους δίκαιο και τις εθνικές τους 
πρακτικές, ο καθορισμός των όρων 
απασχόλησης των αποσπασμένων 
εργαζομένων οι οποίοι (όροι) αναφέρονται 
στο άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, και 
ιδίως των ελάχιστων αμοιβών, 
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου 
εργασίας, έχει ανατεθεί στην εργοδοσία 
και τους εργαζομένους, μπορούν, στο 
κατάλληλο επίπεδο και σύμφωνα με τους 
όρους που καθορίζονται από τα κράτη 
μέλη, να τους αναθέσουν επίσης την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
σχετικών όρων απασχόλησης των 
αποσπασμένων εργαζομένων, υπό την 
προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται 
κατάλληλο επίπεδο προστασίας 
ισοδύναμο με το επίπεδο που απορρέει 
από την οδηγία 96/71/ΕΚ και την 
παρούσα οδηγία.

4. Τα κράτη μέλη στα οποία, σύμφωνα με 
το εθνικό τους δίκαιο και τις εθνικές τους 
πρακτικές, ο καθορισμός των όρων 
απασχόλησης των αποσπασμένων 
εργαζομένων οι οποίοι (όροι) αναφέρονται 
στο άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, και 
ιδίως των ελάχιστων αμοιβών, 
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου 
εργασίας, έχει ανατεθεί στην εργοδοσία 
και τους εργαζομένους, μπορούν, στο 
κατάλληλο επίπεδο και σύμφωνα με τους 
όρους που καθορίζονται από τα κράτη 
μέλη, να τους αναθέσουν επίσης την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
σχετικών όρων απασχόλησης των 
αποσπασμένων εργαζομένων.

Or. de

Τροπολογία 654
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4



AM\925205EL.doc 27/138 PE504.094v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη στα οποία, σύμφωνα με 
το εθνικό τους δίκαιο και τις εθνικές τους 
πρακτικές, ο καθορισμός των όρων 
απασχόλησης των αποσπασμένων 
εργαζομένων οι οποίοι (όροι) αναφέρονται 
στο άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, και 
ιδίως των ελάχιστων αμοιβών, 
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου 
εργασίας, έχει ανατεθεί στην εργοδοσία 
και τους εργαζομένους, μπορούν, στο 
κατάλληλο επίπεδο και σύμφωνα με τους 
όρους που καθορίζονται από τα κράτη 
μέλη, να τους αναθέσουν επίσης την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
σχετικών όρων απασχόλησης των 
αποσπασμένων εργαζομένων, υπό την 
προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται 
κατάλληλο επίπεδο προστασίας 
ισοδύναμο με το επίπεδο που απορρέει 
από την οδηγία 96/71/ΕΚ και την 
παρούσα οδηγία.

4. Τα κράτη μέλη στα οποία, σύμφωνα με 
το εθνικό τους δίκαιο και τις εθνικές τους 
πρακτικές, ο καθορισμός των όρων 
απασχόλησης των αποσπασμένων 
εργαζομένων οι οποίοι (όροι) αναφέρονται 
στο άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, και 
ιδίως των ελάχιστων αμοιβών, 
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου 
εργασίας, έχει ανατεθεί στην εργοδοσία 
και τους εργαζομένους, μπορούν, στο 
κατάλληλο επίπεδο και σύμφωνα με τους 
όρους που καθορίζονται από τα κράτη 
μέλη, να τους αναθέσουν επίσης την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
σχετικών όρων απασχόλησης των 
αποσπασμένων εργαζομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αδύνατο να γίνει λεπτομερής αξιολόγηση της εργοδοσίας και των εργαζομένων για το 
κατά πόσο οι δράσεις τους λαμβάνουν υπόψη «κατάλληλο επίπεδο προστασίας», συνεπώς αυτή 
η περιοριστική διάταξη θα πρέπει να διαγραφεί για λόγους νομικής σαφήνειας.

Τροπολογία 655
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη στα οποία, σύμφωνα με 
το εθνικό τους δίκαιο και τις εθνικές τους 
πρακτικές, ο καθορισμός των όρων 
απασχόλησης των αποσπασμένων 
εργαζομένων οι οποίοι (όροι) αναφέρονται 

4. Τα κράτη μέλη στα οποία, σύμφωνα με 
το εθνικό τους δίκαιο και τις εθνικές τους 
πρακτικές, ο καθορισμός των όρων 
απασχόλησης των αποσπασμένων 
εργαζομένων οι οποίοι (όροι) αναφέρονται 



PE504.094v02-00 28/138 AM\925205EL.doc

EL

στο άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, και 
ιδίως των ελάχιστων αμοιβών, 
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου 
εργασίας, έχει ανατεθεί στην εργοδοσία 
και τους εργαζομένους, μπορούν, στο 
κατάλληλο επίπεδο και σύμφωνα με τους 
όρους που καθορίζονται από τα κράτη 
μέλη, να τους αναθέσουν επίσης την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
σχετικών όρων απασχόλησης των 
αποσπασμένων εργαζομένων, υπό την 
προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται κατάλληλο 
επίπεδο προστασίας ισοδύναμο με το 
επίπεδο που απορρέει από την οδηγία 
96/71/ΕΚ και την παρούσα οδηγία.

στο άρθρο 3 της οδηγίας για την επιβολή, 
και ιδίως των ελάχιστων αμοιβών, 
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου 
εργασίας, έχει ανατεθεί στην εργοδοσία 
και τους εργαζομένους, μπορούν, στο 
κατάλληλο επίπεδο και σύμφωνα με τους 
όρους που καθορίζονται από τα κράτη 
μέλη, να τους αναθέσουν επίσης την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
σχετικών όρων απασχόλησης των 
αποσπασμένων εργαζομένων, υπό την 
προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται κατάλληλο 
επίπεδο προστασίας ισοδύναμο με το 
επίπεδο που απορρέει από την οδηγία 
96/71/ΕΚ και την παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 656
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη στα οποία, σύμφωνα με 
το εθνικό τους δίκαιο και τις εθνικές τους 
πρακτικές, ο καθορισμός των όρων 
απασχόλησης των αποσπασμένων 
εργαζομένων οι οποίοι (όροι) αναφέρονται 
στο άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, και 
ιδίως των ελάχιστων αμοιβών, 
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου 
εργασίας, έχει ανατεθεί στην εργοδοσία 
και τους εργαζομένους, μπορούν, στο 
κατάλληλο επίπεδο και σύμφωνα με τους 
όρους που καθορίζονται από τα κράτη 
μέλη, να τους αναθέσουν επίσης την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
σχετικών όρων απασχόλησης των 
αποσπασμένων εργαζομένων, υπό την 
προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται κατάλληλο 
επίπεδο προστασίας ισοδύναμο με το 
επίπεδο που απορρέει από την οδηγία 

4. Τα κράτη μέλη στα οποία, σύμφωνα με 
το εθνικό τους δίκαιο και τις εθνικές τους 
πρακτικές, ο καθορισμός των όρων 
απασχόλησης των αποσπασμένων 
εργαζομένων οι οποίοι (όροι) αναφέρονται 
στο άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, και 
ιδίως των ελάχιστων αμοιβών, 
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου 
εργασίας, έχει ανατεθεί στην εργοδοσία 
και τους εργαζομένους, μπορούν, στο 
κατάλληλο επίπεδο και σύμφωνα με τους 
όρους που καθορίζονται από τα κράτη 
μέλη, να τους αναθέσουν επίσης την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
σχετικών όρων απασχόλησης των 
αποσπασμένων εργαζομένων, υπό την 
προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται κατάλληλο 
επίπεδο προστασίας ισοδύναμο με το 
επίπεδο που απορρέει από την οδηγία 
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96/71/ΕΚ και την παρούσα οδηγία. 96/71/ΕΚ και την παρούσα οδηγία.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τροπολογία γλωσσικής φύσεως (αφορά μόνο το πολωνικό κείμενο).

Τροπολογία 657
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη στα οποία οι 
επιθεωρήσεις εργασίας δεν έχουν καμία 
αρμοδιότητα για τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση των συνθηκών εργασίας 
και/ή των όρων απασχόλησης των 
αποσπασμένων εργαζομένων, μπορούν, 
κατ’ εξαίρεση, έπειτα από διαβούλευση 
με τους κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό 
επίπεδο, να θεσπίσουν ή να διατηρήσουν
ρυθμίσεις που εγγυώνται την τήρηση των 
εν λόγω όρων απασχόλησης, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι σχετικές ρυθμίσεις 
παρέχουν στα οικεία πρόσωπα κατάλληλο 
βαθμό προστασίας ισοδύναμο με το 
επίπεδο που απορρέει από την οδηγία 
96/71/ΕΚ και την παρούσα οδηγία.

5. Τηρώντας το άρθρο 5 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ και με πλήρη σεβασμό των 
διαφόρων προτύπων της αγοράς 
εργασίας, τα κράτη μέλη έχουν δικαίωμα 
να χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα από
ρυθμίσεις σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και πρακτική τους για να 
διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με την 
οδηγία 96/71/ΕΚ προκειμένου να 
εγγυηθούν στα οικεία πρόσωπα κατάλληλο 
βαθμό προστασίας όπως ορίζεται στην
οδηγία 96/71/ΕΚ και στην παρούσα 
οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 658
Traian Ungureanu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη στα οποία οι 
επιθεωρήσεις εργασίας δεν έχουν καμία 

5. Τα κράτη μέλη στα οποία οι 
επιθεωρήσεις εργασίας δεν έχουν καμία 
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αρμοδιότητα για τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση των συνθηκών εργασίας 
και/ή των όρων απασχόλησης των 
αποσπασμένων εργαζομένων, μπορούν, 
κατ’ εξαίρεση, έπειτα από διαβούλευση με 
τους κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό 
επίπεδο, να θεσπίσουν ή να διατηρήσουν 
ρυθμίσεις που εγγυώνται την τήρηση των 
εν λόγω όρων απασχόλησης, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι σχετικές ρυθμίσεις
παρέχουν στα οικεία πρόσωπα κατάλληλο 
βαθμό προστασίας ισοδύναμο με το 
επίπεδο που απορρέει από την οδηγία 
96/71/ΕΚ και την παρούσα οδηγία.

αρμοδιότητα για τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση των συνθηκών εργασίας 
και/ή των όρων απασχόλησης των 
αποσπασμένων εργαζομένων, μπορούν, 
κατ’ εξαίρεση, έπειτα από πρότερη 
διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους σε εθνικό επίπεδο, να 
δημιουργήσουν, να τροποποιήσουν ή να 
διατηρήσουν τις αναγκαίες διαδικασίες 
και μηχανισμούς που διασφαλίζουν την 
τήρηση των εν λόγω όρων απασχόλησης.
Οι εν λόγω διαδικασίες και μηχανισμοί 
πρέπει να παρέχουν στα οικεία πρόσωπα 
κατάλληλο βαθμό προστασίας ισοδύναμο 
με το επίπεδο που απορρέει από την οδηγία 
96/71/ΕΚ και την παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 659
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι εθνικές αρχές ελέγχου 
ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες 
εθνικές εισαγγελικές αρχές, καθώς και 
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), για 
κάθε περίπτωση απάτης που 
διαπιστώνεται κατά τον έλεγχο που 
διενεργείται στο πλαίσιο της εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας.

Or. fr

Τροπολογία 660
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την επιβολή των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το άρθρο 6 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ και την παρούσα οδηγία, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί που παρέχουν 
στους αποσπασμένους εργαζομένους τη 
δυνατότητα να υποβάλουν απευθείας 
καταγγελία κατά του εργοδότη τους, 
καθώς και το δικαίωμα να κινηθούν 
σχετικές δικαστικές ή διοικητικές 
διαδικασίες, και στο κράτος μέλος στο 
έδαφος του οποίου είναι ή ήταν 
αποσπασμένοι οι εργαζόμενοι, αν οι εν 
λόγω εργαζόμενοι κρίνουν ότι υπέστησαν 
ζημία ή βλάβη λόγω της μη εφαρμογής 
των εφαρμοστέων κανόνων, ακόμη και 
μετά τη λήξη της σχέσης στο πλαίσιο της 
οποίας φέρεται ότι έγινε η παράβαση των 
κανόνων.

1. Για την επιβολή των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το άρθρο 6 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ και την παρούσα οδηγία, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί που παρέχουν 
στους αποσπασμένους εργαζομένους τη 
δυνατότητα να υποβάλουν απευθείας 
καταγγελία κατά του εργοδότη τους, 
καθώς και το δικαίωμα να κινηθούν 
σχετικές δικαστικές ή διοικητικές 
διαδικασίες, είτε στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης της επιχείρησης είτε στο 
κράτος μέλος υποδοχής, ακόμη και μετά 
τη λήξη της σχέσης στο πλαίσιο της οποίας 
φέρεται ότι έγινε η παράβαση των 
κανόνων.

Or. en

Τροπολογία 661
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την επιβολή των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το άρθρο 6 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ και την παρούσα οδηγία, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί που παρέχουν 
στους αποσπασμένους εργαζομένους τη 
δυνατότητα να υποβάλουν απευθείας 
καταγγελία κατά του εργοδότη τους, 
καθώς και το δικαίωμα να κινηθούν 
σχετικές δικαστικές ή διοικητικές 
διαδικασίες, και στο κράτος μέλος στο 
έδαφος του οποίου είναι ή ήταν 
αποσπασμένοι οι εργαζόμενοι, αν οι εν 

1. Για την επιβολή των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία και 
την οδηγία 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί που παρέχουν 
στους αποσπασμένους εργαζομένους τη 
δυνατότητα να υποβάλουν απευθείας 
καταγγελία κατά του εργοδότη τους, 
καθώς και το δικαίωμα να κινηθούν 
σχετικές δικαστικές ή διοικητικές 
διαδικασίες, και στο κράτος μέλος στο 
έδαφος του οποίου είναι ή ήταν 
αποσπασμένοι οι εργαζόμενοι, αν οι εν 
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λόγω εργαζόμενοι κρίνουν ότι υπέστησαν 
ζημία ή βλάβη λόγω της μη εφαρμογής των 
εφαρμοστέων κανόνων, ακόμη και μετά τη 
λήξη της σχέσης στο πλαίσιο της οποίας 
φέρεται ότι έγινε η παράβαση των 
κανόνων.

λόγω εργαζόμενοι κρίνουν ότι υπέστησαν 
ζημία ή βλάβη λόγω της μη εφαρμογής των 
εφαρμοστέων κανόνων, ακόμη και μετά τη 
λήξη της σχέσης στο πλαίσιο της οποίας 
φέρεται ότι έγινε η παράβαση των 
κανόνων.

Or. de

Τροπολογία 662
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την επιβολή των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το άρθρο 6 της οδηγίας
96/71/ΕΚ και την παρούσα οδηγία, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν
αποτελεσματικοί μηχανισμοί που παρέχουν 
στους αποσπασμένους εργαζομένους τη 
δυνατότητα να υποβάλουν απευθείας 
καταγγελία κατά του εργοδότη τους, 
καθώς και το δικαίωμα να κινηθούν 
σχετικές δικαστικές ή διοικητικές 
διαδικασίες, και στο κράτος μέλος στο 
έδαφος του οποίου είναι ή ήταν 
αποσπασμένοι οι εργαζόμενοι, αν οι εν 
λόγω εργαζόμενοι κρίνουν ότι υπέστησαν 
ζημία ή βλάβη λόγω της μη εφαρμογής των 
εφαρμοστέων κανόνων, ακόμη και μετά τη 
λήξη της σχέσης στο πλαίσιο της οποίας 
φέρεται ότι έγινε η παράβαση των 
κανόνων.

1. Για την επιβολή των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία και 
την οδηγία 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί που παρέχουν 
στους αποσπασμένους εργαζομένους τη 
δυνατότητα να υποβάλουν απευθείας 
καταγγελία κατά του εργοδότη τους, 
καθώς και το δικαίωμα να κινηθούν 
σχετικές δικαστικές ή διοικητικές 
διαδικασίες, και στο κράτος μέλος στο 
έδαφος του οποίου είναι ή ήταν 
αποσπασμένοι οι εργαζόμενοι, αν οι εν 
λόγω εργαζόμενοι κρίνουν ότι υπέστησαν 
ζημία ή βλάβη λόγω της μη εφαρμογής των 
εφαρμοστέων κανόνων, ακόμη και μετά τη 
λήξη της σχέσης στο πλαίσιο της οποίας 
φέρεται ότι έγινε η παράβαση των 
κανόνων.

Or. en

Τροπολογία 663
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλα 
τρίτα μέρη, όπως οι ενώσεις, οι 
οργανώσεις και τα άλλα νομικά πρόσωπα, 
τα οποία έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ορίζει η εθνική τους νομοθεσία, 
έννομο συμφέρον να εξασφαλίσουν την 
τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, μπορούν να κινήσουν εξ
ονόματος ή προς υποστήριξη των 
αποσπασμένων εργαζομένων ή του 
εργοδότη τους και με την έγκρισή τους, 
κάθε δικαστική ή διοικητική διαδικασία 
που προβλέπεται για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας και/ή για την επιβολή 
των υποχρεώσεων που απορρέουν απ’ 
αυτήν.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 664
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Olle Ludvigsson, Συλβάνα Ράπτη, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλα 
τρίτα μέρη, όπως οι ενώσεις, οι 
οργανώσεις και τα άλλα νομικά πρόσωπα, 
τα οποία έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ορίζει η εθνική τους νομοθεσία, 
έννομο συμφέρον να εξασφαλίσουν την 
τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, μπορούν να κινήσουν εξ 
ονόματος ή προς υποστήριξη των 
αποσπασμένων εργαζομένων ή του 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλα 
τρίτα μέρη, όπως οι ενώσεις, οι 
οργανώσεις και τα άλλα νομικά πρόσωπα, 
τα οποία έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ορίζει η εθνική τους νομοθεσία, 
έννομο συμφέρον να εξασφαλίσουν την 
τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας και της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 
μπορούν να κινήσουν εξ ονόματος ή προς 
υποστήριξη των αποσπασμένων 
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εργοδότη τους και με την έγκρισή τους, 
κάθε δικαστική ή διοικητική διαδικασία 
που προβλέπεται για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας και/ή για την επιβολή 
των υποχρεώσεων που απορρέουν απ’ 
αυτήν.

εργαζομένων ή του εργοδότη τους κάθε 
δικαστική ή διοικητική διαδικασία που 
προβλέπεται για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 
96/71/ΕΚ και/ή για την επιβολή των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την
παρούσα οδηγία και την οδηγία 
96/71/ΕΚ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
έχουν το δικαίωμα συλλογικής δράσης με 
σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης 
με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας 
και της οδηγίας 96/71/ΕΚ, και τη 
δυνατότητα να ασκήσουν αγωγές μέσω 
εκπροσώπου για λογαριασμό των 
αποσπασμένων εργαζομένων. 

Or. en

Τροπολογία 665
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλα 
τρίτα μέρη, όπως οι ενώσεις, οι 
οργανώσεις και τα άλλα νομικά πρόσωπα, 
τα οποία έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ορίζει η εθνική τους νομοθεσία, 
έννομο συμφέρον να εξασφαλίσουν την 
τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, μπορούν να κινήσουν εξ 
ονόματος ή προς υποστήριξη των 
αποσπασμένων εργαζομένων ή του 
εργοδότη τους και με την έγκρισή τους, 
κάθε δικαστική ή διοικητική διαδικασία 
που προβλέπεται για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας και/ή για την επιβολή 
των υποχρεώσεων που απορρέουν απ’ 
αυτήν.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλα 
τρίτα μέρη, όπως οι ενώσεις, οι 
οργανώσεις και τα άλλα νομικά πρόσωπα, 
τα οποία έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ορίζει η εθνική τους νομοθεσία, 
έννομο συμφέρον να εξασφαλίσουν την 
τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας και της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 
μπορούν να κινήσουν εξ ονόματος ή προς 
υποστήριξη των αποσπασμένων 
εργαζομένων ή του εργοδότη τους και με 
την έγκρισή τους, κάθε δικαστική ή 
διοικητική διαδικασία που προβλέπεται για 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και/ή 
για την επιβολή των υποχρεώσεων που 
απορρέουν απ’ αυτήν. Οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις διατηρούν το δικαίωμα 
συλλογικής προσφυγής για την εφαρμογή 
των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και 
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της οδηγίας 96/71/ΕΚ. Ακόμα, μπορούν
να αναλάβουν τη δικαστική 
εκπροσώπηση των αποσπασμένων 
εργαζομένων.

