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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών
(COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – (2012/0061(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0131),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 53, παράγραφος 1, το άρθρο 62 και το άρθρο 294, παράγραφος 2 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0086/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (A7-0000/2012), και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 ΕΕ C ... /Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων παρέχει σε κάθε πολίτη το 
δικαίωμα να μετακινείται ελεύθερα και να 
διαμένει σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό 
την εργασία και τον προστατεύει από 
δυσμενείς διακρίσεις όσον αφορά την 
απασχόληση, την αμοιβή και τους λοιπούς 
όρους εργασίας σε σύγκριση με τους 
υπηκόους του εν λόγω κράτους μέλους.
Πρέπει να διαχωρίζεται από την ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει 
το δικαίωμα των επιχειρήσεων να 
παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος 
μέλος και, στο πλαίσιο αυτό, να 
αποστέλλουν («αποσπούν») προσωρινά 
δικούς τους εργαζόμενους στο εν λόγω 
κράτος μέλος με σκοπό να εκτελέσουν 
εκεί τις εργασίες που απαιτούνται για την 
παροχή αυτών των υπηρεσιών.

(2) Η ελευθερία παροχής υπηρεσιών 
περιλαμβάνει το δικαίωμα των 
επιχειρήσεων να παρέχουν υπηρεσίες σε 
άλλο κράτος μέλος, στο οποίο μπορούν να 
αποστέλλουν («αποσπούν») προσωρινά 
δικούς τους εργαζόμενους με σκοπό να 
εκτελέσουν εκεί τις εργασίες που 
απαιτούνται για την παροχή αυτών των 
υπηρεσιών εκεί. Όσον αφορά την 
απόσπαση των εργαζομένων χρειάζεται 
να γίνει διάκριση ανάμεσα στην ελευθερία 
αυτή και την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων, η οποία παρέχει σε κάθε 
πολίτη το δικαίωμα να μεταβαίνει
ελεύθερα και να διαμένει σε άλλο κράτος 
μέλος με σκοπό την εργασία και τον 
προστατεύει από δυσμενείς διακρίσεις 
όσον αφορά την απασχόληση, την αμοιβή 
και τους λοιπούς όρους εργασίας σε 
σύγκριση με τους υπηκόους του εν λόγω 
κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόσπαση εργαζομένων λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών και 
δεν συγχέεται με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Η προτεινόμενη αλλαγή 
αποσκοπεί στο να τονισθεί το θέμα αυτό. Καθώς η οδηγία αυτή αναφέρεται στην απόσπαση 
εργαζομένων, αυτό πρέπει να δηλωθεί εξαρχής. 

Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για να προληφθεί, να αποφευχθεί και 
να καταπολεμηθεί η καταστρατήγηση 

(4) Για να προληφθεί, να αποφευχθεί και 
να καταπολεμηθεί η καταστρατήγηση 
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και/ή η κατάχρηση των εφαρμοστέων 
κανόνων από τις επιχειρήσεις που 
επιδιώκουν να επωφεληθούν με ανάρμοστο 
ή δόλιο τρόπο από την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών η οποία κατοχυρώνεται στη 
Συνθήκη και/ή από την εφαρμογή της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ, θα πρέπει να βελτιωθεί 
η εφαρμογή και η παρακολούθηση της 
έννοιας της απόσπασης.

και/ή η κατάχρηση των εφαρμοστέων 
κανόνων από τις επιχειρήσεις που 
επιδιώκουν να επωφεληθούν με ανάρμοστο 
ή δόλιο τρόπο από την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών η οποία κατοχυρώνεται στη 
Συνθήκη και/ή από την εφαρμογή της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ, θα πρέπει να βελτιωθεί 
η εφαρμογή και η παρακολούθηση της 
έννοιας της απόσπασης, ενώ πρέπει να 
θεσπιστούν σε επίπεδο Ένωσης πιο 
ομοιόμορφα κριτήρια, τα οποία να 
συμβάλλουν σε κοινή ερμηνεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία του άρθρου 3, στα οποία αναφέρεται αυτή η αιτιολογική σκέψη, στοχεύουν στην 
καλύτερη και ομοιόμορφη ερμηνεία της έννοιας της απόσπασης προκειμένου να 
αντιλαμβάνονται όλοι με τον ίδιο τρόπο το τί σημαίνει.

Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο θέμα 
της απόσπασης εργαζομένων για παροχή 
υπηρεσιών, δεδομένου ότι οι κοινωνικοί 
εταίροι μπορούν, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και/ή πρακτική, να καθορίσουν
(εναλλακτικά ή ταυτόχρονα) τα διάφορα 
επίπεδα των εφαρμοστέων ελάχιστων 
αμοιβών.

(8) Οι κοινωνικοί εταίροι διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στο θέμα της απόσπασης 
εργαζομένων για παροχή υπηρεσιών, 
δεδομένου ότι αυτοί μπορούν, σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία και/ή πρακτική, να 
καθορίσουν (εναλλακτικά ή ταυτόχρονα) 
τα διάφορα επίπεδα των εφαρμοστέων 
ελάχιστων αμοιβών. Το δικαίωμα αυτό 
πρέπει να συνδυαστεί με την ευθύνη τους 
να κοινοποιούν και ενημερώνουν για τις
προαναφερθείσες αμοιβές.
Για να δοθεί στις επιχειρήσεις κίνητρο 
για να συμμορφώνονται προς όλους τους 
δεσμευτικούς κανόνες, οι κοινωνικοί 
εταίροι πρέπει να εξετάσουν την 
καθιέρωση πιστοποιητικών που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη 
δημιουργία λευκών καταλόγων με τις 
συμμορφούμενες επιχειρήσεις ως 
έμπρακτη αναγνώριση της αξιοπιστίας 
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τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «κοινωνικοί εταίροι» έχει σκοπό να περιλάβει σ’ αυτή την αιτιολογική σκέψη και 
τις οργανώσεις των εργοδοτών. Ο καθορισμός ελάχιστων αμοιβών μέσω συλλογικών 
συμβάσεων πολύ συχνά δεν είναι αρκετά διαφανής για τις ξένες επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό, 
η κοινοποίησή τους θα βελτιωθεί και στο θέμα αυτό θα συμμετάσχουν και οι κοινωνικοί 
εταίροι. Για να εφαρμοσθεί η οδηγία 96/71/ΕΚ χρειάζεται να καθιερωθούν κάποια κίνητρα και 
όχι μόνο μέτρα ελέγχου.

Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η αμοιβαία εμπιστοσύνη, το πνεύμα
συνεργασίας, ο διαρκής διάλογος και η 
αμοιβαία κατανόηση είναι παράγοντες 
ουσιώδους σημασίας από την άποψη αυτή.

(11) Καθώς είναι περιορισμένη η
ικανότητα του κράτους μέλους υποδοχής 
να ορίσει τα πραγματικά στοιχεία που 
αφορούν μια ξένη επιχείρηση, είναι 
άκρως σημαντική η συνεργασία με το 
κράτος μέλος εγκατάστασης και αυτή 
πρέπει να βελτιωθεί και άλλο. Η αμοιβαία 
εμπιστοσύνη, το πνεύμα συνδρομής, ο 
διαρκής διάλογος και η αμοιβαία 
κατανόηση είναι παράγοντες ουσιώδους 
σημασίας από την άποψη αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αντικειμενικά αδύνατο για το κράτος μέλος υποδοχής να ορίσει όλα τα πραγματικά 
στοιχεία που αφορούν μια ξένη επιχείρηση χωρίς τη διαβούλευση και συνεργασία με το κράτος 
μέλος εγκατάστασης. Παρά τα σημερινά προβλήματα στη συνεργασία αυτή, είναι αδιανόητο να 
αποδοθεί εντελώς η ευθύνη στο κράτος μέλος υποδοχής, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα 
αποτελέσματα των ελέγχων που διεξάγονται στο κράτος μέλος εγκατάστασης.

Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για να διευκολυνθεί η καλύτερη και 
πιο ομοιόμορφη εφαρμογή της οδηγίας 
96/71/ΕΚ, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 
ένα ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής 
πληροφοριών με σκοπό τη διευκόλυνση 
της διοικητικής συνεργασίας, ενώ οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν 
περισσότερο το σύστημα πληροφόρησης 
για την εσωτερική αγορά (IMI). Ωστόσο, 
αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει την 
εφαρμογή διμερών συμφωνιών ή 
ρυθμίσεων σχετικά με τη διοικητική 
συνεργασία.

(12) Για να διευκολυνθεί η καλύτερη και 
πιο ομοιόμορφη εφαρμογή της οδηγίας 
96/71/ΕΚ, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 
ένα ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής 
πληροφοριών με σκοπό τη διευκόλυνση 
της διοικητικής συνεργασίας, ενώ οι 
αρμόδιες αρχές πρέπει να χρησιμοποιούν
κατ’ αποκλειστικότητα το σύστημα 
πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά
(«σύστημα IMI») κάθε φορά που είναι 
δυνατό. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να θίξει
την εφαρμογή διμερών συμφωνιών ή 
ρυθμίσεων σχετικά με τη διοικητική 
συνεργασία, στους τομείς που δεν 
καλύπτονται από το σύστημα ΙΜΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπό το πρίσμα της πολύ θετικής αντίδρασης εκ μέρους των χρηστών του συστήματος ΙΜΙ, 
συνιστάται να καθιερωθεί υποχρεωτικά η χρήση του στα θέματα που καλύπτονται από το 
σύστημα αυτό.

Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η υποχρέωση των κρατών μελών να 
καθιστούν τις πληροφορίες για τους όρους 
απασχόλησης διαθέσιμες στους πάντες και
η υποχρέωσή τους να εξασφαλίζουν την 
αποτελεσματική πρόσβαση όχι μόνο των 
παρόχων υπηρεσιών από άλλα κράτη μέλη 
αλλά και των ίδιων των αποσπασμένων 
εργαζομένων στις πληροφορίες αυτές θα
πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν ακόμη 
περισσότερο.

(14) Καθώς οι δυσχέρειες στην πρόσβαση 
στην πληροφόρηση σχετικά με τους 
όρους και τις συνθήκες απασχόλησης 
συχνά αποτελούν το λόγο που δεν 
εφαρμόζουν τους κανόνες οι πάροχοι 
υπηρεσιών, τα κράτη μέλη πρέπει να
υποχρεώνονται να καθιστούν τις 
πληροφορίες για τους όρους απασχόλησης 
διαθέσιμες στους πάντες και να 
εξασφαλίζουν την αποτελεσματική 
πρόσβαση όχι μόνο των παρόχων 
υπηρεσιών από άλλα κράτη μέλη αλλά και 
των ίδιων των αποσπασμένων 
εργαζομένων. Η υποχρέωση αυτή πρέπει 
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να συγκεκριμενοποιηθεί ακόμη 
περισσότερο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 
γενικώς δεσμευτικές συλλογικές 
συμβάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολύ συχνά δεν κοινοποιούνται σωστά οι πληροφορίες για τους όρους και τις συνθήκες 
απασχόλησης που ορίζονται σε διάφορες γενικώς δεσμευτικές συλλογικές συμβάσεις. Δεν 
μπορούμε να έχουμε την απαίτηση από τις επιχειρήσεις να υπακούουν σε κανόνες που δεν έχουν 
κοινοποιηθεί σωστά ή δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
καθορίσουν τον τρόπο παροχής ευχερώς 
προσβάσιμων πληροφοριών στους 
παρόχους και τους αποδέκτες των 
υπηρεσιών, κατά προτίμηση με την 
τοποθέτηση αυτών των πληροφοριών σε
ιστότοπο, βάσει των προτύπων 
προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό. 
Οι εν λόγω ιστότοποι θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικότερα κάθε ιστότοπο 
που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ για την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και/ή για την 
ανάπτυξη της διασυνοριακής παροχής 
υπηρεσιών.

(15) Για να βελτιωθεί η νομική σαφήνεια 
των πληροφοριών και η δυνατότητα 
πρόσβασης σ’ αυτές, πρέπει να θεσπιστεί 
μια ενιαία πηγή πληροφοριών ανά κράτος 
μέλος. Τα κράτη μέλη πρέπει να
αναφέρουν ένα ενιαίο επίσημο εθνικό 
ιστότοπο ο οποίος να περιλαμβάνει 
συγκεκριμένα τις πληροφορίες για τους 
όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης 
που ισχύουν για τους αποσπασμένους 
εργαζόμενους στην επικράτειά τους 
καθώς και συνδέσμους με οιοδήποτε
ιστότοπο έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με 
τη νομοθεσία της ΕΕ για την προώθηση 
της επιχειρηματικότητας και/ή για την 
ανάπτυξη της διασυνοριακής παροχής 
υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως έχει η κατάσταση σήμερα, οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης ανευρίσκονται σε 
διάφορες πηγές πράγμα που οδηγεί σε περιορισμένη γνώση των κανόνων και κατά συνέπεια στη 
μη εφαρμογή τους. Η καθιέρωση μιας ενιαίας πηγής πληροφοριών θα συμβάλει στην καλύτερη 
δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτές τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους.
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Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή 
των ουσιαστικών κανόνων που καθορίζουν 
τους όρους απασχόλησης που πρέπει να 
τηρούνται για τους αποσπασμένους 
εργαζομένους και για να παρακολουθείται 
η συμμόρφωση με τους εν λόγω κανόνες, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν 
ορισμένα μόνο μέτρα ελέγχου ή 
διοικητικές διατυπώσεις στις επιχειρήσεις 
που αποσπούν εργαζομένους για παροχή 
υπηρεσιών. Τα εν λόγω μέτρα και 
απαιτήσεις μπορούν να επιβάλλονται μόνο 
με την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες αρχές 
δεν μπορούν να εκτελέσουν 
αποτελεσματικά τα εποπτικά τους 
καθήκοντα χωρίς τις ζητούμενες 
πληροφορίες, ότι οι αναγκαίες 
πληροφορίες δεν μπορούν να αποκτηθούν 
εύκολα μέσω του εργοδότη των 
αποσπασμένων εργαζομένων ή μέσω των 
αρχών του κράτους μέλους εγκατάστασης 
του παρόχου υπηρεσιών εντός εύλογης 
προθεσμίας και/ή ότι δεν υπάρχει κανένα 
λιγότερο περιοριστικό μέτρο που θα 
εξασφάλιζε την επίτευξη των στόχων των 
εθνικών μέτρων ελέγχου που κρίνονται 
αναγκαία.

(16) Για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή 
των ουσιαστικών κανόνων που καθορίζουν 
τους όρους απασχόλησης που πρέπει να 
τηρούνται για τους αποσπασμένους 
εργαζομένους και για να παρακολουθείται 
η συμμόρφωση με τους εν λόγω κανόνες, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν 
ορισμένα μόνο μέτρα ελέγχου ή 
διοικητικές διατυπώσεις στις επιχειρήσεις 
που αποσπούν εργαζομένους για παροχή 
υπηρεσιών. Για να υπάρχει νομική 
σαφήνεια, τα πιθανά μέτρα και απαιτήσεις
ελέγχου πρέπει να είναι ομοιόμορφα σε 
επίπεδο Ένωσης και μπορούν να 
επιβάλλονται μόνο με την προϋπόθεση ότι 
οι αρμόδιες αρχές δεν μπορούν να 
εκτελέσουν αποτελεσματικά τα εποπτικά 
τους καθήκοντα χωρίς τις ζητούμενες 
πληροφορίες, ότι οι αναγκαίες 
πληροφορίες δεν μπορούν να αποκτηθούν 
εύκολα μέσω του εργοδότη των 
αποσπασμένων εργαζομένων ή μέσω των 
αρχών του κράτους μέλους εγκατάστασης 
του παρόχου υπηρεσιών εντός εύλογης 
προθεσμίας και/ή ότι δεν υπάρχει κανένα 
λιγότερο περιοριστικό μέτρο που θα 
εξασφάλιζε την επίτευξη των στόχων των 
εθνικών μέτρων ελέγχου που κρίνονται 
αναγκαία.