Or. de

Τροπολογία 666
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλα 
τρίτα μέρη, όπως οι ενώσεις, οι 
οργανώσεις και τα άλλα νομικά πρόσωπα, 
τα οποία έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ορίζει η εθνική τους νομοθεσία, 
έννομο συμφέρον να εξασφαλίσουν την 
τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, μπορούν να κινήσουν εξ 
ονόματος ή προς υποστήριξη των 
αποσπασμένων εργαζομένων ή του 
εργοδότη τους και με την έγκρισή τους, 
κάθε δικαστική ή διοικητική διαδικασία 
που προβλέπεται για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας και/ή για την επιβολή 
των υποχρεώσεων που απορρέουν απ’ 
αυτήν.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλα 
τρίτα μέρη, όπως οι ενώσεις, οι 
οργανώσεις και τα άλλα νομικά πρόσωπα, 
τα οποία έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ορίζει η εθνική τους νομοθεσία, 
έννομο συμφέρον να εξασφαλίσουν την 
τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, μπορούν να κινήσουν εξ 
ονόματος ή προς υποστήριξη των 
αποσπασμένων εργαζομένων ή του 
εργοδότη τους και μόνο με την έγκρισή 
τους, με την επιφύλαξη των εθνικών 
συστημάτων εργασιακών σχέσεων και 
της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων,
κάθε δικαστική ή διοικητική διαδικασία 
που προβλέπεται για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας και/ή για την επιβολή 
των υποχρεώσεων που απορρέουν απ’ 
αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 667
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλα 
τρίτα μέρη, όπως οι ενώσεις, οι 
οργανώσεις και τα άλλα νομικά πρόσωπα, 
τα οποία έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ορίζει η εθνική τους νομοθεσία, 
έννομο συμφέρον να εξασφαλίσουν την 
τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, μπορούν να κινήσουν εξ 
ονόματος ή προς υποστήριξη των 
αποσπασμένων εργαζομένων ή του 
εργοδότη τους και με την έγκρισή τους, 
κάθε δικαστική ή διοικητική διαδικασία 
που προβλέπεται για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας και/ή για την επιβολή 
των υποχρεώσεων που απορρέουν απ’ 
αυτήν.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλα 
τρίτα μέρη, όπως οι ενώσεις, οι 
οργανώσεις και τα άλλα νομικά πρόσωπα, 
τα οποία έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ορίζει η εθνική τους νομοθεσία, 
έννομο συμφέρον να εξασφαλίσουν την 
τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, μπορούν να κινήσουν εξ 
ονόματος ή προς υποστήριξη των 
αποσπασμένων εργαζομένων ή του 
εργοδότη τους και με τη ρητή 
συγκατάθεσή τους, κάθε δικαστική ή 
διοικητική διαδικασία που προβλέπεται για 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και/ή 
για την επιβολή των υποχρεώσεων που 
απορρέουν απ’ αυτήν.

Or. cs

Τροπολογία 668
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλα 
τρίτα μέρη, όπως οι ενώσεις, οι 
οργανώσεις και τα άλλα νομικά πρόσωπα, 
τα οποία έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ορίζει η εθνική τους νομοθεσία, 
έννομο συμφέρον να εξασφαλίσουν την 
τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, μπορούν να κινήσουν εξ 
ονόματος ή προς υποστήριξη των 
αποσπασμένων εργαζομένων ή του 
εργοδότη τους και με την έγκρισή τους, 
κάθε δικαστική ή διοικητική διαδικασία 
που προβλέπεται για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας και/ή για την επιβολή 
των υποχρεώσεων που απορρέουν απ’ 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλα 
τρίτα μέρη, όπως οι ενώσεις, οι 
οργανώσεις και τα άλλα νομικά πρόσωπα, 
τα οποία έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ορίζει η εθνική τους νομοθεσία, 
έννομο συμφέρον να εξασφαλίσουν την 
τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας και της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 
μπορούν να κινήσουν εξ ονόματος ή προς 
υποστήριξη των αποσπασμένων 
εργαζομένων ή του εργοδότη τους και με 
την έγκρισή τους, κάθε δικαστική ή 
διοικητική διαδικασία που προβλέπεται για 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και/ή 
για την επιβολή των υποχρεώσεων που 
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αυτήν. απορρέουν απ’ αυτήν.

Or. de

Τροπολογία 669
Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλα 
τρίτα μέρη, όπως οι ενώσεις, οι 
οργανώσεις και τα άλλα νομικά πρόσωπα, 
τα οποία έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ορίζει η εθνική τους νομοθεσία, 
έννομο συμφέρον να εξασφαλίσουν την 
τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, μπορούν να κινήσουν εξ 
ονόματος ή προς υποστήριξη των 
αποσπασμένων εργαζομένων ή του 
εργοδότη τους και με την έγκρισή τους, 
κάθε δικαστική ή διοικητική διαδικασία 
που προβλέπεται για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας και/ή για την επιβολή 
των υποχρεώσεων που απορρέουν απ’ 
αυτήν.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλα 
τρίτα μέρη, όπως οι ενώσεις, οι 
οργανώσεις και τα άλλα νομικά πρόσωπα, 
τα οποία έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ορίζει η εθνική τους νομοθεσία, 
έννομο συμφέρον να εξασφαλίσουν την 
τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας και της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 
μπορούν να κινήσουν εξ ονόματος ή προς 
υποστήριξη των αποσπασμένων 
εργαζομένων ή του εργοδότη τους, κάθε 
δικαστική ή διοικητική διαδικασία που 
προβλέπεται για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας και/ή για την επιβολή 
των υποχρεώσεων που απορρέουν απ’ 
αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 670
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλα 
τρίτα μέρη, όπως οι ενώσεις, οι 
οργανώσεις και τα άλλα νομικά πρόσωπα, 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλα 
τρίτα μέρη, όπως οι ενώσεις, οι 
οργανώσεις και τα άλλα νομικά πρόσωπα, 
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τα οποία έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ορίζει η εθνική τους νομοθεσία, 
έννομο συμφέρον να εξασφαλίσουν την 
τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, μπορούν να κινήσουν εξ 
ονόματος ή προς υποστήριξη των 
αποσπασμένων εργαζομένων ή του 
εργοδότη τους και με την έγκρισή τους, 
κάθε δικαστική ή διοικητική διαδικασία 
που προβλέπεται για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας και/ή για την επιβολή 
των υποχρεώσεων που απορρέουν απ’ 
αυτήν.

τα οποία έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ορίζει η εθνική τους νομοθεσία, 
έννομο συμφέρον να εξασφαλίσουν την 
τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας και της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 
μπορούν να κινήσουν εξ ονόματος ή προς 
υποστήριξη των αποσπασμένων 
εργαζομένων ή του εργοδότη τους και με 
την έγκρισή τους, κάθε δικαστική ή 
διοικητική διαδικασία που προβλέπεται για 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και/ή 
για την επιβολή των υποχρεώσεων που 
απορρέουν απ’ αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 671
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλα 
τρίτα μέρη, όπως οι ενώσεις, οι 
οργανώσεις και τα άλλα νομικά πρόσωπα, 
τα οποία έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ορίζει η εθνική τους νομοθεσία, 
έννομο συμφέρον να εξασφαλίσουν την 
τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, μπορούν να κινήσουν εξ 
ονόματος ή προς υποστήριξη των 
αποσπασμένων εργαζομένων ή του 
εργοδότη τους και με την έγκρισή τους, 
κάθε δικαστική ή διοικητική διαδικασία 
που προβλέπεται για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας και/ή για την επιβολή 
των υποχρεώσεων που απορρέουν απ’ 
αυτήν.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλα 
τρίτα μέρη, όπως οι ενώσεις, οι 
οργανώσεις και τα άλλα νομικά πρόσωπα, 
τα οποία έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ορίζει η εθνική τους νομοθεσία, 
έννομο συμφέρον να εξασφαλίσουν την 
τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, μπορούν να κινήσουν εξ 
ονόματος ή προς υποστήριξη των 
αποσπασμένων εργαζομένων ή του 
εργοδότη τους και μόνο με την έγκρισή 
τους, κάθε δικαστική ή διοικητική 
διαδικασία που προβλέπεται για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και/ή για 
την επιβολή των υποχρεώσεων που 
απορρέουν απ’ αυτήν.

Or. en
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Τροπολογία 672
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι παράγραφοι 1 και 3 εφαρμόζονται 
υπό την επιφύλαξη των εθνικών κανόνων 
περί των προθεσμιών παραγραφής ή των 
προθεσμιών άσκησης των σχετικών 
ενεργειών και των εθνικών δικονομικών 
κανόνων που διέπουν την εκπροσώπηση 
και την υπεράσπιση ενώπιον των 
δικαστηρίων.

4. Οι παράγραφοι 1 και 3 εφαρμόζονται 
υπό την επιφύλαξη των εθνικών κανόνων 
περί των προθεσμιών παραγραφής ή των 
προθεσμιών άσκησης των σχετικών 
ενεργειών και των εθνικών δικονομικών 
κανόνων που διέπουν την εκπροσώπηση 
και την υπεράσπιση ενώπιον των 
δικαστηρίων, εάν είναι πιο ευνοϊκοί από 
όσα καθορίζονται στο στοιχείο α), και 
των εθνικών διατάξεων σύμφωνα με τις 
οποίες τα μέρη των συλλογικών 
συμβάσεων επιβάλλουν τις εν λόγω 
συμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 673
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι παράγραφοι 1 και 3 εφαρμόζονται 
υπό την επιφύλαξη των εθνικών κανόνων 
περί των προθεσμιών παραγραφής ή των 
προθεσμιών άσκησης των σχετικών 
ενεργειών και των εθνικών δικονομικών 
κανόνων που διέπουν την εκπροσώπηση 
και την υπεράσπιση ενώπιον των 
δικαστηρίων.

4. Οι παράγραφοι 1 και 3 εφαρμόζονται 
υπό την επιφύλαξη των εθνικών κανόνων 
περί των προθεσμιών παραγραφής ή των 
προθεσμιών άσκησης των σχετικών 
ενεργειών και των εθνικών δικονομικών 
κανόνων που διέπουν την εκπροσώπηση 
και την υπεράσπιση ενώπιον των 
δικαστηρίων, εάν είναι ευνοϊκότεροι από 
όσα καθορίζονται στην παράγραφο α), 
και των εθνικών διατάξεων σύμφωνα με 
τις οποίες τα μέρη των συλλογικών 
συμβάσεων επιβάλλουν τις εν λόγω 
συμβάσεις.
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Or. de

Τροπολογία 674
Ole Christensen, Stephen Hughes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι παράγραφοι 1 και 3 εφαρμόζονται 
υπό την επιφύλαξη των εθνικών κανόνων 
περί των προθεσμιών παραγραφής ή των 
προθεσμιών άσκησης των σχετικών 
ενεργειών και των εθνικών δικονομικών 
κανόνων που διέπουν την εκπροσώπηση 
και την υπεράσπιση ενώπιον των 
δικαστηρίων.

4. Οι παράγραφοι 1 και 3 εφαρμόζονται 
υπό την επιφύλαξη των εθνικών κανόνων 
περί των προθεσμιών παραγραφής ή των 
προθεσμιών άσκησης των σχετικών 
ενεργειών και των εθνικών δικονομικών 
κανόνων που διέπουν την εκπροσώπηση 
και την υπεράσπιση ενώπιον των 
δικαστηρίων και των εθνικών διατάξεων 
σύμφωνα με τις οποίες τα μέρη των 
συλλογικών συμβάσεων επιβάλλουν τις εν 
λόγω συμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 675
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι παράγραφοι 1 και 3 εφαρμόζονται 
υπό την επιφύλαξη των εθνικών κανόνων 
περί των προθεσμιών παραγραφής ή των 
προθεσμιών άσκησης των σχετικών 
ενεργειών και των εθνικών δικονομικών 
κανόνων που διέπουν την εκπροσώπηση 
και την υπεράσπιση ενώπιον των 
δικαστηρίων.

4. Οι παράγραφοι 1 και 3 εφαρμόζονται 
υπό την επιφύλαξη των εθνικών κανόνων 
περί των προθεσμιών παραγραφής ή των 
προθεσμιών άσκησης των σχετικών 
ενεργειών και των εθνικών δικονομικών 
κανόνων που διέπουν την εκπροσώπηση 
και την υπεράσπιση ενώπιον των 
δικαστηρίων. Ωστόσο, στους εθνικούς 
δικονομικούς κανόνες προβλέπεται μια 
ελάχιστη περίοδος τουλάχιστον έξι μηνών 
για την άσκηση αγωγής.
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Or. en

Τροπολογία 676
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Αποσπασμένοι εργαζόμενοι που 
κινούν δικαστικές ή διοικητικές 
διαδικασίες δεν τυγχάνουν δυσμενούς 
μεταχείρισης από τον εργοδότη. 
Παραχωρείται το δικαίωμα σε 
αποσπασμένους εργαζομένους με 
υπηκοότητα τρίτης χώρας να διαμένουν 
στην ΕΕ έως ότου ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες.

Or. en

Τροπολογία 677
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη θέσπιση 
των αναγκαίων μηχανισμών προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι οι αποσπασμένοι 
εργαζόμενοι είναι σε θέση να λάβουν:

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη θέσπιση 
των αναγκαίων μηχανισμών προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι οι αποσπασμένοι 
εργαζόμενοι ή οι φορείς που ενεργούν εξ 
ονόματός τους είναι σε θέση να 
διεκδικήσουν και να λάβουν όλα τα 
δικαιώματα που τους οφείλονται.

Or. en
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Τροπολογία 678
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη θέσπιση 
των αναγκαίων μηχανισμών προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι οι αποσπασμένοι 
εργαζόμενοι είναι σε θέση να λάβουν:

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη θέσπιση 
των αναγκαίων μηχανισμών προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι οι αποσπασμένοι 
εργαζόμενοι ή οι φορείς που ενεργούν εξ 
ονόματός τους είναι σε θέση να 
διεκδικήσουν και να λάβουν όλα τα 
δικαιώματα που τους οφείλονται 
περιλαμβανομένων, ενδεικτικά:

Or. en

Τροπολογία 679
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη θέσπιση 
των αναγκαίων μηχανισμών προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι οι αποσπασμένοι 
εργαζόμενοι είναι σε θέση να λάβουν:

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη θέσπιση 
των αναγκαίων μηχανισμών προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι οι αποσπασμένοι 
εργαζόμενοι είναι σε θέση να λάβουν
τουλάχιστον τα εξής:

Or. de

Τροπολογία 680
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όλες τις καθυστερούμενες αμοιβές που 
τους οφείλονται σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους όρους απασχόλησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 681
Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όλες τις καθυστερούμενες αμοιβές που 
τους οφείλονται σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους όρους απασχόλησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ·

α) όλες τις καθυστερούμενες αμοιβές που 
οφείλονται και/ή τις εισφορές που 
οφείλονται σε κοινά ταμεία ή 
οργανισμούς των κοινωνικών εταίρων
σύμφωνα με τους εφαρμοστέους όρους 
απασχόλησης που αναφέρονται στο άρθρο 
3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία προβλέπει ισχυρούς μηχανισμούς επιβολής που προστατεύουν τα 
δικαιώματα και τα συμφέροντα των αποσπασμένων εργαζομένων. Είναι σημαντικό να 
υπογραμμιστεί ότι σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 11, τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να 
διασφαλίζουν ότι παρέχεται προστασία για όλα τα ζητήματα που αφορούν πληρωμή, 
φορολόγηση και κοινωνική ασφάλιση των αποσπασμένων εργαζομένων, και να συνεργάζονται 
με τους σχετικούς φορείς ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός αυτών των δικαιωμάτων.

Τροπολογία 682
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όλες τις καθυστερούμενες αμοιβές που 
τους οφείλονται σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους όρους απασχόλησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ·

α) όλες τις καθυστερούμενες αμοιβές που 
οφείλονται και/ή τις εισφορές που 
οφείλονται σε κοινά ταμεία ή 
οργανισμούς των κοινωνικών εταίρων
που αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 683
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όλες τις καθυστερούμενες αμοιβές που 
τους οφείλονται σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους όρους απασχόλησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας
96/71/ΕΚ·

α) όλες τις καθυστερούμενες αμοιβές που 
οφείλονται και/ή τις εισφορές που 
οφείλονται σε κοινά ταμεία ή 
οργανισμούς των κοινωνικών εταίρων
που αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 684
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όλες τις καθυστερούμενες αμοιβές που 
τους οφείλονται σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους όρους απασχόλησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ·

α) όλες τις καθυστερούμενες αμοιβές που 
τους οφείλονται και τα στοιχεία των 
αποδοχών, τα στοιχεία των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης καθώς και τους 
τόκους που σχετίζονται με αυτές, 
σύμφωνα με τους εφαρμοστέους όρους 
απασχόλησης που αναφέρονται στο άρθρο 
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3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ·

Or. de

Τροπολογία 685
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όλες τις καθυστερούμενες αμοιβές που 
τους οφείλονται σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους όρους απασχόλησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ·

α) όλες τις καθυστερούμενες αμοιβές και 
τα σχετικά επιδόματα, παροχές 
κοινωνικής ασφάλισης κ.λπ., πλέον 
τόκων·

Or. en

Τροπολογία 686
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιστροφή των επιπλέον δαπανών, σε 
σχέση με το ποσό των καθαρών 
αποδοχών ή με την ποιότητα του 
καταλύματος, οι οποίες παρακρατήθηκαν 
ή αφαιρέθηκαν από τους μισθούς για τα 
καταλύματα που παρασχέθηκαν από τον 
εργοδότη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 687
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιστροφή των επιπλέον δαπανών, σε 
σχέση με το ποσό των καθαρών αποδοχών 
ή με την ποιότητα του καταλύματος, οι 
οποίες παρακρατήθηκαν ή αφαιρέθηκαν 
από τους μισθούς για τα καταλύματα που 
παρασχέθηκαν από τον εργοδότη.

β) επιστροφή των επιπλέον δαπανών, σε 
σχέση με το ποσό των αποδοχών ή με την 
ποιότητα του καταλύματος, οι οποίες 
παρακρατήθηκαν ή αφαιρέθηκαν από τους 
μισθούς για τα καταλύματα που 
παρασχέθηκαν από τον εργοδότη.

Or. en

Τροπολογία 688
Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) όλων των καθυστερούμενων 
πληρωμών για οφειλόμενες αμοιβές ή 
επιστροφές φόρων ή εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που έχουν παρακρατηθεί 
αδικαιολόγητα από τον μισθό του 
εργαζομένου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία προβλέπει ισχυρούς μηχανισμούς επιβολής που προστατεύουν τα 
δικαιώματα και τα συμφέροντα των αποσπασμένων εργαζομένων. Είναι σημαντικό να 
υπογραμμιστεί ότι σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 11, τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να 
διασφαλίζουν ότι παρέχεται προστασία για όλα τα ζητήματα που αφορούν πληρωμή, 
φορολόγηση και κοινωνική ασφάλιση των αποσπασμένων εργαζομένων, και να συνεργάζονται 
με τους σχετικούς φορείς ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός αυτών των δικαιωμάτων.

Τροπολογία 689
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) όλων των καθυστερούμενων 
πληρωμών για οφειλόμενες αμοιβές ή 
επιστροφές φόρων ή εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που έχουν παρακρατηθεί 
αδικαιολόγητα από τον μισθό του 
εργαζομένου.

Or. en

Τροπολογία 690
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) όλων των καθυστερούμενων 
πληρωμών για οφειλόμενες αμοιβές ή 
επιστροφές φόρων ή εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που έχουν παρακρατηθεί 
αδικαιολόγητα από τον μισθό του 
εργαζομένου.

Or. en

Τροπολογία 691
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και 
στις περιπτώσεις στις οποίες οι 
αποσπασμένοι εργαζόμενοι έχουν 
επιστρέψει από το κράτος μέλος στο οποίο 

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και 
στις περιπτώσεις στις οποίες οι 
αποσπασμένοι εργαζόμενοι έχουν 
επιστρέψει από το κράτος μέλος στο οποίο 
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έγινε η απόσπαση. έγινε η απόσπαση, καθώς και για τις 
περιπτώσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι 
είναι πλασματικά αυτοαπασχολούμενοι σε 
διασυνοριακό επίπεδο.

Or. de

Τροπολογία 692
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και 
στις περιπτώσεις στις οποίες οι 
αποσπασμένοι εργαζόμενοι έχουν 
επιστρέψει από το κράτος μέλος στο οποίο 
έγινε η απόσπαση.

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και 
στις περιπτώσεις στις οποίες οι 
αποσπασμένοι εργαζόμενοι έχουν 
επιστρέψει από το κράτος μέλος στο οποίο 
έγινε η απόσπαση και επίσης στην 
περίπτωση ψευδοαυτοαπασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 693
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι μηχανισμοί που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5 μπορεί να περιλαμβάνουν 
σύστημα που εξασφαλίζει, χωρίς 
διακρίσεις σε σύγκριση με την προστασία 
των ισοδύναμων δικαιωμάτων των 
μισθωτών των άμεσων υπεργολάβων που 
είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος του 
κράτους μέλους υποδοχής, ότι ο 
εργολάβος άμεσος υπεργολάβος του 
οποίου είναι ο εργοδότης (πάροχος 
υπηρεσιών ή επιχείρηση προσωρινής 
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απασχόλησης ή γραφείο εύρεσης 
εργασίας), μπορεί, επιπλέον ή αντί του 
εργοδότη, να θεωρηθεί από τον 
αποσπασμένο εργαζόμενο και/ή από τα 
κοινά ταμεία ή τους οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων υπεύθυνος για μη 
καταβολή των ποσών που περιγράφονται 
στην παράγραφο 5. 