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας, οι 
κοινωνικοί εταίροι και οι λοιποί εποπτικοί 

(19) Οι εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας ή 
άλλες εθνικές αρχές εποπτείας έχουν 
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φορείς έχουν ζωτική σημασία από την 
άποψη αυτή και θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο.

ζωτική σημασία από την άποψη αυτή και 
θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Or. en

Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να αντιμετωπιστεί με ευελιξία η 
ποικιλομορφία των αγορών εργασίας και 
των συστημάτων εργασιακών σχέσεων, θα 
πρέπει άλλοι οργανισμοί και/ή φορείς να 
μπορούν να αναλαμβάνουν, κατ’ 
εξαίρεση, την παρακολούθηση ορισμένων 
όρων απασχόλησης των αποσπασμένων 
εργαζομένων, με την προϋπόθεση ότι οι εν 
λόγω φορείς εξασφαλίζουν στους 
ενδιαφερομένους ισοδύναμο βαθμό 
προστασίας και ότι ασκούν τα εποπτικά 
τους καθήκοντα χωρίς διακρίσεις και με 
αντικειμενικό τρόπο.

(20) Για να αντιμετωπιστεί με ευελιξία η 
ποικιλομορφία των αγορών εργασίας και 
των συστημάτων εργασιακών σχέσεων, θα 
πρέπει οι κοινωνικοί εταίροι, και/ή, κατ’ 
εξαίρεση, άλλοι εθνικοί φορείς να 
μπορούν να αναλαμβάνουν την 
παρακολούθηση ορισμένων όρων 
απασχόλησης των αποσπασμένων 
εργαζομένων, με την προϋπόθεση ότι οι εν 
λόγω φορείς εξασφαλίζουν στους 
ενδιαφερομένους ισοδύναμο βαθμό 
προστασίας και ότι ασκούν τα εποπτικά 
τους καθήκοντα χωρίς διακρίσεις και με 
αντικειμενικό τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι ελεγκτικές αρχές των κρατών 
μελών και οι λοιποί σχετικοί φορείς 
εποπτείας και επιβολής θα πρέπει να 
αξιοποιούν τις δυνατότητες συνεργασίας 
και ανταλλαγής πληροφοριών που 
προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία, για 
να ελέγχουν αν έχουν τηρηθεί οι κανόνες 
που ισχύουν για τους αποσπασμένους 

(21) Οι ελεγκτικές αρχές των κρατών 
μελών και οι λοιποί σχετικοί εθνικοί 
φορείς εποπτείας και επιβολής θα πρέπει 
να αξιοποιούν τις δυνατότητες 
συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών 
που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία, 
για να ελέγχουν αν έχουν τηρηθεί οι 
κανόνες που ισχύουν για τους 
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εργαζομένους. αποσπασμένους εργαζομένους.

Or. en

Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να διευκολυνθεί η επιβολή της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ και να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή της, θα 
πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικοί 
μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών μέσω 
των οποίων οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι 
θα μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες ή 
να κινούν διαδικασίες είτε απευθείας είτε 
μέσω των ορισθέντων αρμόδιων τρίτων 
μερών, όπως οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις ή οι άλλες ενώσεις, καθώς και 
τα κοινά θεσμικά όργανα των κοινωνικών 
εταίρων. Η δυνατότητα αυτή δεν θα πρέπει 
να θίγει τους εθνικούς δικονομικούς 
κανόνες που διέπουν την εκπροσώπηση 
και την υπεράσπιση ενώπιον των 
δικαστηρίων.