Or. en

Τροπολογία 694
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 διαγράφεται
Υπεργολαβία — Από κοινού και εις 

ολόκληρον ευθύνη 
1. Όσον αφορά τις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ, για 
όλες τις περιπτώσεις απόσπασης που 
καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 
3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν, χωρίς διακρίσεις σε 
σύγκριση με την προστασία των 
ισοδύναμων δικαιωμάτων των μισθωτών 
των άμεσων υπεργολάβων που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, ότι ο 
εργολάβος άμεσος υπεργολάβος του 
οποίου είναι ο εργοδότης (πάροχος 
υπηρεσιών ή επιχείρηση προσωρινής 
απασχόλησης ή γραφείο εύρεσης 
εργασίας) μπορεί, επιπλέον ή αντί του 
εργοδότη, να θεωρηθεί από τον 
αποσπασμένο εργαζόμενο και/ή από τα 
κοινά ταμεία ή τους οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων υπεύθυνος για τη μη 
καταβολή των ακόλουθων ποσών:
α) των τυχόν οφειλόμενων καθαρών 
αμοιβών που αντιστοιχούν στις ελάχιστες 
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αμοιβές και/ή των εισφορών που 
οφείλονται σε κοινά ταμεία ή 
οργανισμούς των κοινωνικών εταίρων, 
στον βαθμό που καλύπτονται από το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ·
β) όλων των καθυστερούμενων 
πληρωμών για οφειλόμενες αμοιβές ή 
επιστροφές φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης που έχουν 
παρακρατηθεί αδικαιολόγητα από τον 
μισθό του.
Η ευθύνη για την οποία γίνεται λόγος 
στην παρούσα παράγραφο περιορίζεται 
στα δικαιώματα των εργαζομένων που 
έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της 
συμβατικής σχέσης μεταξύ του 
εργολάβου και του υπεργολάβου του.
2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
εργολάβοι που έχουν επιδείξει τη δέουσα 
επιμέλεια δεν θεωρούνται υπεύθυνοι 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα 
σχετικά συστήματα εφαρμόζονται με 
διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις και 
αναλογικά. Μπορεί να περιλαμβάνουν τη 
λήψη προληπτικών μέτρων από τον 
εργολάβο που να προβλέπουν την 
προσκόμιση αποδείξεων από τον 
υπεργολάβο για τους βασικούς όρους 
εργασίας που εφαρμόζει στους 
αποσπασμένους εργαζομένους, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των δελτίων 
μισθοδοσίας και καταβολής των 
αμοιβών, του σεβασμού των 
υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης 
και/ή των φορολογικών υποχρεώσεων στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης και της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες που 
διέπουν την απόσπαση των εργαζομένων.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης, να προβλέπουν, 
βάσει του εθνικού τους δικαίου, πιο 
αυστηρούς κανόνες ευθύνης όσον αφορά 
το πεδίο εφαρμογής και το εύρος της 
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ευθύνης των υπεργολάβων, χωρίς 
διακρίσεις και σε αναλογική βάση. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης, να προβλέπουν 
ευθύνη αυτού του είδους και σε άλλους 
τομείς, που δεν περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ. Τα 
κράτη μέλη μπορούν, στις περιπτώσεις 
αυτές, να προβλέπουν ότι οι εργολάβοι 
που έχουν επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια, 
όπως την ορίζει το εθνικό δίκαιο, δεν 
φέρουν ευθύνη.
4. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, η 
Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους σε επίπεδο ΕΕ, επανεξετάζει την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου με σκοπό 
να προτείνει, αν το κρίνει σκόπιμο, τις 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή αλλαγές.

Or. en

Τροπολογία 695
Csaba Őry

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπεργολαβία — Από κοινού και εις 
ολόκληρον ευθύνη 

διαγράφεται

1. Όσον αφορά τις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ, για 
όλες τις περιπτώσεις απόσπασης που 
καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 
3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν, χωρίς διακρίσεις σε 
σύγκριση με την προστασία των 
ισοδύναμων δικαιωμάτων των μισθωτών 
των άμεσων υπεργολάβων που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, ότι ο 
εργολάβος άμεσος υπεργολάβος του 
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οποίου είναι ο εργοδότης (πάροχος 
υπηρεσιών ή επιχείρηση προσωρινής 
απασχόλησης ή γραφείο εύρεσης 
εργασίας) μπορεί, επιπλέον ή αντί του 
εργοδότη, να θεωρηθεί από τον 
αποσπασμένο εργαζόμενο και/ή από τα 
κοινά ταμεία ή τους οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων υπεύθυνος για τη μη 
καταβολή των ακόλουθων ποσών:
α) των τυχόν οφειλόμενων καθαρών 
αμοιβών που αντιστοιχούν στις ελάχιστες 
αμοιβές και/ή των εισφορών που 
οφείλονται σε κοινά ταμεία ή 
οργανισμούς των κοινωνικών εταίρων, 
στον βαθμό που καλύπτονται από το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ·
β) όλων των καθυστερούμενων 
πληρωμών για οφειλόμενες αμοιβές ή 
επιστροφές φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης που έχουν 
παρακρατηθεί αδικαιολόγητα από τον 
μισθό του.
Η ευθύνη για την οποία γίνεται λόγος 
στην παρούσα παράγραφο περιορίζεται 
στα δικαιώματα των εργαζομένων που 
έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της 
συμβατικής σχέσης μεταξύ του 
εργολάβου και του υπεργολάβου του.
2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
εργολάβοι που έχουν επιδείξει τη δέουσα 
επιμέλεια δεν θεωρούνται υπεύθυνοι 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα 
σχετικά συστήματα εφαρμόζονται με 
διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις και 
αναλογικά. Μπορεί να περιλαμβάνουν τη 
λήψη προληπτικών μέτρων από τον 
εργολάβο που να προβλέπουν την 
προσκόμιση αποδείξεων από τον 
υπεργολάβο για τους βασικούς όρους 
εργασίας που εφαρμόζει στους 
αποσπασμένους εργαζομένους, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των δελτίων 
μισθοδοσίας και καταβολής των 
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αμοιβών, του σεβασμού των 
υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης 
και/ή των φορολογικών υποχρεώσεων στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης και της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες που 
διέπουν την απόσπαση των εργαζομένων.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης, να προβλέπουν, 
βάσει του εθνικού τους δικαίου, πιο 
αυστηρούς κανόνες ευθύνης όσον αφορά 
το πεδίο εφαρμογής και το εύρος της 
ευθύνης των υπεργολάβων, χωρίς 
διακρίσεις και σε αναλογική βάση. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης, να προβλέπουν 
ευθύνη αυτού του είδους και σε άλλους 
τομείς, που δεν περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ. Τα 
κράτη μέλη μπορούν, στις περιπτώσεις 
αυτές, να προβλέπουν ότι οι εργολάβοι 
που έχουν επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια, 
όπως την ορίζει το εθνικό δίκαιο, δεν 
φέρουν ευθύνη.
4. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, η 
Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους σε επίπεδο ΕΕ, επανεξετάζει την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου με σκοπό 
να προτείνει, αν το κρίνει σκόπιμο, τις 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή αλλαγές.

Or. hu

Τροπολογία 696
Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 διαγράφεται
 Υπεργολαβία — Από κοινού και εις 
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ολόκληρον ευθύνη 
1. Όσον αφορά τις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ, για 
όλες τις περιπτώσεις απόσπασης που 
καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 
3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν, χωρίς διακρίσεις σε 
σύγκριση με την προστασία των 
ισοδύναμων δικαιωμάτων των μισθωτών 
των άμεσων υπεργολάβων που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, ότι ο 
εργολάβος άμεσος υπεργολάβος του 
οποίου είναι ο εργοδότης (πάροχος 
υπηρεσιών ή επιχείρηση προσωρινής 
απασχόλησης ή γραφείο εύρεσης 
εργασίας) μπορεί, επιπλέον ή αντί του 
εργοδότη, να θεωρηθεί από τον 
αποσπασμένο εργαζόμενο και/ή από τα 
κοινά ταμεία ή τους οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων υπεύθυνος για τη μη 
καταβολή των ακόλουθων ποσών:
α) των τυχόν οφειλόμενων καθαρών 
αμοιβών που αντιστοιχούν στις ελάχιστες 
αμοιβές και/ή των εισφορών που 
οφείλονται σε κοινά ταμεία ή 
οργανισμούς των κοινωνικών εταίρων, 
στον βαθμό που καλύπτονται από το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ·
β) όλων των καθυστερούμενων 
πληρωμών για οφειλόμενες αμοιβές ή 
επιστροφές φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης που έχουν 
παρακρατηθεί αδικαιολόγητα από τον 
μισθό του. 
Η ευθύνη για την οποία γίνεται λόγος 
στην παρούσα παράγραφο περιορίζεται 
στα δικαιώματα των εργαζομένων που 
έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της 
συμβατικής σχέσης μεταξύ του 
εργολάβου και του υπεργολάβου του.
2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
εργολάβοι που έχουν επιδείξει τη δέουσα 
επιμέλεια δεν θεωρούνται υπεύθυνοι 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα 
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σχετικά συστήματα εφαρμόζονται με 
διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις και 
αναλογικά. Μπορεί να περιλαμβάνουν τη 
λήψη προληπτικών μέτρων από τον 
εργολάβο που να προβλέπουν την 
προσκόμιση αποδείξεων από τον 
υπεργολάβο για τους βασικούς όρους 
εργασίας που εφαρμόζει στους 
αποσπασμένους εργαζομένους, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των δελτίων 
μισθοδοσίας και καταβολής των 
αμοιβών, του σεβασμού των 
υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης 
και/ή των φορολογικών υποχρεώσεων στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης και της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες που 
διέπουν την απόσπαση των εργαζομένων. 
3. Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης, να προβλέπουν, 
βάσει του εθνικού τους δικαίου, πιο 
αυστηρούς κανόνες ευθύνης όσον αφορά 
το πεδίο εφαρμογής και το εύρος της 
ευθύνης των υπεργολάβων, χωρίς 
διακρίσεις και σε αναλογική βάση. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης, να προβλέπουν 
ευθύνη αυτού του είδους και σε άλλους 
τομείς, που δεν περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ. Τα 
κράτη μέλη μπορούν, στις περιπτώσεις 
αυτές, να προβλέπουν ότι οι εργολάβοι 
που έχουν επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια, 
όπως την ορίζει το εθνικό δίκαιο, δεν 
φέρουν ευθύνη.
4. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, η 
Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους σε επίπεδο ΕΕ, επανεξετάζει την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου με σκοπό 
να προτείνει, αν το κρίνει σκόπιμο, τις 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή αλλαγές.

Or. fi



PE504.094v02-00 56/138 AM\925205EL.doc

EL

Τροπολογία 697
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Συλβάνα Ράπτη, Pervenche 
Berès, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 διαγράφεται
Υπεργολαβία — Από κοινού και εις 

ολόκληρον ευθύνη 
1. Όσον αφορά τις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ, για 
όλες τις περιπτώσεις απόσπασης που 
καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 
3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν, χωρίς διακρίσεις σε 
σύγκριση με την προστασία των 
ισοδύναμων δικαιωμάτων των μισθωτών 
των άμεσων υπεργολάβων που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, ότι ο 
εργολάβος άμεσος υπεργολάβος του 
οποίου είναι ο εργοδότης (πάροχος 
υπηρεσιών ή επιχείρηση προσωρινής 
απασχόλησης ή γραφείο εύρεσης 
εργασίας) μπορεί, επιπλέον ή αντί του 
εργοδότη, να θεωρηθεί από τον 
αποσπασμένο εργαζόμενο και/ή από τα 
κοινά ταμεία ή τους οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων υπεύθυνος για τη μη 
καταβολή των ακόλουθων ποσών:
α) των τυχόν οφειλόμενων καθαρών 
αμοιβών που αντιστοιχούν στις ελάχιστες 
αμοιβές και/ή των εισφορών που 
οφείλονται σε κοινά ταμεία ή 
οργανισμούς των κοινωνικών εταίρων, 
στον βαθμό που καλύπτονται από το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ·
β) όλων των καθυστερούμενων 
πληρωμών για οφειλόμενες αμοιβές ή 
επιστροφές φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης που έχουν 
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παρακρατηθεί αδικαιολόγητα από τον 
μισθό του.
Η ευθύνη για την οποία γίνεται λόγος 
στην παρούσα παράγραφο περιορίζεται 
στα δικαιώματα των εργαζομένων που 
έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της 
συμβατικής σχέσης μεταξύ του 
εργολάβου και του υπεργολάβου του.
2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
εργολάβοι που έχουν επιδείξει τη δέουσα 
επιμέλεια δεν θεωρούνται υπεύθυνοι 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα 
σχετικά συστήματα εφαρμόζονται με 
διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις και 
αναλογικά. Μπορεί να περιλαμβάνουν τη 
λήψη προληπτικών μέτρων από τον 
εργολάβο που να προβλέπουν την 
προσκόμιση αποδείξεων από τον 
υπεργολάβο για τους βασικούς όρους 
εργασίας που εφαρμόζει στους 
αποσπασμένους εργαζομένους, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των δελτίων 
μισθοδοσίας και καταβολής των 
αμοιβών, του σεβασμού των 
υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης 
και/ή των φορολογικών υποχρεώσεων στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης και της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες που 
διέπουν την απόσπαση των εργαζομένων.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης, να προβλέπουν, 
βάσει του εθνικού τους δικαίου, πιο 
αυστηρούς κανόνες ευθύνης όσον αφορά 
το πεδίο εφαρμογής και το εύρος της 
ευθύνης των υπεργολάβων, χωρίς 
διακρίσεις και σε αναλογική βάση. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης, να προβλέπουν 
ευθύνη αυτού του είδους και σε άλλους 
τομείς, που δεν περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ. Τα 
κράτη μέλη μπορούν, στις περιπτώσεις 
αυτές, να προβλέπουν ότι οι εργολάβοι 
που έχουν επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια, 
όπως την ορίζει το εθνικό δίκαιο, δεν 
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φέρουν ευθύνη.
4. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, η 
Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους σε επίπεδο ΕΕ, επανεξετάζει την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου με σκοπό 
να προτείνει, αν το κρίνει σκόπιμο, τις 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή αλλαγές.

Or. en

Τροπολογία 698
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour, Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 διαγράφεται
Υπεργολαβία — Από κοινού και εις 

ολόκληρον ευθύνη 
1. Όσον αφορά τις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ, για 
όλες τις περιπτώσεις απόσπασης που 
καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 
3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν, χωρίς διακρίσεις σε 
σύγκριση με την προστασία των 
ισοδύναμων δικαιωμάτων των μισθωτών 
των άμεσων υπεργολάβων που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, ότι ο 
εργολάβος άμεσος υπεργολάβος του 
οποίου είναι ο εργοδότης (πάροχος 
υπηρεσιών ή επιχείρηση προσωρινής 
απασχόλησης ή γραφείο εύρεσης 
εργασίας) μπορεί, επιπλέον ή αντί του 
εργοδότη, να θεωρηθεί από τον 
αποσπασμένο εργαζόμενο και/ή από τα 
κοινά ταμεία ή τους οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων υπεύθυνος για τη μη 
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καταβολή των ακόλουθων ποσών:
α) των τυχόν οφειλόμενων καθαρών 
αμοιβών που αντιστοιχούν στις ελάχιστες 
αμοιβές και/ή των εισφορών που 
οφείλονται σε κοινά ταμεία ή 
οργανισμούς των κοινωνικών εταίρων, 
στον βαθμό που καλύπτονται από το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ·
β) όλων των καθυστερούμενων 
πληρωμών για οφειλόμενες αμοιβές ή 
επιστροφές φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης που έχουν 
παρακρατηθεί αδικαιολόγητα από τον 
μισθό του.
Η ευθύνη για την οποία γίνεται λόγος 
στην παρούσα παράγραφο περιορίζεται 
στα δικαιώματα των εργαζομένων που 
έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της 
συμβατικής σχέσης μεταξύ του 
εργολάβου και του υπεργολάβου του.
2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
εργολάβοι που έχουν επιδείξει τη δέουσα 
επιμέλεια δεν θεωρούνται υπεύθυνοι 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα 
σχετικά συστήματα εφαρμόζονται με 
διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις και 
αναλογικά. Μπορεί να περιλαμβάνουν τη 
λήψη προληπτικών μέτρων από τον 
εργολάβο που να προβλέπουν την 
προσκόμιση αποδείξεων από τον 
υπεργολάβο για τους βασικούς όρους 
εργασίας που εφαρμόζει στους 
αποσπασμένους εργαζομένους, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των δελτίων 
μισθοδοσίας και καταβολής των 
αμοιβών, του σεβασμού των 
υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης 
και/ή των φορολογικών υποχρεώσεων στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης και της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες που 
διέπουν την απόσπαση των εργαζομένων.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης, να προβλέπουν, 



PE504.094v02-00 60/138 AM\925205EL.doc

EL

βάσει του εθνικού τους δικαίου, πιο 
αυστηρούς κανόνες ευθύνης όσον αφορά 
το πεδίο εφαρμογής και το εύρος της 
ευθύνης των υπεργολάβων, χωρίς 
διακρίσεις και σε αναλογική βάση. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης, να προβλέπουν 
ευθύνη αυτού του είδους και σε άλλους 
τομείς, που δεν περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ. Τα 
κράτη μέλη μπορούν, στις περιπτώσεις 
αυτές, να προβλέπουν ότι οι εργολάβοι 
που έχουν επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια, 
όπως την ορίζει το εθνικό δίκαιο, δεν 
φέρουν ευθύνη.
4. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, η 
Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους σε επίπεδο ΕΕ, επανεξετάζει την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου με σκοπό 
να προτείνει, αν το κρίνει σκόπιμο, τις 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή αλλαγές.

Or. en

Τροπολογία 699
Csaba Őry

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ, για 
όλες τις περιπτώσεις απόσπασης που 
καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 
3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν, χωρίς διακρίσεις σε 
σύγκριση με την προστασία των 
ισοδύναμων δικαιωμάτων των μισθωτών 
των άμεσων υπεργολάβων που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, ότι ο 

διαγράφεται
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εργολάβος άμεσος υπεργολάβος του 
οποίου είναι ο εργοδότης (πάροχος 
υπηρεσιών ή επιχείρηση προσωρινής 
απασχόλησης ή γραφείο εύρεσης 
εργασίας) μπορεί, επιπλέον ή αντί του 
εργοδότη, να θεωρηθεί από τον 
αποσπασμένο εργαζόμενο και/ή από τα 
κοινά ταμεία ή τους οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων υπεύθυνος για τη μη 
καταβολή των ακόλουθων ποσών:
α) των τυχόν οφειλόμενων καθαρών 
αμοιβών που αντιστοιχούν στις ελάχιστες 
αμοιβές και/ή των εισφορών που 
οφείλονται σε κοινά ταμεία ή 
οργανισμούς των κοινωνικών εταίρων, 
στον βαθμό που καλύπτονται από το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ·
β) όλων των καθυστερούμενων 
πληρωμών για οφειλόμενες αμοιβές ή 
επιστροφές φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης που έχουν 
παρακρατηθεί αδικαιολόγητα από τον 
μισθό του.
Η ευθύνη για την οποία γίνεται λόγος 
στην παρούσα παράγραφο περιορίζεται 
στα δικαιώματα των εργαζομένων που 
έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της 
συμβατικής σχέσης μεταξύ του 
εργολάβου και του υπεργολάβου του.

Or. hu

Τροπολογία 700
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Συλβάνα Ράπτη, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 

διαγράφεται
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παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ, για 
όλες τις περιπτώσεις απόσπασης που 
καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 
3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν, χωρίς διακρίσεις σε 
σύγκριση με την προστασία των 
ισοδύναμων δικαιωμάτων των μισθωτών 
των άμεσων υπεργολάβων που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, ότι ο 
εργολάβος άμεσος υπεργολάβος του 
οποίου είναι ο εργοδότης (πάροχος 
υπηρεσιών ή επιχείρηση προσωρινής 
απασχόλησης ή γραφείο εύρεσης 
εργασίας) μπορεί, επιπλέον ή αντί του 
εργοδότη, να θεωρηθεί από τον 
αποσπασμένο εργαζόμενο και/ή από τα 
κοινά ταμεία ή τους οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων υπεύθυνος για τη μη 
καταβολή των ακόλουθων ποσών:
α) των τυχόν οφειλόμενων καθαρών 
αμοιβών που αντιστοιχούν στις ελάχιστες 
αμοιβές και/ή των εισφορών που 
οφείλονται σε κοινά ταμεία ή 
οργανισμούς των κοινωνικών εταίρων, 
στον βαθμό που καλύπτονται από το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας
96/71/ΕΚ·
β) όλων των καθυστερούμενων 
πληρωμών για οφειλόμενες αμοιβές ή 
επιστροφές φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης που έχουν 
παρακρατηθεί αδικαιολόγητα από τον 
μισθό του.
Η ευθύνη για την οποία γίνεται λόγος 
στην παρούσα παράγραφο περιορίζεται 
στα δικαιώματα των εργαζομένων που 
έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της 
συμβατικής σχέσης μεταξύ του 
εργολάβου και του υπεργολάβου του.

Or. en

Τροπολογία 701
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
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Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Συλβάνα Ράπτη, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ, για 
όλες τις περιπτώσεις απόσπασης που 
καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 
3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν, χωρίς διακρίσεις σε 
σύγκριση με την προστασία των 
ισοδύναμων δικαιωμάτων των μισθωτών 
των άμεσων υπεργολάβων που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, ότι ο 
εργολάβος άμεσος υπεργολάβος του 
οποίου είναι ο εργοδότης (πάροχος 
υπηρεσιών ή επιχείρηση προσωρινής 
απασχόλησης ή γραφείο εύρεσης 
εργασίας) μπορεί, επιπλέον ή αντί του 
εργοδότη, να θεωρηθεί από τον 
αποσπασμένο εργαζόμενο και/ή από τα 
κοινά ταμεία ή τους οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων υπεύθυνος για τη μη 
καταβολή των ακόλουθων ποσών:

διαγράφεται

α) των τυχόν οφειλόμενων καθαρών 
αμοιβών που αντιστοιχούν στις ελάχιστες 
αμοιβές και/ή των εισφορών που 
οφείλονται σε κοινά ταμεία ή 
οργανισμούς των κοινωνικών εταίρων, 
στον βαθμό που καλύπτονται από το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ·
β) όλων των καθυστερούμενων 
πληρωμών για οφειλόμενες αμοιβές ή 
επιστροφές φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης που έχουν 
παρακρατηθεί αδικαιολόγητα από τον 
μισθό του.

Or. en
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Τροπολογία 702
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ, για 
όλες τις περιπτώσεις απόσπασης που 
καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 
3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν, χωρίς διακρίσεις σε 
σύγκριση με την προστασία των 
ισοδύναμων δικαιωμάτων των μισθωτών 
των άμεσων υπεργολάβων που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, ότι ο 
εργολάβος άμεσος υπεργολάβος του 
οποίου είναι ο εργοδότης (πάροχος 
υπηρεσιών ή επιχείρηση προσωρινής 
απασχόλησης ή γραφείο εύρεσης 
εργασίας) μπορεί, επιπλέον ή αντί του 
εργοδότη, να θεωρηθεί από τον 
αποσπασμένο εργαζόμενο και/ή από τα 
κοινά ταμεία ή τους οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων υπεύθυνος για τη μη 
καταβολή των ακόλουθων ποσών:

διαγράφεται

α) των τυχόν οφειλόμενων καθαρών 
αμοιβών που αντιστοιχούν στις ελάχιστες 
αμοιβές και/ή των εισφορών που 
οφείλονται σε κοινά ταμεία ή 
οργανισμούς των κοινωνικών εταίρων, 
στον βαθμό που καλύπτονται από το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ·
β) όλων των καθυστερούμενων 
πληρωμών για οφειλόμενες αμοιβές ή 
επιστροφές φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης που έχουν 
παρακρατηθεί αδικαιολόγητα από τον 
μισθό του.

Or. en
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Τροπολογία 703
Marek Henryk Migalski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ, για 
όλες τις περιπτώσεις απόσπασης που 
καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 
3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν, χωρίς διακρίσεις σε 
σύγκριση με την προστασία των 
ισοδύναμων δικαιωμάτων των μισθωτών 
των άμεσων υπεργολάβων που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, ότι ο 
εργολάβος άμεσος υπεργολάβος του 
οποίου είναι ο εργοδότης (πάροχος 
υπηρεσιών ή επιχείρηση προσωρινής 
απασχόλησης ή γραφείο εύρεσης 
εργασίας) μπορεί, επιπλέον ή αντί του 
εργοδότη, να θεωρηθεί από τον 
αποσπασμένο εργαζόμενο και/ή από τα 
κοινά ταμεία ή τους οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων υπεύθυνος για τη μη 
καταβολή των ακόλουθων ποσών:

διαγράφεται

α) των τυχόν οφειλόμενων καθαρών 
αμοιβών που αντιστοιχούν στις ελάχιστες 
αμοιβές και/ή των εισφορών που 
οφείλονται σε κοινά ταμεία ή 
οργανισμούς των κοινωνικών εταίρων, 
στον βαθμό που καλύπτονται από το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ·
β) όλων των καθυστερούμενων 
πληρωμών για οφειλόμενες αμοιβές ή 
επιστροφές φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης που έχουν 
παρακρατηθεί αδικαιολόγητα από τον 
μισθό του.

Or. en
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Τροπολογία 704
Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ, για όλες 
τις περιπτώσεις απόσπασης που 
καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 3 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν, χωρίς διακρίσεις σε 
σύγκριση με την προστασία των 
ισοδύναμων δικαιωμάτων των μισθωτών 
των άμεσων υπεργολάβων που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, ότι ο 
εργολάβος άμεσος υπεργολάβος του 
οποίου είναι ο εργοδότης (πάροχος 
υπηρεσιών ή επιχείρηση προσωρινής 
απασχόλησης ή γραφείο εύρεσης 
εργασίας) μπορεί, επιπλέον ή αντί του 
εργοδότη, να θεωρηθεί από τον 
αποσπασμένο εργαζόμενο και/ή από τα 
κοινά ταμεία ή τους οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων υπεύθυνος για τη μη 
καταβολή των ακόλουθων ποσών:

1. Όσον αφορά τις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ, για όλες 
τις περιπτώσεις απόσπασης που 
καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 3 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
μπορούν να προβλέπουν, χωρίς διακρίσεις 
σε σύγκριση με την προστασία των 
ισοδύναμων δικαιωμάτων των μισθωτών 
των άμεσων υπεργολάβων που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, ότι ο 
εργολάβος άμεσος υπεργολάβος του 
οποίου είναι ο εργοδότης (πάροχος 
υπηρεσιών ή επιχείρηση προσωρινής 
απασχόλησης ή γραφείο εύρεσης 
εργασίας) μπορεί, επιπλέον ή αντί του 
εργοδότη, να θεωρηθεί από τον 
αποσπασμένο εργαζόμενο και/ή από τα 
κοινά ταμεία ή τους οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων υπεύθυνος για τη μη 
καταβολή των ακόλουθων ποσών:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη στις αλυσίδες υπεργολαβίας ασκείται στη μειονότητα 
των κρατών της ΕΕ. Η επιβολή ενός τέτοιου νομικού πλαισίου στα κράτη μέλη χωρίς την 
παράδοση αυτή υπονομεύει τα καθιερωμένα αποτελεσματικά συστήματα εργασιακών σχέσεων. 
Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την πλήρη προστασία των δικαιωμάτων όλων των 
εργαζομένων, αλλά τα κράτη μέλη είναι εκείνα που, κατά τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας 
στο εθνικό τους δίκαιο, θα πρέπει να εντοπίσουν τα πλέον κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσα 
για αυτόν τον σκοπό εντός του εθνικού κοινωνικού και νομικού πλαισίου τους.
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Τροπολογία 705
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ, για 
όλες τις περιπτώσεις απόσπασης που 
καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 
3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν, χωρίς διακρίσεις σε 
σύγκριση με την προστασία των 
ισοδύναμων δικαιωμάτων των μισθωτών 
των άμεσων υπεργολάβων που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, ότι ο 
εργολάβος άμεσος υπεργολάβος του 
οποίου είναι ο εργοδότης (πάροχος 
υπηρεσιών ή επιχείρηση προσωρινής 
απασχόλησης ή γραφείο εύρεσης 
εργασίας) μπορεί, επιπλέον ή αντί του 
εργοδότη, να θεωρηθεί από τον 
αποσπασμένο εργαζόμενο και/ή από τα 
κοινά ταμεία ή τους οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων υπεύθυνος για τη μη 
καταβολή των ακόλουθων ποσών:

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσει, 
χωρίς διακρίσεις, ότι ο εργολάβος, ο 
οποίος αναθέτει σε άλλον επιχειρηματία 
την εκτέλεση εργασιών ή την παροχή 
υπηρεσιών, ευθύνεται, ως εγγυητής που 
παραιτήθηκε από την υποχρέωση εκ των 
προτέρων καταγγελίας, για απαιτήσεις 
που απορρέουν από τη σχέση εργασίας σε 
σχέση με τις υποχρεώσεις του εν λόγω 
επιχειρηματία, ενός υπεργολάβου ή μιας 
επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης 
που παρέχει τις υπηρεσίες της στον
επιχειρηματία ή τον υπεργολάβο, έναντι 
των εργαζομένων ή/και κοινών ταμείων ή 
οργανισμών των κοινωνικών εταίρων.

Εάν σε εθνικό επίπεδο ισχύουν 
αυστηρότερες διατάξεις, τότε αυτές έχουν 
προτεραιότητα.

Or. de

Τροπολογία 706
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ, για 

1. Τα κράτη μέλη προβαίνουν στα 
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν 
ότι μια εταιρεία που αναθέτει άμεσα σε 
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όλες τις περιπτώσεις απόσπασης που 
καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 
3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν, χωρίς διακρίσεις σε 
σύγκριση με την προστασία των 
ισοδύναμων δικαιωμάτων των μισθωτών 
των άμεσων υπεργολάβων που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, ότι ο 
εργολάβος άμεσος υπεργολάβος του 
οποίου είναι ο εργοδότης (πάροχος 
υπηρεσιών ή επιχείρηση προσωρινής 
απασχόλησης ή γραφείο εύρεσης 
εργασίας) μπορεί, επιπλέον ή αντί του 
εργοδότη, να θεωρηθεί από τον 
αποσπασμένο εργαζόμενο και/ή από τα 
κοινά ταμεία ή τους οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων υπεύθυνος για τη μη 
καταβολή των ακόλουθων ποσών:

άλλη εταιρεία την παροχή υπηρεσιών για 
λογαριασμό της έχει την ευθύνη για τον 
άμεσο υπεργολάβο της σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 707
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ, για 
όλες τις περιπτώσεις απόσπασης που 
καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 
3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν, χωρίς διακρίσεις σε 
σύγκριση με την προστασία των 
ισοδύναμων δικαιωμάτων των μισθωτών 
των άμεσων υπεργολάβων που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, ότι ο 
εργολάβος άμεσος υπεργολάβος του 
οποίου είναι ο εργοδότης (πάροχος 
υπηρεσιών ή επιχείρηση προσωρινής 
απασχόλησης ή γραφείο εύρεσης 
εργασίας) μπορεί, επιπλέον ή αντί του 

1. Κάθε κράτος μέλος προβαίνει, χωρίς 
διακρίσεις, στα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι μια επιχείρηση η οποία 
αναθέτει σε άλλη επιχείρηση την παροχή 
υπηρεσιών έχει την ευθύνη, επιπλέον 
και/ή αντί του εργοδότη, των 
υποχρεώσεων της εν λόγω επιχείρησης ή 
υπεργολάβου ή μισθωτή της εργασίας που 
διορίζεται από την εν λόγω επιχείρηση σε 
σχέση με τα ακόλουθα:
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εργοδότη, να θεωρηθεί από τον 
αποσπασμένο εργαζόμενο και/ή από τα 
κοινά ταμεία ή τους οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων υπεύθυνος για τη μη 
καταβολή των ακόλουθων ποσών:

Or. en

Τροπολογία 708
Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ, για 
όλες τις περιπτώσεις απόσπασης που 
καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 
3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν, χωρίς διακρίσεις σε 
σύγκριση με την προστασία των 
ισοδύναμων δικαιωμάτων των μισθωτών 
των άμεσων υπεργολάβων που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, ότι ο 
εργολάβος άμεσος υπεργολάβος του 
οποίου είναι ο εργοδότης (πάροχος 
υπηρεσιών ή επιχείρηση προσωρινής 
απασχόλησης ή γραφείο εύρεσης 
εργασίας) μπορεί, επιπλέον ή αντί του 
εργοδότη, να θεωρηθεί από τον 
αποσπασμένο εργαζόμενο και/ή από τα
κοινά ταμεία ή τους οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων υπεύθυνος για τη μη 
καταβολή των ακόλουθων ποσών:

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι 
μια επιχείρηση, η οποία αναθέτει σε άλλη 
επιχείρηση την παροχή υπηρεσιών, έχει 
την ευθύνη, επιπλέον και/ή αντί του 
εργοδότη, των υποχρεώσεων της εν λόγω 
επιχείρησης ή υπεργολάβου ή μισθωτή 
του εργατικού δυναμικού που διορίζεται 
από την εν λόγω επιχείρηση. Τούτο δεν 
αποκλείει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την 
εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων πιο 
αυστηρών κανόνων σε εθνικό επίπεδο 
ούτε τη θέσπιση τέτοιων.

Or. en

Τροπολογία 709
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ, για 
όλες τις περιπτώσεις απόσπασης που 
καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 
3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν, χωρίς διακρίσεις σε 
σύγκριση με την προστασία των 
ισοδύναμων δικαιωμάτων των μισθωτών 
των άμεσων υπεργολάβων που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, ότι ο 
εργολάβος άμεσος υπεργολάβος του 
οποίου είναι ο εργοδότης (πάροχος 
υπηρεσιών ή επιχείρηση προσωρινής 
απασχόλησης ή γραφείο εύρεσης 
εργασίας) μπορεί, επιπλέον ή αντί του 
εργοδότη, να θεωρηθεί από τον 
αποσπασμένο εργαζόμενο και/ή από τα 
κοινά ταμεία ή τους οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων υπεύθυνος για τη μη 
καταβολή των ακόλουθων ποσών:

1. Τα κράτη μέλη προβαίνουν στα 
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν 
ότι μια εταιρεία που αναθέτει άμεσα σε 
άλλη εταιρεία την παροχή υπηρεσιών για 
λογαριασμό της έχει την ευθύνη για τον 
άμεσο υπεργολάβο της σχετικά με: 

Or. en

Τροπολογία 710
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ, για 
όλες τις περιπτώσεις απόσπασης που 
καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 
3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν, χωρίς διακρίσεις σε 
σύγκριση με την προστασία των 
ισοδύναμων δικαιωμάτων των μισθωτών 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
άμεσος εργοδότης έχει την ευθύνη της 
καταβολής όλων των καθυστερούμενων 
αμοιβών όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 5 στοιχείο α), της 
επιστροφής των επιπλέον δαπανών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 
στοιχείο β), όλων των καθυστερούμενων 
πληρωμών για οφειλόμενες αμοιβές ή 
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των άμεσων υπεργολάβων που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, ότι ο 
εργολάβος άμεσος υπεργολάβος του
οποίου είναι ο εργοδότης (πάροχος 
υπηρεσιών ή επιχείρηση προσωρινής 
απασχόλησης ή γραφείο εύρεσης 
εργασίας) μπορεί, επιπλέον ή αντί του 
εργοδότη, να θεωρηθεί από τον 
αποσπασμένο εργαζόμενο και/ή από τα
κοινά ταμεία ή τους οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων υπεύθυνος για τη μη 
καταβολή των ακόλουθων ποσών:

επιστροφές φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. Τούτο 
διασφαλίζεται επίσης και μετά την 
επιστροφή του εργαζομένου στη χώρα 
προέλευσής του ή σε άλλο κράτος μέλος. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν 
πιο αυστηρούς κανόνες σε εθνικό επίπεδο 
ή να προβλέψουν τέτοιους κανόνες.

Or. en

Τροπολογία 711
Nadja Hirsch, Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ, για 
όλες τις περιπτώσεις απόσπασης που 
καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 
3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν, χωρίς διακρίσεις σε 
σύγκριση με την προστασία των 
ισοδύναμων δικαιωμάτων των μισθωτών 
των άμεσων υπεργολάβων που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, ότι ο 
εργολάβος άμεσος υπεργολάβος του 
οποίου είναι ο εργοδότης (πάροχος 
υπηρεσιών ή επιχείρηση προσωρινής 
απασχόλησης ή γραφείο εύρεσης 
εργασίας) μπορεί, επιπλέον ή αντί του 
εργοδότη, να θεωρηθεί από τον 
αποσπασμένο εργαζόμενο και/ή από τα 
κοινά ταμεία ή τους οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων υπεύθυνος για τη μη 
καταβολή των ακόλουθων ποσών:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
άμεσος εργοδότης έχει την ευθύνη της 
καταβολής όλων των καθυστερούμενων 
αμοιβών όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 5 στοιχείο α), της 
επιστροφής των επιπλέον δαπανών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 
στοιχείο β), όλων των καθυστερούμενων 
πληρωμών για οφειλόμενες αμοιβές ή 
επιστροφές φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. Τούτο 
διασφαλίζεται επίσης και μετά την 
επιστροφή του εργαζομένου στη χώρα 
προέλευσής του ή σε άλλο κράτος μέλος. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν 
πιο αυστηρούς κανόνες σε εθνικό επίπεδο 
ή να προβλέψουν τέτοιους κανόνες.

Or. en
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Τροπολογία 712
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ, για όλες 
τις περιπτώσεις απόσπασης που 
καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 3 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν, χωρίς διακρίσεις σε 
σύγκριση με την προστασία των 
ισοδύναμων δικαιωμάτων των μισθωτών 
των άμεσων υπεργολάβων που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, ότι ο 
εργολάβος άμεσος υπεργολάβος του 
οποίου είναι ο εργοδότης (πάροχος 
υπηρεσιών ή επιχείρηση προσωρινής 
απασχόλησης ή γραφείο εύρεσης 
εργασίας) μπορεί, επιπλέον ή αντί του 
εργοδότη, να θεωρηθεί από τον 
αποσπασμένο εργαζόμενο και/ή από τα 
κοινά ταμεία ή τους οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων υπεύθυνος για τη μη 
καταβολή των ακόλουθων ποσών:

1. Όσον αφορά τις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ, για όλες 
τις περιπτώσεις απόσπασης που 
καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 3 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν, χωρίς διακρίσεις, την 
προστασία των ισοδύναμων δικαιωμάτων 
των μισθωτών των άμεσων υπεργολάβων 
που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους· 
οι εν λόγω συγκεκριμένοι κανόνες ισχύουν 
για τη μη καταβολή των ακόλουθων 
ποσών:

Or. fr

Τροπολογία 713
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ, για όλες 
τις περιπτώσεις απόσπασης που 

1. Όσον αφορά τις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ, για όλες 
τις περιπτώσεις απόσπασης που 
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καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 3 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν, χωρίς διακρίσεις σε 
σύγκριση με την προστασία των 
ισοδύναμων δικαιωμάτων των μισθωτών 
των άμεσων υπεργολάβων που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, ότι ο 
εργολάβος άμεσος υπεργολάβος του 
οποίου είναι ο εργοδότης (πάροχος 
υπηρεσιών ή επιχείρηση προσωρινής 
απασχόλησης ή γραφείο εύρεσης 
εργασίας) μπορεί, επιπλέον ή αντί του 
εργοδότη, να θεωρηθεί από τον 
αποσπασμένο εργαζόμενο και/ή από τα 
κοινά ταμεία ή τους οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων υπεύθυνος για τη μη 
καταβολή των ακόλουθων ποσών:

καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 3 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν, χωρίς διακρίσεις σε 
σύγκριση με την προστασία των 
ισοδύναμων δικαιωμάτων των μισθωτών 
των υπεργολάβων που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, ότι ο 
εργολάβος άμεσος ή έμμεσος υπεργολάβος 
του οποίου είναι ο εργοδότης (πάροχος 
υπηρεσιών ή επιχείρηση προσωρινής 
απασχόλησης ή γραφείο εύρεσης 
εργασίας) μπορεί, επιπλέον ή αντί του 
εργοδότη, να θεωρηθεί από τον 
αποσπασμένο εργαζόμενο και/ή από τα 
κοινά ταμεία ή τους οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων υπεύθυνος για τη μη 
καταβολή των ακόλουθων ποσών:

Or. fr

Τροπολογία 714
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ, για 
όλες τις περιπτώσεις απόσπασης που 
καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 3 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν, χωρίς διακρίσεις σε 
σύγκριση με την προστασία των 
ισοδύναμων δικαιωμάτων των μισθωτών 
των άμεσων υπεργολάβων που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, ότι ο 
εργολάβος άμεσος υπεργολάβος του 
οποίου είναι ο εργοδότης (πάροχος 
υπηρεσιών ή επιχείρηση προσωρινής 
απασχόλησης ή γραφείο εύρεσης 
εργασίας) μπορεί, επιπλέον ή αντί του 
εργοδότη, να θεωρηθεί από τον 
αποσπασμένο εργαζόμενο και/ή από τα 

1. Για όλες τις περιπτώσεις απόσπασης που 
καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 3 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν, χωρίς διακρίσεις σε 
σύγκριση με την προστασία των 
ισοδύναμων δικαιωμάτων των μισθωτών 
των άμεσων υπεργολάβων που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, ότι ο 
εργολάβος άμεσος υπεργολάβος του 
οποίου είναι ο εργοδότης (πάροχος 
υπηρεσιών ή επιχείρηση προσωρινής 
απασχόλησης ή γραφείο εύρεσης 
εργασίας) μπορεί, επιπλέον ή αντί του 
εργοδότη, να θεωρηθεί από τον 
αποσπασμένο εργαζόμενο και/ή από τα 
κοινά ταμεία ή τους οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων υπεύθυνος για τη μη 
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κοινά ταμεία ή τους οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων υπεύθυνος για τη μη 
καταβολή των ακόλουθων ποσών:

καταβολή των ακόλουθων ποσών:

Or. fr

Τροπολογία 715
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) των τυχόν οφειλόμενων καθαρών 
αμοιβών που αντιστοιχούν στις ελάχιστες 
αμοιβές και/ή των εισφορών που 
οφείλονται σε κοινά ταμεία ή 
οργανισμούς των κοινωνικών εταίρων, 
στον βαθμό που καλύπτονται από το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 716
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) των τυχόν οφειλόμενων καθαρών 
αμοιβών που αντιστοιχούν στις ελάχιστες 
αμοιβές και/ή των εισφορών που 
οφείλονται σε κοινά ταμεία ή 
οργανισμούς των κοινωνικών εταίρων, 
στον βαθμό που καλύπτονται από το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 717
Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) των τυχόν οφειλόμενων καθαρών 
αμοιβών που αντιστοιχούν στις ελάχιστες 
αμοιβές και/ή των εισφορών που 
οφείλονται σε κοινά ταμεία ή 
οργανισμούς των κοινωνικών εταίρων, 
στον βαθμό που καλύπτονται από το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 718
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Συλβάνα Ράπτη, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) των τυχόν οφειλόμενων καθαρών 
αμοιβών που αντιστοιχούν στις ελάχιστες 
αμοιβές και/ή των εισφορών που 
οφείλονται σε κοινά ταμεία ή 
οργανισμούς των κοινωνικών εταίρων, 
στον βαθμό που καλύπτονται από το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 719
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
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Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) των τυχόν οφειλόμενων καθαρών 
αμοιβών που αντιστοιχούν στις ελάχιστες 
αμοιβές και/ή των εισφορών που 
οφείλονται σε κοινά ταμεία ή 
οργανισμούς των κοινωνικών εταίρων, 
στον βαθμό που καλύπτονται από το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 720
Marek Henryk Migalski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) των τυχόν οφειλόμενων καθαρών 
αμοιβών που αντιστοιχούν στις ελάχιστες 
αμοιβές και/ή των εισφορών που 
οφείλονται σε κοινά ταμεία ή 
οργανισμούς των κοινωνικών εταίρων, 
στον βαθμό που καλύπτονται από το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 721
Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) των τυχόν οφειλόμενων καθαρών 
αμοιβών που αντιστοιχούν στις ελάχιστες 
αμοιβές και/ή των εισφορών που 
οφείλονται σε κοινά ταμεία ή οργανισμούς 
των κοινωνικών εταίρων, στον βαθμό που 
καλύπτονται από το άρθρο 3 παράγραφος 1 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ·

α) των τυχόν οφειλόμενων καθαρών 
αμοιβών και/ή των εισφορών που 
οφείλονται σε κοινά ταμεία ή οργανισμούς 
των κοινωνικών εταίρων που καλύπτονται 
από το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 722
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) των τυχόν οφειλόμενων καθαρών
αμοιβών που αντιστοιχούν στις ελάχιστες
αμοιβές και/ή των εισφορών που 
οφείλονται σε κοινά ταμεία ή οργανισμούς 
των κοινωνικών εταίρων, στον βαθμό που 
καλύπτονται από το άρθρο 3 παράγραφος 1 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ·

α) των τυχόν οφειλόμενων καθαρών 
αμοιβών που αντιστοιχούν στις αμοιβές 
και/ή των εισφορών που οφείλονται σε 
κοινά ταμεία ή οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων, στον βαθμό που 
καλύπτονται από το άρθρο 3 παράγραφος 1 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 723
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) των τυχόν οφειλόμενων εξόδων 
ταξιδιού, διατροφής και 
στέγασης/διαμονής που έχουν 
παρακρατηθεί αδικαιολόγητα από τον 
εργοδότη·
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Or. en

Τροπολογία 724
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) των τυχόν οφειλόμενων εξόδων 
ταξιδιού, διατροφής και 
στέγασης/διαμονής που έχουν 
παρακρατηθεί αδικαιολόγητα από τον 
εργοδότη·

Or. en

Τροπολογία 725
Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) της επιστροφής των επιπλέον 
δαπανών, σε σχέση με το ποσό των 
καθαρών αποδοχών ή με την ποιότητα 
του καταλύματος, οι οποίες 
παρακρατήθηκαν ή αφαιρέθηκαν από 
τους μισθούς για τα καταλύματα που 
παρασχέθηκαν από τον εργοδότη· και

Or. en

Τροπολογία 726
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όλων των καθυστερούμενων 
πληρωμών για οφειλόμενες αμοιβές ή 
επιστροφές φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης που έχουν 
παρακρατηθεί αδικαιολόγητα από τον 
μισθό του.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 727
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όλων των καθυστερούμενων 
πληρωμών για οφειλόμενες αμοιβές ή 
επιστροφές φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης που έχουν 
παρακρατηθεί αδικαιολόγητα από τον 
μισθό του.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 728
Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όλων των καθυστερούμενων 
πληρωμών για οφειλόμενες αμοιβές ή 
επιστροφές φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης που έχουν 
παρακρατηθεί αδικαιολόγητα από τον 
μισθό του.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 729
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όλων των καθυστερούμενων 
πληρωμών για οφειλόμενες αμοιβές ή 
επιστροφές φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης που έχουν 
παρακρατηθεί αδικαιολόγητα από τον 
μισθό του.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 730
Marek Henryk Migalski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όλων των καθυστερούμενων 
πληρωμών για οφειλόμενες αμοιβές ή 
επιστροφές φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης που έχουν 
παρακρατηθεί αδικαιολόγητα από τον 
μισθό του.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 731
Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όλων των καθυστερούμενων πληρωμών 
για οφειλόμενες αμοιβές ή επιστροφές 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
που έχουν παρακρατηθεί αδικαιολόγητα 
από τον μισθό του.

β) όλων των καθυστερούμενων πληρωμών 
για οφειλόμενες αμοιβές ή επιστροφές 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
που έχουν παρακρατηθεί αδικαιολόγητα 
από τον μισθό του εργαζομένου.

Or. en

Τροπολογία 732
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τούτο δεν αποκλείει καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο την εφαρμογή των ήδη 
υφιστάμενων πιο αυστηρών κανόνων σε 
εθνικό επίπεδο ούτε τη θέσπιση τέτοιων.

Or. en

Τροπολογία 733
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ευθύνη για την οποία γίνεται λόγος 
στην παρούσα παράγραφο περιορίζεται 
στα δικαιώματα των εργαζομένων που 
έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της 
συμβατικής σχέσης μεταξύ του 
εργολάβου και του υπεργολάβου του.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 734
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ευθύνη για την οποία γίνεται λόγος 
στην παρούσα παράγραφο περιορίζεται 
στα δικαιώματα των εργαζομένων που 
έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της 
συμβατικής σχέσης μεταξύ του 
εργολάβου και του υπεργολάβου του.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 735
Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ευθύνη για την οποία γίνεται λόγος 
στην παρούσα παράγραφο περιορίζεται 
στα δικαιώματα των εργαζομένων που 
έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της 
συμβατικής σχέσης μεταξύ του 
εργολάβου και του υπεργολάβου του.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 736
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Συλβάνα Ράπτη, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ευθύνη για την οποία γίνεται λόγος 
στην παρούσα παράγραφο περιορίζεται 
στα δικαιώματα των εργαζομένων που 
έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της 
συμβατικής σχέσης μεταξύ του 
εργολάβου και του υπεργολάβου του.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 737
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ευθύνη για την οποία γίνεται λόγος 
στην παρούσα παράγραφο περιορίζεται 
στα δικαιώματα των εργαζομένων που 
έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της 
συμβατικής σχέσης μεταξύ του 
εργολάβου και του υπεργολάβου του.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 738
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ευθύνη για την οποία γίνεται λόγος 
στην παρούσα παράγραφο περιορίζεται 
στα δικαιώματα των εργαζομένων που 
έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της 
συμβατικής σχέσης μεταξύ του 
εργολάβου και του υπεργολάβου του.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 739
Marek Henryk Migalski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ευθύνη για την οποία γίνεται λόγος 
στην παρούσα παράγραφο περιορίζεται 
στα δικαιώματα των εργαζομένων που 
έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της 
συμβατικής σχέσης μεταξύ του 
εργολάβου και του υπεργολάβου του.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 740
Csaba Őry

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
εργολάβοι που έχουν επιδείξει τη δέουσα 
επιμέλεια δεν θεωρούνται υπεύθυνοι 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα 
σχετικά συστήματα εφαρμόζονται με 
διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις και 
αναλογικά. Μπορεί να περιλαμβάνουν τη 
λήψη προληπτικών μέτρων από τον 
εργολάβο που να προβλέπουν την 
προσκόμιση αποδείξεων από τον 
υπεργολάβο για τους βασικούς όρους 
εργασίας που εφαρμόζει στους 
αποσπασμένους εργαζομένους, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των δελτίων 
μισθοδοσίας και καταβολής των 

διαγράφεται
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αμοιβών, του σεβασμού των 
υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης 
και/ή των φορολογικών υποχρεώσεων στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης και της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες που 
διέπουν την απόσπαση των εργαζομένων.

Or. hu

Τροπολογία 741
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
εργολάβοι που έχουν επιδείξει τη δέουσα 
επιμέλεια δεν θεωρούνται υπεύθυνοι 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα 
σχετικά συστήματα εφαρμόζονται με 
διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις και 
αναλογικά. Μπορεί να περιλαμβάνουν τη 
λήψη προληπτικών μέτρων από τον 
εργολάβο που να προβλέπουν την 
προσκόμιση αποδείξεων από τον 
υπεργολάβο για τους βασικούς όρους 
εργασίας που εφαρμόζει στους 
αποσπασμένους εργαζομένους, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των δελτίων 
μισθοδοσίας και καταβολής των 
αμοιβών, του σεβασμού των 
υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης 
και/ή των φορολογικών υποχρεώσεων στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης και της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες που 
διέπουν την απόσπαση των εργαζομένων.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 742
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
εργολάβοι που έχουν επιδείξει τη δέουσα 
επιμέλεια δεν θεωρούνται υπεύθυνοι 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα 
σχετικά συστήματα εφαρμόζονται με 
διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις και 
αναλογικά. Μπορεί να περιλαμβάνουν τη 
λήψη προληπτικών μέτρων από τον 
εργολάβο που να προβλέπουν την 
προσκόμιση αποδείξεων από τον 
υπεργολάβο για τους βασικούς όρους 
εργασίας που εφαρμόζει στους 
αποσπασμένους εργαζομένους, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των δελτίων 
μισθοδοσίας και καταβολής των 
αμοιβών, του σεβασμού των 
υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης 
και/ή των φορολογικών υποχρεώσεων στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης και της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες που 
διέπουν την απόσπαση των εργαζομένων.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 743
Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
εργολάβοι που έχουν επιδείξει τη δέουσα 
επιμέλεια δεν θεωρούνται υπεύθυνοι 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα 

διαγράφεται
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σχετικά συστήματα εφαρμόζονται με 
διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις και 
αναλογικά. Μπορεί να περιλαμβάνουν τη 
λήψη προληπτικών μέτρων από τον 
εργολάβο που να προβλέπουν την 
προσκόμιση αποδείξεων από τον 
υπεργολάβο για τους βασικούς όρους 
εργασίας που εφαρμόζει στους 
αποσπασμένους εργαζομένους, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των δελτίων 
μισθοδοσίας και καταβολής των 
αμοιβών, του σεβασμού των 
υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης 
και/ή των φορολογικών υποχρεώσεων στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης και της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες που 
διέπουν την απόσπαση των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 744
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sergio Gaetano 
Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
εργολάβοι που έχουν επιδείξει τη δέουσα 
επιμέλεια δεν θεωρούνται υπεύθυνοι 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα 
σχετικά συστήματα εφαρμόζονται με 
διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις και 
αναλογικά. Μπορεί να περιλαμβάνουν τη 
λήψη προληπτικών μέτρων από τον 
εργολάβο που να προβλέπουν την 
προσκόμιση αποδείξεων από τον 
υπεργολάβο για τους βασικούς όρους 
εργασίας που εφαρμόζει στους 
αποσπασμένους εργαζομένους, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 

διαγράφεται
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της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των δελτίων 
μισθοδοσίας και καταβολής των 
αμοιβών, του σεβασμού των 
υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης 
και/ή των φορολογικών υποχρεώσεων στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης και της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες που 
διέπουν την απόσπαση των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 745
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
εργολάβοι που έχουν επιδείξει τη δέουσα 
επιμέλεια δεν θεωρούνται υπεύθυνοι 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα 
σχετικά συστήματα εφαρμόζονται με 
διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις και 
αναλογικά. Μπορεί να περιλαμβάνουν τη 
λήψη προληπτικών μέτρων από τον 
εργολάβο που να προβλέπουν την 
προσκόμιση αποδείξεων από τον 
υπεργολάβο για τους βασικούς όρους 
εργασίας που εφαρμόζει στους 
αποσπασμένους εργαζομένους, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των δελτίων 
μισθοδοσίας και καταβολής των 
αμοιβών, του σεβασμού των 
υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης 
και/ή των φορολογικών υποχρεώσεων στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης και της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες που 
διέπουν την απόσπαση των εργαζομένων.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 746
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
εργολάβοι που έχουν επιδείξει τη δέουσα 
επιμέλεια δεν θεωρούνται υπεύθυνοι 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα 
σχετικά συστήματα εφαρμόζονται με 
διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις και 
αναλογικά. Μπορεί να περιλαμβάνουν τη 
λήψη προληπτικών μέτρων από τον 
εργολάβο που να προβλέπουν την 
προσκόμιση αποδείξεων από τον 
υπεργολάβο για τους βασικούς όρους 
εργασίας που εφαρμόζει στους 
αποσπασμένους εργαζομένους, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των δελτίων 
μισθοδοσίας και καταβολής των 
αμοιβών, του σεβασμού των 
υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης 
και/ή των φορολογικών υποχρεώσεων στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης και της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες που 
διέπουν την απόσπαση των εργαζομένων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 747
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
εργολάβοι που έχουν επιδείξει τη δέουσα 

διαγράφεται
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επιμέλεια δεν θεωρούνται υπεύθυνοι 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα 
σχετικά συστήματα εφαρμόζονται με 
διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις και 
αναλογικά. Μπορεί να περιλαμβάνουν τη 
λήψη προληπτικών μέτρων από τον 
εργολάβο που να προβλέπουν την 
προσκόμιση αποδείξεων από τον 
υπεργολάβο για τους βασικούς όρους 
εργασίας που εφαρμόζει στους 
αποσπασμένους εργαζομένους, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των δελτίων 
μισθοδοσίας και καταβολής των 
αμοιβών, του σεβασμού των 
υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης 
και/ή των φορολογικών υποχρεώσεων στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης και της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες που 
διέπουν την απόσπαση των εργαζομένων.

Or. de

Τροπολογία 748
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
εργολάβοι που έχουν επιδείξει τη δέουσα 
επιμέλεια δεν θεωρούνται υπεύθυνοι 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα 
σχετικά συστήματα εφαρμόζονται με 
διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις και 
αναλογικά. Μπορεί να περιλαμβάνουν τη 
λήψη προληπτικών μέτρων από τον 
εργολάβο που να προβλέπουν την 
προσκόμιση αποδείξεων από τον 
υπεργολάβο για τους βασικούς όρους 
εργασίας που εφαρμόζει στους 
αποσπασμένους εργαζομένους, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 

διαγράφεται
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της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των δελτίων 
μισθοδοσίας και καταβολής των 
αμοιβών, του σεβασμού των 
υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης 
και/ή των φορολογικών υποχρεώσεων στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης και της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες που 
διέπουν την απόσπαση των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 749
Marek Henryk Migalski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
εργολάβοι που έχουν επιδείξει τη δέουσα 
επιμέλεια δεν θεωρούνται υπεύθυνοι 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα 
σχετικά συστήματα εφαρμόζονται με 
διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις και 
αναλογικά. Μπορεί να περιλαμβάνουν τη 
λήψη προληπτικών μέτρων από τον 
εργολάβο που να προβλέπουν την 
προσκόμιση αποδείξεων από τον 
υπεργολάβο για τους βασικούς όρους 
εργασίας που εφαρμόζει στους 
αποσπασμένους εργαζομένους, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των δελτίων 
μισθοδοσίας και καταβολής των 
αμοιβών, του σεβασμού των 
υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης 
και/ή των φορολογικών υποχρεώσεων στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης και της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες που 
διέπουν την απόσπαση των εργαζομένων.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 750
Anne E. Jensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
εργολάβοι που έχουν επιδείξει τη δέουσα 
επιμέλεια δεν θεωρούνται υπεύθυνοι 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα σχετικά 
συστήματα εφαρμόζονται με διαφάνεια, 
χωρίς διακρίσεις και αναλογικά. Μπορεί 
να περιλαμβάνουν τη λήψη προληπτικών 
μέτρων από τον εργολάβο που να 
προβλέπουν την προσκόμιση αποδείξεων 
από τον υπεργολάβο για τους βασικούς 
όρους εργασίας που εφαρμόζει στους 
αποσπασμένους εργαζομένους, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων 
των δελτίων μισθοδοσίας και καταβολής 
των αμοιβών, του σεβασμού των 
υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης και/ή 
των φορολογικών υποχρεώσεων στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης και της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες που 
διέπουν την απόσπαση των εργαζομένων.

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
εργολάβοι που έχουν επιδείξει τη δέουσα 
επιμέλεια δεν θεωρούνται υπεύθυνοι 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα σχετικά 
συστήματα εφαρμόζονται με διαφάνεια, 
χωρίς διακρίσεις και αναλογικά. Μπορεί 
να περιλαμβάνουν τη λήψη προληπτικών 
μέτρων από τον εργολάβο που να 
προβλέπουν την προσκόμιση αποδείξεων 
από τον υπεργολάβο για τους βασικούς 
όρους εργασίας που εφαρμόζει στους 
αποσπασμένους εργαζομένους, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων 
των δελτίων μισθοδοσίας και καταβολής 
των αμοιβών, του σεβασμού των 
υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης και/ή 
των φορολογικών υποχρεώσεων στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης και της 
συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανόνες 
ή που να προβλέπουν ότι ο υπεργολάβος 
και ο εργολάβος έχουν ενημερώσει τις 
αρχές ώστε οι αρχές να μπορούν να 
διεξάγουν τους ελέγχους τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προληπτικά μέτρα μπορούν να αντικατασταθούν από σύστημα που παρέχει στις αρχές πλήρη 
και άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες από τον υπεργολάβο σχετικά με την τήρηση των 
όρων κοινωνικής ασφάλισης και φορολόγησης, υποχρέωσης κ.λπ. στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης και τη συμμόρφωση με τους κανόνες που διέπουν την απόσπαση εργαζομένων.

Τροπολογία 751
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου ισχύουν επίσης για τους τελικούς 
πελάτες –με εξαίρεση τους ιδιώτες–
έναντι του εργολάβου τους.

Or. fr

Τροπολογία 752
Csaba Őry

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης, να προβλέπουν, 
βάσει του εθνικού τους δικαίου, πιο 
αυστηρούς κανόνες ευθύνης όσον αφορά 
το πεδίο εφαρμογής και το εύρος της 
ευθύνης των υπεργολάβων, χωρίς 
διακρίσεις και σε αναλογική βάση. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης, να προβλέπουν 
ευθύνη αυτού του είδους και σε άλλους 
τομείς, που δεν περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ. Τα 
κράτη μέλη μπορούν, στις περιπτώσεις 
αυτές, να προβλέπουν ότι οι εργολάβοι 
που έχουν επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια, 
όπως την ορίζει το εθνικό δίκαιο, δεν 
φέρουν ευθύνη.

διαγράφεται

Or. hu

Τροπολογία 753
Nadja Hirsch
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης, να προβλέπουν, 
βάσει του εθνικού τους δικαίου, πιο 
αυστηρούς κανόνες ευθύνης όσον αφορά 
το πεδίο εφαρμογής και το εύρος της 
ευθύνης των υπεργολάβων, χωρίς 
διακρίσεις και σε αναλογική βάση. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης, να προβλέπουν 
ευθύνη αυτού του είδους και σε άλλους 
τομείς, που δεν περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ. Τα 
κράτη μέλη μπορούν, στις περιπτώσεις 
αυτές, να προβλέπουν ότι οι εργολάβοι 
που έχουν επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια, 
όπως την ορίζει το εθνικό δίκαιο, δεν 
φέρουν ευθύνη.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 754
Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης, να προβλέπουν, 
βάσει του εθνικού τους δικαίου, πιο 
αυστηρούς κανόνες ευθύνης όσον αφορά 
το πεδίο εφαρμογής και το εύρος της 
ευθύνης των υπεργολάβων, χωρίς 
διακρίσεις και σε αναλογική βάση. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης, να προβλέπουν 
ευθύνη αυτού του είδους και σε άλλους 
τομείς, που δεν περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ. Τα 
κράτη μέλη μπορούν, στις περιπτώσεις 

διαγράφεται
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αυτές, να προβλέπουν ότι οι εργολάβοι 
που έχουν επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια, 
όπως την ορίζει το εθνικό δίκαιο, δεν 
φέρουν ευθύνη.

Or. en

Τροπολογία 755
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Συλβάνα Ράπτη, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης, να προβλέπουν, 
βάσει του εθνικού τους δικαίου, πιο 
αυστηρούς κανόνες ευθύνης όσον αφορά 
το πεδίο εφαρμογής και το εύρος της 
ευθύνης των υπεργολάβων, χωρίς 
διακρίσεις και σε αναλογική βάση. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης, να προβλέπουν 
ευθύνη αυτού του είδους και σε άλλους 
τομείς, που δεν περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ. Τα 
κράτη μέλη μπορούν, στις περιπτώσεις 
αυτές, να προβλέπουν ότι οι εργολάβοι 
που έχουν επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια, 
όπως την ορίζει το εθνικό δίκαιο, δεν 
φέρουν ευθύνη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 756
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης, να προβλέπουν, 
βάσει του εθνικού τους δικαίου, πιο 
αυστηρούς κανόνες ευθύνης όσον αφορά 
το πεδίο εφαρμογής και το εύρος της 
ευθύνης των υπεργολάβων, χωρίς 
διακρίσεις και σε αναλογική βάση. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης, να προβλέπουν 
ευθύνη αυτού του είδους και σε άλλους 
τομείς, που δεν περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ. Τα 
κράτη μέλη μπορούν, στις περιπτώσεις 
αυτές, να προβλέπουν ότι οι εργολάβοι 
που έχουν επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια, 
όπως την ορίζει το εθνικό δίκαιο, δεν 
φέρουν ευθύνη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 757
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης, να προβλέπουν, 
βάσει του εθνικού τους δικαίου, πιο 
αυστηρούς κανόνες ευθύνης όσον αφορά 
το πεδίο εφαρμογής και το εύρος της 
ευθύνης των υπεργολάβων, χωρίς 
διακρίσεις και σε αναλογική βάση. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης, να προβλέπουν 
ευθύνη αυτού του είδους και σε άλλους 
τομείς, που δεν περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ. Τα 
κράτη μέλη μπορούν, στις περιπτώσεις 
αυτές, να προβλέπουν ότι οι εργολάβοι 
που έχουν επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια, 

διαγράφεται
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όπως την ορίζει το εθνικό δίκαιο, δεν 
φέρουν ευθύνη.

Or. en

Τροπολογία 758
Marek Henryk Migalski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης, να προβλέπουν, 
βάσει του εθνικού τους δικαίου, πιο 
αυστηρούς κανόνες ευθύνης όσον αφορά 
το πεδίο εφαρμογής και το εύρος της 
ευθύνης των υπεργολάβων, χωρίς 
διακρίσεις και σε αναλογική βάση. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης, να προβλέπουν 
ευθύνη αυτού του είδους και σε άλλους 
τομείς, που δεν περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ. Τα 
κράτη μέλη μπορούν, στις περιπτώσεις 
αυτές, να προβλέπουν ότι οι εργολάβοι 
που έχουν επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια, 
όπως την ορίζει το εθνικό δίκαιο, δεν 
φέρουν ευθύνη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 759
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης, να προβλέπουν, 
βάσει του εθνικού τους δικαίου, πιο 

διαγράφεται
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αυστηρούς κανόνες ευθύνης όσον αφορά 
το πεδίο εφαρμογής και το εύρος της 
ευθύνης των υπεργολάβων, χωρίς 
διακρίσεις και σε αναλογική βάση. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης, να προβλέπουν 
ευθύνη αυτού του είδους και σε άλλους 
τομείς, που δεν περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ. Τα 
κράτη μέλη μπορούν, στις περιπτώσεις 
αυτές, να προβλέπουν ότι οι εργολάβοι 
που έχουν επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια, 
όπως την ορίζει το εθνικό δίκαιο, δε 
φέρουν ευθύνη.

Or. fr

Τροπολογία 760
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με το 
δίκαιο της Ένωσης, να προβλέπουν, βάσει 
του εθνικού τους δικαίου, πιο αυστηρούς 
κανόνες ευθύνης όσον αφορά το πεδίο 
εφαρμογής και το εύρος της ευθύνης των 
υπεργολάβων, χωρίς διακρίσεις και σε 
αναλογική βάση. Τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, 
να προβλέπουν ευθύνη αυτού του είδους 
και σε άλλους τομείς, που δεν 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ. Τα κράτη μέλη 
μπορούν, στις περιπτώσεις αυτές, να 
προβλέπουν ότι οι εργολάβοι που έχουν 
επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια, όπως την 
ορίζει το εθνικό δίκαιο, δεν φέρουν 
ευθύνη.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με το 
δίκαιο της Ένωσης, να προβλέπουν, βάσει 
του εθνικού τους δικαίου, πιο αυστηρούς 
κανόνες ευθύνης όσον αφορά το πεδίο 
εφαρμογής και το εύρος της ευθύνης των 
υπεργολάβων, χωρίς διακρίσεις και σε 
αναλογική βάση. Τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, 
να προβλέπουν ευθύνη αυτού του είδους 
και σε άλλους τομείς, που δεν 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ.

Or. de
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Τροπολογία 761
Csaba Őry

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, η 
Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους σε επίπεδο ΕΕ, επανεξετάζει την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου με σκοπό 
να προτείνει, αν το κρίνει σκόπιμο, τις 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή αλλαγές.

διαγράφεται

Or. hu

Τροπολογία 762
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, η 
Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους σε επίπεδο ΕΕ, επανεξετάζει την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου με σκοπό 
να προτείνει, αν το κρίνει σκόπιμο, τις 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή αλλαγές.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 763
Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, η 
Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους σε επίπεδο ΕΕ, επανεξετάζει την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου με σκοπό 
να προτείνει, αν το κρίνει σκόπιμο, τις 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή αλλαγές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 764
Stephen Hughes, Minodora Cliveti, Alejandro Cercas, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Συλβάνα Ράπτη, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, η 
Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους σε επίπεδο ΕΕ, επανεξετάζει την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου με σκοπό 
να προτείνει, αν το κρίνει σκόπιμο, τις 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή αλλαγές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 765
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, η 
Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους σε επίπεδο ΕΕ, επανεξετάζει την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου με σκοπό 
να προτείνει, αν το κρίνει σκόπιμο, τις 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή αλλαγές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 766
Marek Henryk Migalski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, η 
Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους σε επίπεδο ΕΕ, επανεξετάζει την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου με σκοπό 
να προτείνει, αν το κρίνει σκόπιμο, τις 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή αλλαγές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 767
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, η Επιτροπή, 
έπειτα από διαβούλευση με τα κράτη 

4. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
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μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους σε 
επίπεδο ΕΕ, επανεξετάζει την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου με σκοπό να 
προτείνει, αν το κρίνει σκόπιμο, τις 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή αλλαγές.

Κοινοβούλιο σε συνεργασία με την
Επιτροπή και κατόπιν διαβούλευσης με 
τους κοινωνικούς εταίρους, επανεξετάζουν
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου με 
σκοπό να προτείνουν, αν το κρίνουν
σκόπιμο, τις αναγκαίες τροποποιήσεις ή 
αλλαγές.

Or. en

Τροπολογία 768
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι λοιπές παράγραφοι του άρθρου 12 
δεν ισχύουν για τα κράτη μέλη τα οποία 
έχουν ήδη εισαγάγει στη νομοθεσία τους 
τη γενική ευθύνη των επιχειρήσεων σε 
σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα, 
διαθέτουν διαδικασίες που αφορούν το 
«πιστοποιητικό μη παραποίησης» για 
επιχειρήσεις και έχουν επίσης θεσπίσει 
νομικά δεσμευτικές οριακές τιμές για την 
γενική ευθύνη των επιχειρήσεων σε όλους 
τους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης.

Or. de

Τροπολογία 769
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα υφιστάμενα συστήματα 
συμμόρφωσης με την αλυσίδα 
εφοδιασμού που εφαρμόζονται ήδη σε 
κράτη μέλη τα οποία προβλέπουν 
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καλύτερες συνθήκες και προστασία των 
εργαζομένων δεν περιορίζονται με 
κανέναν τρόπο από τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 770
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Evelyn Regner, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Françoise Castex, Συλβάνα Ράπτη, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Υπεργολαβία και ευθύνη

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι 
μια επιχείρηση, η οποία αναθέτει σε 
υπεργολάβο την παροχή υπηρεσιών έχει 
την ευθύνη, επιπλέον και/ή αντί του εν 
λόγω υπεργολάβου, των υποχρεώσεων 
του εν λόγω υπεργολάβου και 
οποιουδήποτε άλλου ενδιάμεσου.
2. Τούτο δεν αποκλείει καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο την εφαρμογή των ήδη 
υφιστάμενων πιο αυστηρών κανόνων σε 
εθνικό επίπεδο ούτε τη θέσπιση τέτοιων.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν 
την κάθετη υπεργολαβία σε τρία επίπεδα 
εφόσον ο περιορισμός δεν εισάγει 
διακρίσεις.

Or. en

Τροπολογία 771
Birgit Sippel
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Υπεργολαβία και ευθύνη

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι 
μια επιχείρηση, η οποία αναθέτει σε 
υπεργολάβο την παροχή υπηρεσιών έχει 
την ευθύνη, επιπλέον και/ή αντί του εν 
λόγω υπεργολάβου, των υποχρεώσεων 
του εν λόγω υπεργολάβου και 
οποιουδήποτε άλλου ενδιάμεσου.
2. Τούτο δεν αποκλείει καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο την εφαρμογή των ήδη 
υφιστάμενων πιο αυστηρών κανόνων σε 
εθνικό επίπεδο ούτε τη θέσπιση τέτοιων.
3. Τα κράτη μέλη περιορίζουν την κάθετη 
υπεργολαβία σε τρία επίπεδα εφόσον ο 
περιορισμός δεν εισάγει διακρίσεις.

Or. en

Τροπολογία 772
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των μέσων που 
προβλέπονται ή μπορεί να προβλεφθούν 
στην ενωσιακή νομοθεσία, η διασυνοριακή 
εκτέλεση των διοικητικών προστίμων και 
ποινών που επιβάλλονται σε πάροχο 
υπηρεσιών εγκατεστημένο σε άλλο κράτος 
μέλος λόγω μη τήρησης των εφαρμοστέων 
κανόνων σε κράτος μέλος διέπεται από τις 
αρχές της αμοιβαίας συνδρομής και 
αναγνώρισης, καθώς και από τα μέτρα και 
τις διαδικασίες που προβλέπονται στο 

1. Με την επιφύλαξη των μέσων που 
προβλέπονται ή μπορεί να προβλεφθούν 
στην ενωσιακή νομοθεσία, η διασυνοριακή 
εκτέλεση των διοικητικών προστίμων και 
ποινών, όσον αφορά καταστάσεις 
απόσπασης εργαζομένων σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία και την οδηγία 96/71, 
που επιβάλλονται σε πάροχο υπηρεσιών 
εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος 
λόγω μη τήρησης των εφαρμοστέων 
κανόνων σε κράτος μέλος διέπεται από τις 
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παρόν άρθρο. αρχές της αμοιβαίας συνδρομής και 
αναγνώρισης, καθώς και από τα μέτρα και 
τις διαδικασίες που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 773
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αιτούσα αρχή δύναται, σύμφωνα με 
τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
και τις διοικητικές πρακτικές που ισχύουν 
στο κράτος μέλος όπου έχει την έδρα της, 
να ζητήσει από την αρμόδια αρχή άλλου 
κράτους μέλους να εισπράξει χρηματική 
ποινή ή πρόστιμο ή να κοινοποιήσει 
απόφαση επιβολής χρηματικής ποινής ή 
προστίμου, αν οι νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις και οι διοικητικές 
πρακτικές που ισχύουν στο κράτος μέλος 
όπου έχει την έδρα της η αρχή στην οποία 
υποβάλλεται η αίτηση επιτρέπουν τις 
ενέργειες αυτές για παρόμοιες αξιώσεις ή 
αποφάσεις.

2. Η αιτούσα αρχή δύναται, σύμφωνα με 
τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
και τις διοικητικές πρακτικές που ισχύουν 
στο κράτος μέλος όπου έχει την έδρα της, 
να ζητήσει από την αρμόδια αρχή άλλου 
κράτους μέλους να εισπράξει χρηματική 
ποινή ή πρόστιμο ή αναδρομικές εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τον 
κανονισμό 987/2009/ΕΚ ή να 
κοινοποιήσει απόφαση επιβολής 
χρηματικής ποινής ή προστίμου ή 
αναδρομικής κοινωνικής ασφάλισης 
σύμφωνα με τον κανονισμό 987/2009/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 774
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αιτούσα αρχή δύναται, σύμφωνα με 
τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

2. Η αιτούσα αρχή δύναται, σύμφωνα με 
τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
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και τις διοικητικές πρακτικές που ισχύουν 
στο κράτος μέλος όπου έχει την έδρα της, 
να ζητήσει από την αρμόδια αρχή άλλου 
κράτους μέλους να εισπράξει χρηματική 
ποινή ή πρόστιμο ή να κοινοποιήσει 
απόφαση επιβολής χρηματικής ποινής ή
προστίμου, αν οι νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις και οι διοικητικές 
πρακτικές που ισχύουν στο κράτος μέλος 
όπου έχει την έδρα της η αρχή στην οποία 
υποβάλλεται η αίτηση επιτρέπουν τις 
ενέργειες αυτές για παρόμοιες αξιώσεις ή 
αποφάσεις.

και τις διοικητικές πρακτικές που ισχύουν 
στο κράτος μέλος όπου έχει την έδρα της, 
να ζητήσει από την αρμόδια αρχή άλλου 
κράτους μέλους να εισπράξει χρηματική 
ποινή, πρόστιμο ή αναδρομικές εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης ή να κοινοποιήσει 
απόφαση επιβολής χρηματικής ποινής,
προστίμου ή αναδρομικής κοινωνικής 
ασφάλισης.

Or. en

Τροπολογία 775
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αιτούσα αρχή δύναται, σύμφωνα με 
τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
και τις διοικητικές πρακτικές που ισχύουν 
στο κράτος μέλος όπου έχει την έδρα της, 
να ζητήσει από την αρμόδια αρχή άλλου 
κράτους μέλους να εισπράξει χρηματική 
ποινή ή πρόστιμο ή να κοινοποιήσει 
απόφαση επιβολής χρηματικής ποινής ή 
προστίμου, αν οι νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις και οι διοικητικές 
πρακτικές που ισχύουν στο κράτος μέλος 
όπου έχει την έδρα της η αρχή στην οποία 
υποβάλλεται η αίτηση επιτρέπουν τις 
ενέργειες αυτές για παρόμοιες αξιώσεις ή 
αποφάσεις.

2. Η αιτούσα αρχή δύναται, σύμφωνα με 
τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
και τις διοικητικές πρακτικές που ισχύουν 
στο κράτος μέλος όπου έχει την έδρα της, 
να ζητήσει από την αρμόδια αρχή άλλου 
κράτους μέλους να εισπράξει χρηματική 
ποινή ή πρόστιμο ή αναδρομικές εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης ή να κοινοποιήσει 
απόφαση επιβολής χρηματικής ποινής ή 
προστίμου ή απόφαση αναδρομικών 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Or. de

Τροπολογία 776
Thomas Mann
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αιτούσα αρχή δύναται, σύμφωνα με 
τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
και τις διοικητικές πρακτικές που ισχύουν 
στο κράτος μέλος όπου έχει την έδρα της, 
να ζητήσει από την αρμόδια αρχή άλλου 
κράτους μέλους να εισπράξει χρηματική 
ποινή ή πρόστιμο ή να κοινοποιήσει 
απόφαση επιβολής χρηματικής ποινής ή 
προστίμου, αν οι νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις και οι διοικητικές 
πρακτικές που ισχύουν στο κράτος μέλος 
όπου έχει την έδρα της η αρχή στην οποία 
υποβάλλεται η αίτηση επιτρέπουν τις 
ενέργειες αυτές για παρόμοιες αξιώσεις ή 
αποφάσεις.

2. Η αιτούσα αρχή δύναται, σύμφωνα με 
τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
και τις διοικητικές πρακτικές που ισχύουν 
στο κράτος μέλος όπου έχει την έδρα της, 
να ζητήσει από την αρμόδια αρχή άλλου 
κράτους μέλους να εισπράξει χρηματική 
ποινή ή πρόστιμο ή να κοινοποιήσει 
απόφαση επιβολής χρηματικής ποινής ή 
προστίμου. 

Or. de

Τροπολογία 777
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αιτούσα αρχή δύναται, σύμφωνα με 
τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
και τις διοικητικές πρακτικές που ισχύουν 
στο κράτος μέλος όπου έχει την έδρα της, 
να ζητήσει από την αρμόδια αρχή άλλου 
κράτους μέλους να εισπράξει χρηματική 
ποινή ή πρόστιμο ή να κοινοποιήσει 
απόφαση επιβολής χρηματικής ποινής ή 
προστίμου, αν οι νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις και οι διοικητικές 
πρακτικές που ισχύουν στο κράτος μέλος 
όπου έχει την έδρα της η αρχή στην οποία 
υποβάλλεται η αίτηση επιτρέπουν τις 
ενέργειες αυτές για παρόμοιες αξιώσεις ή 

2. Η αιτούσα αρχή δύναται, σύμφωνα με 
τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
και τις διοικητικές πρακτικές που ισχύουν 
στο κράτος μέλος όπου έχει την έδρα της, 
να ζητήσει από την αρμόδια αρχή άλλου 
κράτους μέλους να εισπράξει χρηματική 
ποινή ή πρόστιμο ή να της κοινοποιήσει 
απόφαση επιβολής χρηματικής ποινής ή 
προστίμου·
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αποφάσεις.

Or. en

Τροπολογία 778
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αιτούσα αρχή δύναται, σύμφωνα με 
τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
και τις διοικητικές πρακτικές που ισχύουν 
στο κράτος μέλος όπου έχει την έδρα της, 
να ζητήσει από την αρμόδια αρχή άλλου 
κράτους μέλους να εισπράξει χρηματική 
ποινή ή πρόστιμο ή να κοινοποιήσει 
απόφαση επιβολής χρηματικής ποινής ή 
προστίμου, αν οι νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις και οι διοικητικές 
πρακτικές που ισχύουν στο κράτος μέλος 
όπου έχει την έδρα της η αρχή στην οποία 
υποβάλλεται η αίτηση επιτρέπουν τις 
ενέργειες αυτές για παρόμοιες αξιώσεις ή 
αποφάσεις.

2. Η αιτούσα αρχή δύναται, σύμφωνα με 
τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
και τις διοικητικές πρακτικές που ισχύουν 
στο κράτος μέλος όπου έχει την έδρα της, 
να ζητήσει από την αρμόδια αρχή άλλου 
κράτους μέλους να εισπράξει χρηματική 
ποινή ή πρόστιμο ή να κοινοποιήσει 
απόφαση επιβολής χρηματικής ποινής ή 
προστίμου.

Or. fr

Τροπολογία 779
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αιτούσα αρχή δύναται, σύμφωνα με 
τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
και τις διοικητικές πρακτικές που ισχύουν 
στο κράτος μέλος όπου έχει την έδρα της,
να ζητήσει από την αρμόδια αρχή άλλου 
κράτους μέλους να εισπράξει χρηματική 

2. Η αιτούσα αρχή δύναται, σύμφωνα με 
τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
και τις διοικητικές πρακτικές που ισχύουν 
στο κράτος μέλος όπου έχει την έδρα της, 
να ζητήσει από την αρμόδια αρχή άλλου 
κράτους μέλους να εισπράξει χρηματική 
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ποινή ή πρόστιμο ή να κοινοποιήσει 
απόφαση επιβολής χρηματικής ποινής ή 
προστίμου, αν οι νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις και οι διοικητικές 
πρακτικές που ισχύουν στο κράτος μέλος 
όπου έχει την έδρα της η αρχή στην οποία 
υποβάλλεται η αίτηση επιτρέπουν τις 
ενέργειες αυτές για παρόμοιες αξιώσεις ή 
αποφάσεις.

ποινή ή πρόστιμο ή αναδρομικές εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης ή να κοινοποιήσει 
απόφαση επιβολής χρηματικής ποινής ή 
προστίμου ή απόφαση αναδρομικών 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αν οι 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και 
οι διοικητικές πρακτικές που ισχύουν στο 
κράτος μέλος όπου έχει την έδρα της η 
αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση 
επιτρέπουν τις ενέργειες αυτές για 
παρόμοιες αξιώσεις ή αποφάσεις.

Or. de

Τροπολογία 780
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση αξιόποινων πράξεων ή 
διοικητικών παραβάσεων οι οποίες 
τιμωρούνται σε ένα κράτος μέλος βάσει 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
την οδηγία για την απόσπαση 
εργαζομένων, παύει να ισχύει η αρχή της 
αμοιβαιότητας.

Or. de

Τροπολογία 781
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή του αιτούντος κράτους 
μέλους εξασφαλίζει ότι η αίτηση για 
είσπραξη χρηματικής ποινής ή προστίμου 

διαγράφεται
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ή για κοινοποίηση απόφασης επιβολής 
χρηματικής ποινής ή προστίμου 
υποβάλλεται σύμφωνα με τους κανόνες 
που ισχύουν στο εν λόγω κράτος μέλος, 
ενώ η αρμόδια αρχή στην οποία 
υποβάλλεται η αίτηση εξασφαλίζει ότι η 
εν λόγω είσπραξη ή κοινοποίηση στο 
κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η 
αίτηση γίνεται σύμφωνα με τις εθνικές 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
και τις διοικητικές πρακτικές που 
ισχύουν στο κράτος αυτό.

Or. en

Τροπολογία 782
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή του αιτούντος κράτους 
μέλους εξασφαλίζει ότι η αίτηση για 
είσπραξη χρηματικής ποινής ή προστίμου 
ή για κοινοποίηση απόφασης επιβολής 
χρηματικής ποινής ή προστίμου 
υποβάλλεται σύμφωνα με τους κανόνες 
που ισχύουν στο εν λόγω κράτος μέλος, 
ενώ η αρμόδια αρχή στην οποία 
υποβάλλεται η αίτηση εξασφαλίζει ότι η 
εν λόγω είσπραξη ή κοινοποίηση στο 
κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η 
αίτηση γίνεται σύμφωνα με τις εθνικές 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
και τις διοικητικές πρακτικές που 
ισχύουν στο κράτος αυτό.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 783
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αιτούσα αρχή δεν δύναται να υποβάλει 
αίτηση για είσπραξη χρηματικής ποινής ή 
προστίμου ή για κοινοποίηση απόφασης 
επιβολής χρηματικής ποινής ή προστίμου 
αν το πρόστιμο ή η χρηματική ποινή, 
καθώς επίσης η υποκείμενη αξίωση και/ή 
ο τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεσή της 
στο αιτούν κράτος μέλος, 
αμφισβητούνται στο εν λόγω κράτος 
μέλος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 784
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αιτούσα αρχή δεν δύναται να υποβάλει 
αίτηση για είσπραξη χρηματικής ποινής ή 
προστίμου ή για κοινοποίηση απόφασης 
επιβολής χρηματικής ποινής ή προστίμου 
αν το πρόστιμο ή η χρηματική ποινή, 
καθώς επίσης η υποκείμενη αξίωση και/ή ο 
τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεσή της στο 
αιτούν κράτος μέλος, αμφισβητούνται στο 
εν λόγω κράτος μέλος.

Η αιτούσα αρχή είναι υποχρεωμένη να 
αιτιολογήσει την υποβολή αίτησης για 
είσπραξη χρηματικής ποινής ή προστίμου 
ή αναδρομικών εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης ή για κοινοποίηση απόφασης 
επιβολής χρηματικής ποινής ή προστίμου 
αν το πρόστιμο ή η χρηματική ποινή, 
καθώς επίσης η υποκείμενη αξίωση και/ή ο 
τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεσή της στο 
αιτούν κράτος μέλος, αμφισβητούνται στο 
εν λόγω κράτος μέλος, εξαιρουμένων των 
περιπτώσεων που η εκτέλεση είναι 
δυνατή στο αιτούν κράτος μέλος.

Or. en
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Τροπολογία 785
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αιτούσα αρχή δεν δύναται να υποβάλει 
αίτηση για είσπραξη χρηματικής ποινής ή 
προστίμου ή για κοινοποίηση απόφασης 
επιβολής χρηματικής ποινής ή προστίμου 
αν το πρόστιμο ή η χρηματική ποινή, 
καθώς επίσης η υποκείμενη αξίωση και/ή ο 
τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεσή της στο 
αιτούν κράτος μέλος, αμφισβητούνται στο 
εν λόγω κράτος μέλος.

Η αιτούσα αρχή δεν δύναται να υποβάλει 
αίτηση για είσπραξη χρηματικής ποινής ή 
προστίμου ή για κοινοποίηση απόφασης 
επιβολής χρηματικής ποινής ή προστίμου 
αν το πρόστιμο ή η χρηματική ποινή, 
καθώς επίσης η υποκείμενη αξίωση και/ή ο 
τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεσή της στο 
αιτούν κράτος μέλος, αμφισβητούνται στο 
εν λόγω κράτος μέλος. Αυτό, ωστόσο, δεν 
ισχύει αν μπορεί εντούτοις να εφαρμοστεί 
το δίκαιο του κράτους μέλους υποδοχής.

Or. de

Τροπολογία 786
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
διαπιστωθεί ότι ο πάροχος υπηρεσιών δεν 
είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης ή ότι η διεύθυνση ή άλλα 
στοιχεία της επιχείρησης είναι ψευδή, οι 
αρμόδιες αρχές δεν πρέπει να διακόψουν 
τη διαδικασία για τυπικούς λόγους αλλά 
να διερευνήσουν τα γεγονότα και να 
προσπαθήσουν να εντοπίσουν το φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο που ήταν υπεύθυνο για 
την απόσπαση.

Or. de
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Τροπολογία 787
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αιτούσα αρχή δύναται ωστόσο να 
ζητήσει την προληπτική δέσμευση και 
δήμευση περιουσιακών στοιχείων για να 
μειώσει τον κίνδυνο μη αποπληρωμής 
πριν την οριστική απόφαση σύμφωνα με 
την οδηγία (...) σχετικά με τη δέσμευση 
και τη δήμευση των προϊόντων του 
εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 
κράτη μέλη υποδοχής δύνανται επίσης να 
προβλέπουν αυτόματη υπαγωγή των 
οικείων εργαζομένων στο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης του κράτους 
μέλους υποδοχής.

Or. en

Τροπολογία 788
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Συλβάνα Ράπτη, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εάν προκύψει ότι ο πάροχος 
υπηρεσιών πράγματι δεν είναι 
εγκαταστημένος στο κράτος μέλος όπου 
φέρεται να είναι εγκαταστημένος ή ότι η 
διεύθυνση ή τα στοιχεία της εταιρείας 
είναι ψευδή, οι αρμόδιες αρχές δεν 
περατώνουν τη διαδικασία για τυπικούς 
λόγους, αλλά ερευνούν περαιτέρω το θέμα 
με σκοπό την ταυτοποίηση του φυσικού ή 
νομικού προσώπου που είναι υπεύθυνο 
για την απόσπαση.

Or. en
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Τροπολογία 789
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν υποβληθεί από την αιτούσα αρχή 
αίτηση για είσπραξη χρηματικής ποινής ή 
προστίμου ή για κοινοποίηση απόφασης 
επιβολής χρηματικής ποινής ή προστίμου, 
η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση 
παρέχει κάθε πληροφορία και αμοιβαία 
συνδρομή που θα ήταν χρήσιμη στην 
αιτούσα αρχή για την είσπραξη του 
προστίμου και/ή της χρηματικής ποινής, 
καθώς και, στο μέτρο του δυνατού, για 
την υποκείμενη αξίωση.

Αν υποβληθεί από την αιτούσα αρχή 
αίτηση για είσπραξη χρηματικής ποινής ή 
προστίμου ή για κοινοποίηση απόφασης 
επιβολής χρηματικής ποινής ή προστίμου, 
η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση 
παρέχει χωρίς καθυστέρηση κάθε 
πληροφορία και αμοιβαία συνδρομή που
ζητείται στην αιτούσα αρχή για την 
είσπραξη του προστίμου και/ή της 
χρηματικής ποινής, καθώς και για την 
υποκείμενη αξίωση.

Or. en

Τροπολογία 790
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αν υποβληθεί από την αιτούσα αρχή 
αίτηση για είσπραξη χρηματικής ποινής ή 
προστίμου ή για κοινοποίηση απόφασης 
επιβολής χρηματικής ποινής ή προστίμου, 
η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση 
παρέχει κάθε πληροφορία και αμοιβαία 
συνδρομή που θα ήταν χρήσιμη στην 
αιτούσα αρχή για την είσπραξη του 
προστίμου και/ή της χρηματικής ποινής, 
καθώς και, στο μέτρο του δυνατού, για την 
υποκείμενη αξίωση.

1. Αν υποβληθεί από την αιτούσα αρχή 
αίτηση για είσπραξη χρηματικής ποινής ή 
προστίμου ή για κοινοποίηση απόφασης 
επιβολής χρηματικής ποινής ή προστίμου, 
η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση 
παρέχει άμεσα κάθε πληροφορία και 
αμοιβαία συνδρομή που θα ήταν χρήσιμη 
στην αιτούσα αρχή για την είσπραξη του 
προστίμου και/ή της χρηματικής ποινής, 
καθώς και, στο μέτρο του δυνατού, για την 
υποκείμενη αξίωση.

Or. de
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Τροπολογία 791
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τον σκοπό της είσπραξης 
χρηματικής ποινής ή προστίμου ή της 
κοινοποίησης απόφασης επιβολής 
χρηματικής ποινής ή προστίμου στο 
κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η 
αίτηση, κάθε πρόστιμο ή χρηματική ποινή 
για το/την οποίο/-α έχει υποβληθεί αίτηση 
είσπραξης ή κοινοποίησης αντιμετωπίζεται 
σαν να ήταν πρόστιμο ή χρηματική ποινή 
του κράτους μέλους στο οποίο 
υποβάλλεται η αίτηση.

2. Για τον σκοπό της είσπραξης 
χρηματικής ποινής, προστίμου ή 
αναδρομικών εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης ή της κοινοποίησης απόφασης 
επιβολής χρηματικής ποινής, προστίμου ή 
αναδρομικών εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης στο κράτος μέλος στο οποίο 
υποβάλλεται η αίτηση, κάθε πρόστιμο,
χρηματική ποινή ή αναδρομική εισφορά 
κοινωνικής ασφάλισης για το/την οποίο/-α 
έχει υποβληθεί αίτηση είσπραξης ή 
κοινοποίησης αντιμετωπίζεται σαν να ήταν 
πρόστιμο ή χρηματική ποινή του κράτους 
μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Or. en

Τροπολογία 792
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τον σκοπό της είσπραξης 
χρηματικής ποινής ή προστίμου ή της 
κοινοποίησης απόφασης επιβολής 
χρηματικής ποινής ή προστίμου στο 
κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η 
αίτηση, κάθε πρόστιμο ή χρηματική ποινή 
για το/την οποίο/-α έχει υποβληθεί αίτηση 
είσπραξης ή κοινοποίησης αντιμετωπίζεται 
σαν να ήταν πρόστιμο ή χρηματική ποινή 
του κράτους μέλους στο οποίο 

2. Για τον σκοπό της είσπραξης 
χρηματικής ποινής, προστίμου ή 
αναδρομικών εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης ή της κοινοποίησης απόφασης 
επιβολής χρηματικής ποινής, προστίμου ή 
απόφασης αναδρομικών εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης στο κράτος μέλος 
στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση, κάθε 
πρόστιμο, χρηματική ποινή ή αναδρομικές 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για 
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υποβάλλεται η αίτηση. το/την/τις οποίο/-α/-ες έχει υποβληθεί 
αίτηση είσπραξης ή κοινοποίησης 
αντιμετωπίζεται σαν να ήταν πρόστιμο, 
χρηματική ποινή ή αναδρομικές εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης του κράτους 
μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Or. de

Τροπολογία 793
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τον σκοπό της είσπραξης 
χρηματικής ποινής ή προστίμου ή της 
κοινοποίησης απόφασης επιβολής 
χρηματικής ποινής ή προστίμου στο 
κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η 
αίτηση, κάθε πρόστιμο ή χρηματική ποινή 
για το/την οποίο/-α έχει υποβληθεί αίτηση 
είσπραξης ή κοινοποίησης αντιμετωπίζεται 
σαν να ήταν πρόστιμο ή χρηματική ποινή 
του κράτους μέλους στο οποίο 
υποβάλλεται η αίτηση.

2. Για τον σκοπό της είσπραξης 
χρηματικής ποινής ή προστίμου ή 
αναδρομικών εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης ή της κοινοποίησης απόφασης 
επιβολής χρηματικής ποινής ή προστίμου 
στο κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η 
αίτηση, κάθε πρόστιμο ή χρηματική ποινή 
για το/την οποίο/-α έχει υποβληθεί αίτηση 
είσπραξης ή κοινοποίησης αντιμετωπίζεται 
σαν να ήταν πρόστιμο ή χρηματική ποινή 
του κράτους μέλους στο οποίο
υποβάλλεται η αίτηση.

Or. en

Τροπολογία 794
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η 
αίτηση ενημερώνει αμέσως την αιτούσα 
αρχή για τη συνέχεια που δόθηκε στην 

3. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η 
αίτηση ενημερώνει αμέσως την αιτούσα 
αρχή για τη συνέχεια που δόθηκε στην 
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αίτηση κοινοποίησης ή είσπραξης που 
υπέβαλε και, ειδικότερα, για την 
ημερομηνία κατά την οποία διαβιβάστηκε 
ή κοινοποιήθηκε στον αποδέκτη η 
απόφαση ή η πράξη.

αίτηση πληροφόρησης, κοινοποίησης ή 
είσπραξης που υπέβαλε και, ειδικότερα, 
για την ημερομηνία κατά την οποία 
διαβιβάστηκε ή κοινοποιήθηκε στον 
αποδέκτη η απόφαση ή η πράξη.

Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που 
υπάρχουν σοβαρά κωλύματα κατά την 
επιτυχή επεξεργασία της αίτησης.

Or. en

Τροπολογία 795
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η 
αίτηση ενημερώνει αμέσως την αιτούσα 
αρχή για τη συνέχεια που δόθηκε στην 
αίτηση κοινοποίησης ή είσπραξης που 
υπέβαλε και, ειδικότερα, για την 
ημερομηνία κατά την οποία διαβιβάστηκε 
ή κοινοποιήθηκε στον αποδέκτη η 
απόφαση ή η πράξη.

3. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η 
αίτηση ενημερώνει αμέσως την αιτούσα 
αρχή για τη συνέχεια που δόθηκε στην 
αίτηση πληροφόρησης, κοινοποίησης ή 
είσπραξης που υπέβαλε και, ειδικότερα, 
για την ημερομηνία κατά την οποία 
διαβιβάστηκε ή κοινοποιήθηκε στον 
αποδέκτη η απόφαση ή η πράξη.

Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που 
υπάρχουν σοβαρά κωλύματα για την 
επιτυχή επεξεργασία της αίτησης.

Or. de

Τροπολογία 796
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η 
αίτηση ενημερώνει αμέσως την αιτούσα 

3. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η 
αίτηση ενημερώνει αμέσως την αιτούσα 
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αρχή για τη συνέχεια που δόθηκε στην 
αίτηση κοινοποίησης ή είσπραξης που 
υπέβαλε και, ειδικότερα, για την 
ημερομηνία κατά την οποία διαβιβάστηκε 
ή κοινοποιήθηκε στον αποδέκτη η 
απόφαση ή η πράξη.

αρχή για τη συνέχεια που δόθηκε στην 
αίτηση πληροφόρησης, κοινοποίησης ή 
είσπραξης που υπέβαλε και, ειδικότερα, 
για την ημερομηνία κατά την οποία 
διαβιβάστηκε ή κοινοποιήθηκε στον 
αποδέκτη η απόφαση ή η πράξη.

Or. en

Τροπολογία 797
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που 
υπάρχουν σοβαρά κωλύματα κατά την 
επιτυχή επεξεργασία της αίτησης.

Or. en

Τροπολογία 798
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διατάξεις σχετικά με την εκτέλεση 
χρηματικών ποινών ή προστίμων 
εφαρμόζονται επίσης στις χρηματικές 
ποινές που επιβάλλονται στο πλαίσιο 
εκτελεστών αποφάσεων εργατικών 
δικαστηρίων.

Or. en

Τροπολογία 799
Phil Bennion
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι διατάξεις σχετικά με την εκτέλεση 
χρηματικών ποινών ή προστίμων 
εφαρμόζονται επίσης στις χρηματικές 
ποινές που επιβάλλονται στο πλαίσιο 
εκτελεστών αποφάσεων εθνικών 
δικαστηρίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτρέπεται στα δικαστήρια είτε στο κράτος υποδοχής είτε στο κράτος εγκατάστασης 
να ασκούν δίωξη και να επιβάλλουν πρόστιμα ή χρηματικές ποινές σε επιχειρήσεις που 
παραβιάζουν τις εθνικές νομοθεσίες και τη νομοθεσία της Ένωσης, και να επιδικάζουν 
κατάλληλες αποζημιώσεις και άλλα ποσά σε εργαζομένους που πέφτουν θύματα τέτοιων 
παραβιάσεων της νομοθεσίας.

Τροπολογία 800
Ole Christensen, Stephen Hughes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα άρθρα 13 και 14 εφαρμόζονται 
επίσης σε αποφάσεις που λαμβάνονται σε 
συνεδριάσεις που αποτελούν μέρος των 
εργασιακών διαδικασιών, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεδριάσεων 
διαμεσολάβησης μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων.

Or. en

Τροπολογία 801
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αν, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
είσπραξης ή κοινοποίησης, το πρόστιμο, η 
χρηματική ποινή και/ή η υποκείμενη 
αξίωση αμφισβητηθούν από τον οικείο 
πάροχο υπηρεσιών ή από ενδιαφερόμενο 
μέρος, η διασυνοριακή διαδικασία 
εκτέλεσης για την είσπραξη του προστίμου 
ή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε 
αναστέλλεται μέχρι να ληφθεί η απόφαση 
της αρμόδιας εθνικής αρχής για το θέμα 
αυτό.

1. Αν, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
είσπραξης ή κοινοποίησης, το πρόστιμο, η 
χρηματική ποινή και/ή η υποκείμενη 
αξίωση αμφισβητηθούν από τον οικείο 
πάροχο υπηρεσιών ή από ενδιαφερόμενο 
μέρος, η διασυνοριακή διαδικασία 
εκτέλεσης για την είσπραξη του προστίμου 
ή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε 
αναστέλλεται μέχρι να ληφθεί η απόφαση 
της αρμόδιας εθνικής αρχής για το θέμα 
αυτό. Η αιτούσα αρχή κοινοποιεί χωρίς 
καθυστέρηση την αμφισβήτηση στην 
αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. 
Η αιτούσα αρχή δύναται ωστόσο να 
ζητήσει την προληπτική δέσμευση και 
δήμευση περιουσιακών στοιχείων για να 
μειώσει τον κίνδυνο μη αποπληρωμής 
πριν την οριστική απόφαση σύμφωνα με 
την οδηγία (...) σχετικά με τη δέσμευση 
και τη δήμευση των προϊόντων του 
εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 802
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αν, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
είσπραξης ή κοινοποίησης, το πρόστιμο, η 
χρηματική ποινή και/ή η υποκείμενη 
αξίωση αμφισβητηθούν από τον οικείο 
πάροχο υπηρεσιών ή από ενδιαφερόμενο 
μέρος, η διασυνοριακή διαδικασία 
εκτέλεσης για την είσπραξη του προστίμου 
ή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε 

1. Αν, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
είσπραξης ή κοινοποίησης, το πρόστιμο, η 
χρηματική ποινή και/ή η υποκείμενη 
αξίωση αμφισβητηθούν στο αιτούν κράτος 
μέλος από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για 
την αμφισβήτηση, η διασυνοριακή 
διαδικασία εκτέλεσης για την είσπραξη του 
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αναστέλλεται μέχρι να ληφθεί η απόφαση 
της αρμόδιας εθνικής αρχής για το θέμα 
αυτό.

προστίμου ή της χρηματικής ποινής που 
επιβλήθηκε αναστέλλεται μέχρι να ληφθεί 
η απόφαση της αρμόδιας εθνικής αρχής για 
το θέμα αυτό.

Or. en

Τροπολογία 803
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αν, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
είσπραξης ή κοινοποίησης, το πρόστιμο, η 
χρηματική ποινή και/ή η υποκείμενη 
αξίωση αμφισβητηθούν από τον οικείο 
πάροχο υπηρεσιών ή από ενδιαφερόμενο 
μέρος, η διασυνοριακή διαδικασία 
εκτέλεσης για την είσπραξη του προστίμου 
ή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε 
αναστέλλεται μέχρι να ληφθεί η απόφαση 
της αρμόδιας εθνικής αρχής για το θέμα 
αυτό.

1. Αν, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
είσπραξης ή κοινοποίησης, το πρόστιμο, η 
χρηματική ποινή και/ή η υποκείμενη 
αξίωση αμφισβητηθούν από τον οικείο 
πάροχο υπηρεσιών ή από ενδιαφερόμενο 
μέρος, η διασυνοριακή διαδικασία 
εκτέλεσης για την είσπραξη του προστίμου 
ή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε 
αναστέλλεται μέχρι να ληφθεί η απόφαση 
της αρμόδιας εθνικής αρχής του αιτούντος 
κράτους μέλους για το θέμα αυτό.

Or. de

Τροπολογία 804
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο -17 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -17
1. Η παρούσα οδηγία και η οδηγία 
96/71/ΕΚ δεν θίγουν το δικαίωμα των 
κρατών μελών να εφαρμόζουν ή να 
θεσπίζουν νομοθετικές, κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις ευνοϊκότερες προς 
τους εργαζομένους ή να διευκολύνουν ή 
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να επιτρέπουν τη σύναψη από τους 
κοινωνικούς εταίρους συλλογικών 
συμβάσεων ευνοϊκότερων προς τους 
εργαζομένους.
2. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν 
αποτελεί σε καμία περίπτωση επαρκή 
δικαιολογία για την υποβάθμιση του 
γενικού επιπέδου προστασίας των 
εργαζομένων στους τομείς που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και 
την οδηγία 96/71/ΕΚ. Τούτο ισχύει με την 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων των κρατών 
μελών και/ή της εργοδοσίας και των 
εργαζομένων να θεσπίζουν, λαμβάνοντας 
υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες, 
διαφορετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή 
συμβατικές ρυθμίσεις από εκείνες που 
επικρατούσαν τη στιγμή της έγκρισης της 
παρούσας οδηγίας, εφόσον τηρούνται 
πάντοτε οι ελάχιστες απαιτήσεις που 
προβλέπονται από την παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 805
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 α – παράγραφος 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι όροι εργασίας που ισχύουν για τους 
αποσπασμένους εργαζόμενους βάσει του 
άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας για 
την απόσπαση εργαζομένων συνιστούν 
ελάχιστες απαιτήσεις. Η παρούσα οδηγία 
και η οδηγία 96/71/ΕΚ δεν θίγουν τα 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
θεσπίζουν, να εφαρμόζουν ή να 
επιτρέπουν ευνοϊκότερους μισθούς και 
όρους εργασίας για τους εργαζόμενους 
από εκείνους που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 παράγραφοι 7, 8 και 10 της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ, υπό τη μορφή νομικών 
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και διοικητικών διατάξεων, καθώς και να 
προωθούν ή να επιτρέπουν τη σύναψη 
συλλογικών συμβάσεων και συμφωνιών 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, οι 
οποίες είναι ευνοϊκότερες για τους 
εργαζόμενους.

Or. de

Τροπολογία 806
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 α – παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προκειμένου να επιτευχθούν δημόσιοι 
στόχοι και καθήκοντα σύμφωνα με την 
αρχή της ισότιμης μεταχείρισης και της 
καταπολέμησης των διακρίσεων, τα 
κράτη μέλη μπορούν να προωθήσουν το 
δικαίωμα σε ίδιο μισθό και ίδιους όρους 
εργασίας για παρόμοιες θέσεις εργασίας 
μέσω της έκδοσης ή της εφαρμογής 
νομικών ρυθμίσεων, κανονισμών ή/και 
διοικητικών διατάξεων, ιδίως στο πεδίο 
της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
όταν αυτό συνεπάγεται ευνοϊκότερη 
μεταχείριση για τους εργαζόμενους. Αυτό 
ισχύει και για τους αποσπασμένους 
εργαζόμενους. Το παραπάνω ισχύει υπό 
την επιφύλαξη της παρούσας οδηγίας και 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ.
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
για διεθνικές επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη την 
εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων που 
υπερβαίνουν τους ελάχιστους όρους 
εργασίας, οι οποίοι ορίζονται σε νόμους, 
κανονισμούς ή διοικητικές διατάξεις.

Or. de
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Τροπολογία 807
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 α – παράγραφος 3 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
ευνοϊκότερους όρους εργασίας που θα 
ισχύουν σε μια περιφέρεια για παρόμοιες 
επιχειρήσεις, επαγγέλματα ή κλάδους, 
κατά την έννοια του άρθρου 3 της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ.

Or. de

Τροπολογία 808
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 α – παράγραφος 4 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη τα οποία δεν διαθέτουν 
σύστημα γενικής δεσμευτικής εφαρμογής 
των συλλογικών συμβάσεων, μπορούν να 
ορίζουν ως ευνοϊκότερους όρους εργασίας 
συλλογικές συμβάσεις που αφορούν 
επιχειρήσεις, οι οποίες ισχύουν σε μια 
περιοχή για παρόμοιες επιχειρήσεις σε 
συγκεκριμένους κλάδους. Εν προκειμένω, 
λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχες 
πρακτικές.

Or. de

Τροπολογία 809
Thomas Händel
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 α – παράγραφος 5 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η παρούσα οδηγία και η οδηγία 
96/71/ΕΚ δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη 
να εγκρίνουν τη σύμβαση αριθ. 94 της 
ΔΟΕ.

Or. de

Τροπολογία 810
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 α – παράγραφος 6 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι παραπάνω οδηγίες δεν εμποδίζουν 
ούτε την εισαγωγή ή την εφαρμογή 
μηχανισμών τιμαριθμικής προσαρμογής 
των μισθών ή των κατώτατων μισθών, 
ούτε και την εφαρμογή αμφότερων για 
τους αποσπασμένους εργαζόμενους.

Or. de

Τροπολογία 811
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 α – παράγραφος 7 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν 
δύναται να χρησιμοποιηθεί ως 
δικαιολογία για τη μείωση του γενικού 
επιπέδου προστασίας των εργαζομένων, 
οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις αυτής 
και της οδηγίας 96/71/ΕΚ.
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Or. de

Τροπολογία 812
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διοικητική συνεργασία και η αμοιβαία 
συνδρομή μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
των κρατών μελών για τις οποίες γίνεται 
λόγος στα άρθρα 6 και 7, στο άρθρο 10 
παράγραφος 3 και στα άρθρα 13, 14 και 15 
υλοποιείται μέσω του συστήματος 
πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά 
(IMI), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 
[παραπομπή στον κανονισμό IMI]89.

1. Η διοικητική συνεργασία και η αμοιβαία 
συνδρομή μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
των κρατών μελών για τις οποίες γίνεται 
λόγος στα άρθρα 6 και 7, στο άρθρο 10 
παράγραφος 3 και στα άρθρα 13, 14 και 15 
υλοποιείται μέσω του συστήματος 
πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά 
(IMI), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 
[παραπομπή στον κανονισμό IMI] ή από 
άλλες καθιερωμένες μεθόδους 
συνεργασίες στις οποίες συμφωνούν τα 
κράτη μέλη κατά περίπτωση ή μέσω 
διμερών συμφωνιών.

Or. en

Τροπολογία 813
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διοικητική συνεργασία και η 
αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών των κρατών μελών για τις οποίες 
γίνεται λόγος στα άρθρα 6 και 7, στο 
άρθρο 10 παράγραφος 3 και στα άρθρα 13, 
14 και 15 υλοποιείται μέσω του 
συστήματος πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά (IMI), που θεσπίστηκε 
με τον κανονισμό [παραπομπή στον 

1. Η διοικητική συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών για τις 
οποίες γίνεται λόγος στα άρθρα 6 και 7, 
στο άρθρο 10 παράγραφος 3 και στα άρθρα 
13, 14 και 15 υλοποιείται μέσω του 
συστήματος πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά (IMI), που θεσπίστηκε 
με τον κανονισμό [παραπομπή στον 
κανονισμό IMI] στον βαθμό του δυνατού 
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κανονισμό IMI]. και συνοδεύεται από άλλα καθιερωμένα 
μέσα συνεργασίας, όπως οι διμερείς 
συμφωνίες.

Or. en

Τροπολογία 814
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών που 
προβλέπεται στο σχετικό άρθρο της 
παρούσας οδηγίας και στην οδηγία 
96/71/ΕΚ υλοποιείται μέσω των 
υφιστάμενων καθιερωμένων μέσων και 
συμπληρώνεται, όπου είναι δυνατό, με 
χρήση του συστήματος πληροφόρησης 
για την εσωτερική αγορά (IMI), που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό 
[παραπομπή στον κανονισμό IMI].

Or. en

Τροπολογία 815
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν διμερείς 
ρυθμίσεις σχετικά με τη διοικητική 
συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
τους όσον αφορά την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των όρων απασχόλησης 
που εφαρμόζονται στους αποσπασμένους 
εργαζομένους και που αναφέρονται στο 

2. Σύμφωνα με τις αρχές που 
καθορίζονται στα άρθρα 4 και 5 της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ έγκειται στην ευχέρεια 
των κρατών μελών να εφαρμόζουν 
διμερείς ρυθμίσεις σχετικά με τη 
διοικητική συνεργασία και την αμοιβαία 
συνδρομή μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
τους όσον αφορά την επιβολή της οδηγίας 
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άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, με την 
προϋπόθεση ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν 
θίγουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των οικείων εργαζομένων 
και εταιρειών.

96/71/ΕΚ και της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 816
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν διμερείς 
ρυθμίσεις σχετικά με τη διοικητική 
συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
τους όσον αφορά την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των όρων απασχόλησης 
που εφαρμόζονται στους αποσπασμένους 
εργαζομένους και που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, με την 
προϋπόθεση ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν 
θίγουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των οικείων εργαζομένων 
και εταιρειών.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν διμερείς 
ρυθμίσεις σχετικά με τη διοικητική 
συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
τους όσον αφορά την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των όρων απασχόλησης 
που εφαρμόζονται στους αποσπασμένους 
εργαζομένους και που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ.

Or. fr

Τροπολογία 817
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν διμερείς 
ρυθμίσεις σχετικά με τη διοικητική 
συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν διμερείς 
ρυθμίσεις σχετικά με τη διοικητική 
συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
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τους όσον αφορά την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των όρων απασχόλησης 
που εφαρμόζονται στους αποσπασμένους 
εργαζομένους και που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, με την 
προϋπόθεση ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν 
θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των οικείων εργαζομένων και εταιρειών.

τους και να εγκρίνουν νέες όσον αφορά 
την εφαρμογή και την παρακολούθηση των 
όρων απασχόλησης που εφαρμόζονται 
στους αποσπασμένους εργαζομένους και 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ, με την προϋπόθεση ότι οι
ρυθμίσεις αυτές δεν θίγουν τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις των οικείων 
εργαζομένων και εταιρειών.

Or. de

Τροπολογία 818
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν διμερείς 
ρυθμίσεις σχετικά με τη διοικητική 
συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
τους όσον αφορά την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των όρων απασχόλησης 
που εφαρμόζονται στους αποσπασμένους 
εργαζομένους και που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, με την 
προϋπόθεση ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν 
θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των οικείων εργαζομένων και εταιρειών.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν διμερείς 
συμφωνίες σχετικά με τη διοικητική 
συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
τους όσον αφορά την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των όρων απασχόλησης 
που εφαρμόζονται στους αποσπασμένους 
εργαζομένους και που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, με την 
προϋπόθεση ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν 
θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των οικείων εργαζομένων και εταιρειών.

Or. en

Τροπολογία 819
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν διμερείς 
ρυθμίσεις σχετικά με τη διοικητική 
συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
τους όσον αφορά την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των όρων απασχόλησης 
που εφαρμόζονται στους αποσπασμένους 
εργαζομένους και που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, με την 
προϋπόθεση ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν 
θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των οικείων εργαζομένων και εταιρειών.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν διμερείς 
ρυθμίσεις ή να συνάπτουν νέες διμερείς 
συμφωνίες σχετικά με τη διοικητική 
συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
τους όσον αφορά την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των όρων απασχόλησης 
που εφαρμόζονται στους αποσπασμένους 
εργαζομένους και που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, με την 
προϋπόθεση ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν 
θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των οικείων εργαζομένων και εταιρειών.

Or. en

Τροπολογία 820
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στο πλαίσιο των διμερών ρυθμίσεων 
για τις οποίες γίνεται λόγος στην 
παράγραφο 2, οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών χρησιμοποιούν όσο το 
δυνατόν περισσότερο το IMI. Σε κάθε 
περίπτωση, αν η αρμόδια αρχή ενός από
τα οικεία κράτη μέλη έχει χρησιμοποιήσει 
το ΙΜΙ, το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται 
για κάθε απαιτούμενη επόμενη ενέργεια 
και υπερισχύει των μηχανισμών που 
προβλέπονται στη διμερή ρύθμιση 
σχετικά με τη διοικητική συνεργασία και 
την αμοιβαία συνδρομή.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 821
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στο πλαίσιο των διμερών ρυθμίσεων 
για τις οποίες γίνεται λόγος στην 
παράγραφο 2, οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών χρησιμοποιούν όσο το 
δυνατόν περισσότερο το IMI. Σε κάθε 
περίπτωση, αν η αρμόδια αρχή ενός από 
τα οικεία κράτη μέλη έχει χρησιμοποιήσει 
το ΙΜΙ, το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται 
για κάθε απαιτούμενη επόμενη ενέργεια 
και υπερισχύει των μηχανισμών που 
προβλέπονται στη διμερή ρύθμιση 
σχετικά με τη διοικητική συνεργασία και 
την αμοιβαία συνδρομή.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 822
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στο πλαίσιο των διμερών ρυθμίσεων για 
τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 
2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν 
περισσότερο το IMI. Σε κάθε περίπτωση, 
αν η αρμόδια αρχή ενός από τα οικεία 
κράτη μέλη έχει χρησιμοποιήσει το ΙΜΙ, 
το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται για 
κάθε απαιτούμενη επόμενη ενέργεια και 
υπερισχύει των μηχανισμών που 
προβλέπονται στη διμερή ρύθμιση 
σχετικά με τη διοικητική συνεργασία και 
την αμοιβαία συνδρομή.

3. Στο πλαίσιο των διμερών ρυθμίσεων για 
τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 
2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν 
περισσότερο το IMI.
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Or. en

Τροπολογία 823
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στο πλαίσιο των διμερών ρυθμίσεων για 
τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 
2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν 
περισσότερο το IMI. Σε κάθε περίπτωση, 
αν η αρμόδια αρχή ενός από τα οικεία 
κράτη μέλη έχει χρησιμοποιήσει το ΙΜΙ, το 
σύστημα αυτό χρησιμοποιείται για κάθε 
απαιτούμενη επόμενη ενέργεια και 
υπερισχύει των μηχανισμών που 
προβλέπονται στη διμερή ρύθμιση 
σχετικά με τη διοικητική συνεργασία και 
την αμοιβαία συνδρομή.

3. Στο πλαίσιο των διμερών ρυθμίσεων για 
τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 
2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν 
περισσότερο το IMI. Σε κάθε περίπτωση, 
αν η αρμόδια αρχή ενός από τα οικεία 
κράτη μέλη έχει χρησιμοποιήσει το ΙΜΙ, το 
σύστημα αυτό χρησιμοποιείται για κάθε 
απαιτούμενη επόμενη ενέργεια.

Or. fr

Τροπολογία 824
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι αρμόδιες αρχές περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
9 παράγραφος 1 στοιχεία α) και δ) και 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στο σύστημα 
ΙΜΙ προκειμένου να διατίθενται χωρίς 
καθυστέρηση σε άλλες αρμόδιες αρχές.

Or. en
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Τροπολογία 825
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Συλβάνα Ράπτη, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19α
Ρήτρα μη υποβάθμισης– Ευνοϊκότερες 
διατάξεις
1. Η παρούσα οδηγία και η οδηγία 
96/71/ΕΚ δεν θίγουν το δικαίωμα των 
κρατών μελών να εφαρμόζουν ή να 
θεσπίζουν νομοθετικές, κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις ευνοϊκότερες προς 
τους εργαζομένους ή να διευκολύνουν ή 
να επιτρέπουν τη σύναψη από τους 
κοινωνικούς εταίρους συλλογικών 
συμβάσεων ευνοϊκότερων προς τους 
εργαζομένους.
2. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν 
αποτελεί σε καμία περίπτωση επαρκή 
δικαιολογία για την υποβάθμιση του 
γενικού επιπέδου προστασίας των 
εργαζομένων στους τομείς που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και 
την οδηγία 96/71/ΕΚ. Τούτο ισχύει με την 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων των κρατών 
μελών και/ή της εργοδοσίας και των 
εργαζομένων να θεσπίζουν, λαμβάνοντας 
υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες, 
διαφορετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή 
συμβατικές ρυθμίσεις από εκείνες που 
επικρατούσαν τη στιγμή της έγκρισης της 
παρούσας οδηγίας, εφόσον τηρούνται οι 
ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται 
από την παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 826
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19α
Μαύρη λίστα σοβαρών παραβιάσεων σε 

κλίμακα ΕΕ
Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, η 
Επιτροπή παρουσιάζει στο Συμβούλιο και 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια 
εκτίμηση επιπτώσεων για τη δυνατότητα 
κατάρτισης μιας μαύρης λίστας φυσικών 
και νομικών προσώπων σε κλίμακα ΕΕ 
που διαπράττουν επανειλημμένως 
σοβαρές παραβιάσεις των διατάξεων της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ και της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 827
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και έλλειψη 
συμμόρφωσης

Or. en

Τροπολογία 828
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα)



AM\925205EL.doc 135/138 PE504.094v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εάν τα κράτη μέλη δεν μεταφέρουν 
στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή κινεί 
τακτική διαδικασία επί παραβάσει ή το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της αναθέτει να 
εξετάσει το ενδεχόμενο και, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, να κινήσει τη διαδικασία επί 
παραβάσει

Or. en

Τροπολογία 829
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έκθεση Έκθεση και τροποποίηση της οδηγίας 
96/71/ΕΚ

Or. de

Τροπολογία 830
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο 5 χρόνια από τη λήξη της 
προθεσμίας μεταφοράς, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, διατυπώνοντας, αν 
χρειαστεί, κατάλληλες προτάσεις.

1. Το αργότερο 5 χρόνια από τη λήξη της 
προθεσμίας μεταφοράς, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας.
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Εάν οι εν λόγω εκθέσεις δεν δείξουν 
καμία σημαντική βελτίωση της 
κατάστασης των αποσπασμένων 
εργαζομένων, τότε η οδηγία 96/71/ΕΚ 
τροποποιείται ένα έτος μετά το πέρας του 
χρονικού διαστήματος που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 για την υποβολή των 
εκθέσεων, ούτως ώστε το άρθρο 3 
παράγραφος 1, περίπτωση 2 σε 
συνδυασμό με το εδάφιο γ) σε συνδυασμό 
με την παράγραφο 8 να μην προβλέπουν 
μόνο τον κατώτατο μισθό, αλλά και ίδιο 
μισθό και αυτό να μην ισχύει μόνο για τις 
γενικά δεσμευτικές συλλογικές συμβάσεις 
αλλά για όλες τις συλλογικές συμβάσεις, 
όταν υπάρχουν οι λοιπές προϋποθέσεις 
για αυτό. Οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι 
θα εξισώνονται με τους μη 
αποσπασμένους εργαζόμενους στο 
κράτος μέλος υποδοχής όσον αφορά την 
καταβολή των μισθών, και των 
πρόσθετων στοιχείων αμοιβών, τις 
ετήσιες άδειες και τους λοιπούς όρους 
εργασίας. 

Or. de

Τροπολογία 831
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο 5 χρόνια από τη λήξη της 
προθεσμίας μεταφοράς, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, διατυπώνοντας, αν 
χρειαστεί, κατάλληλες προτάσεις.

Το αργότερο 5 χρόνια από τη λήξη της 
προθεσμίας μεταφοράς, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, διατυπώνοντας, αν 
χρειαστεί, κατάλληλες προτάσεις. Η εν 
λόγω έκθεση συνοδεύεται από τις 
εκτιμήσεις κινδύνων οι οποίες πρέπει να 
διενεργούνται τακτικά από τις αρμόδιες 
αρχές, με σκοπό τον προσδιορισμό των 
τομέων δραστηριοτήτων στους οποίους 
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συγκεντρώνεται συχνότερα, στο έδαφός 
τους, η απασχόληση των εργαζομένων 
που αποσπώνται προς παροχή 
υπηρεσιών. Οι εν λόγω αναλύσεις πρέπει 
να καθιστούν δυνατή τη χαρτογράφηση, 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των ιδιαίτερων 
προβλημάτων και των αναγκών 
συγκεκριμένων τομέων, του ιστορικού 
παραβιάσεων, καθώς και της ευπάθειας 
ορισμένων ομάδων εργαζομένων.

Or. fr

Τροπολογία 832
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο 5 χρόνια από τη λήξη της 
προθεσμίας μεταφοράς, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, διατυπώνοντας, αν 
χρειαστεί, κατάλληλες προτάσεις.

Το αργότερο 3 χρόνια από τη λήξη της 
προθεσμίας μεταφοράς, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, διατυπώνοντας, αν 
χρειαστεί, κατάλληλες προτάσεις.

Or. en

Τροπολογία 833
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο 5 χρόνια από τη λήξη της 
προθεσμίας μεταφοράς, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Το αργότερο 5 χρόνια από τη λήξη της 
προθεσμίας μεταφοράς, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
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Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, διατυπώνοντας, αν 
χρειαστεί, κατάλληλες προτάσεις.

Επιτροπή και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, διατυπώνοντας, αν 
χρειαστεί, κατάλληλες προτάσεις.

Or. en