(23) Για να διευκολυνθεί η επιβολή της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ και να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή της, θα 
πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικοί 
μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών μέσω 
των οποίων οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι 
θα μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες ή 
να κινούν διαδικασίες είτε απευθείας είτε, 
υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν,
μέσω των ορισθέντων αρμόδιων τρίτων 
μερών, όπως οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις ή οι άλλες ενώσεις, καθώς και 
τα κοινά θεσμικά όργανα των κοινωνικών 
εταίρων. Η δυνατότητα αυτή δεν θα πρέπει 
να θίγει τους εθνικούς δικονομικούς 
κανόνες που διέπουν την εκπροσώπηση 
και την υπεράσπιση ενώπιον των 
δικαστηρίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι τα τρίτα μέρη δεν έχουν το δικαίωμα να κινήσουν διαδικασίες 
εξ ονόματος των αποσπασμένων εργαζομένων μόνο με την έγκρισή τους.

Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Λαμβανομένης υπόψη της πολύ 
συχνής χρήσης της υπεργολαβίας στον 
κατασκευαστικό τομέα και για να 

διαγράφεται



PE498.030v01-00 14/44 PR\916592EL.doc

EL

προστατευθούν τα δικαιώματα των 
αποσπασμένων εργαζομένων, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι, στον τομέα 
αυτόν, τουλάχιστον ο εργολάβος άμεσος 
υπεργολάβος του οποίου είναι ο 
εργοδότης μπορεί να κληθεί να καταβάλει 
στους αποσπασμένους εργαζομένους, 
επιπλέον ή αντί του εργοδότη, τις 
οφειλόμενες καθαρές ελάχιστες αμοιβές, 
όλες τις καθυστερούμενες πληρωμές για 
οφειλόμενες αμοιβές και/ή τις εισφορές σε 
κοινά ταμεία ή όργανα των κοινωνικών 
εταίρων που ρυθμίζονται από τον νόμο ή 
από συλλογικές συμβάσεις, εφόσον 
καλύπτονται από το άρθρο 3 παράγραφος 
1 της οδηγίας 96/71/ΕΚ. Ο εργολάβος δεν 
θα πρέπει να θεωρείται υπεύθυνος αν έχει 
επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια. Στο 
πλαίσιο αυτό, μπορεί να προβλέπεται και 
η λήψη προληπτικών μέτρων σχετικά με 
τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζει 
ο υπεργολάβος, συμπεριλαμβανομένης, 
κατά περίπτωση, της παροχής στοιχείων 
που βασίζονται σε πληροφορίες που 
προέρχονται από τις εθνικές αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. Furthermore, if 
Article 12 is intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does 
not protect the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these 
two categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts 
over whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνοι για τη μη τήρηση 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
την παρούσα οδηγία και άλλοι εργολάβοι, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και 
πρακτική, ή η ευθύνη τους μπορεί να 
περιορίζεται, έπειτα από διαβούλευση με 
τους κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό ή 
τομεακό επίπεδο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτής της αιτιολογικής σκέψης αποτελεί συνέπεια της διαγραφής του άρθρου 12.

Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η υποχρέωση να επιβληθεί απαίτηση 
ευθύνης στον ανάδοχο όταν ο άμεσος 
υπεργολάβος είναι πάροχος υπηρεσιών, 
εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, 
που αποσπά εργαζομένους δικαιολογείται 
από το υπέρτερο δημόσιο συμφέρον της 
κοινωνικής προστασίας των 
εργαζομένων. Αυτοί οι αποσπασμένοι 
εργαζόμενοι μπορεί να μη βρίσκονται 
στην ίδια κατάσταση με τους 
εργαζομένους που απασχολούνται από 
άμεσο υπεργολάβο εγκατεστημένο στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης του 
αναδόχου όσον αφορά τη δυνατότητά 
τους να διεκδικήσουν καθυστερούμενες 
αμοιβές ή επιστροφές φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης που έχουν 
παρακρατηθεί αδικαιολόγητα.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτής της αιτιολογικής σκέψης αποτελεί συνέπεια της διαγραφής του άρθρου 12.

Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι διαφορές μεταξύ των 
συστημάτων που ισχύουν στα κράτη μέλη 
όσον αφορά τα μέσα εκτέλεσης των 
επιβαλλόμενων διοικητικών προστίμων 
και/ή ποινών σε διασυνοριακές 
καταστάσεις βλάπτουν την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 
υπάρχει κίνδυνος να καταστήσουν πολύ 
δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την εξασφάλιση 
ισοδύναμου επιπέδου προστασίας των 
αποσπασμένων εργαζομένων σε όλη την 
Ένωση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική αυτή σκέψη μεταφέρεται μετά την αιτιολογική σκέψη 28. Η σειρά των επόμενων 
αιτιολογικών σκέψεων δεν είναι σωστή. Σκοπός της αλλαγής είναι πρώτα απ’ όλα να εξηγήσει 
για ποιο λόγο θεσπίζονται τα μέτρα βάσει της διασυνοριακής επιβολής προστίμων και ποινών 
και να επισημάνει τα προβλήματα και εμπόδια, τα οποία απαιτούν την προσέγγιση της 
νομοθεσίας στον τομέα αυτό.

Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η αποτελεσματική επιβολή των 
ουσιαστικών κανόνων που διέπουν την 
απόσπαση εργαζομένων για παροχή 
υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλιστεί με 
ειδική δράση επικεντρωμένη στη 
διασυνοριακή εκτέλεση των 
επιβαλλόμενων διοικητικών προστίμων και 

(28) Η αποτελεσματική επιβολή των 
ουσιαστικών κανόνων που διέπουν την 
απόσπαση εργαζομένων για παροχή 
υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλιστεί με 
ειδική δράση επικεντρωμένη στη 
διασυνοριακή εκτέλεση των 
επιβαλλόμενων διοικητικών προστίμων και 
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ποινών. Ως εκ τούτου, η προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών στον 
τομέα αυτόν αποτελεί ουσιώδη 
προϋπόθεση για την εξασφάλιση 
υψηλότερου, περισσότερο ισοδύναμου και 
συγκρίσιμου επιπέδου προστασίας, 
αναγκαίου για την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

ποινών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δεύτερη φράση αυτής της αιτιολογικής σκέψης (ελαφρώς αλλαγμένη) μεταφέρεται στην 
αιτιολογική σκέψη 28α (νέα).

Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Οι διαφορές μεταξύ των 
συστημάτων που ισχύουν στα κράτη μέλη 
όσον αφορά τα μέσα εκτέλεσης των 
επιβαλλόμενων διοικητικών προστίμων 
και/ή ποινών σε διασυνοριακές 
καταστάσεις βλάπτουν την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ως εκ 
τούτου, η προσέγγιση των νομοθεσιών 
των κρατών μελών στον τομέα αυτόν 
αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την 
εξασφάλιση υψηλότερου, περισσότερο 
ισοδύναμου και συγκρίσιμου επιπέδου 
τήρησης του νόμου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κύριος σκοπός των επιβαλλόμενων ποινών και προστίμων είναι εγγυηθούν μέσω του 
αποτρεπτικού χαρακτήρα τους την τήρηση του νόμου (το ισοδύναμο επίπεδο προστασίας των 
εργαζομένων αποτελεί δευτερεύον και έμμεσο αποτέλεσμα).
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Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Παρά τη θέσπιση πιο ομοιόμορφων 
κανόνων για τη διασυνοριακή εκτέλεση 
των ποινών και των προστίμων και παρά 
την ανάγκη για υιοθέτηση πιο 
εναρμονισμένων κριτηρίων όσον αφορά 
τις διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθούνται σε περίπτωση μη 
πληρωμής τους, οι κανόνες αυτοί δεν θα 
πρέπει να θίγουν την αρμοδιότητα των 
κρατών μελών να καθορίζουν το δικό τους 
σύστημα επιβολής ποινών, κυρώσεων και 
προστίμων ή μέτρων είσπραξης, τα οποία 
είναι διαθέσιμα βάσει της εσωτερικής τους 
νομοθεσίας.

(30) Παρά τη θέσπιση μερικών πιο 
ομοιόμορφων κανόνων για τη 
διασυνοριακή εκτέλεση των ποινών και 
των προστίμων και παρά την ανάγκη
στήριξης των διαδικασιών πρέπει να 
ακολουθούνται σε περίπτωση μη 
πληρωμής τους, οι κανόνες αυτοί δεν θα 
πρέπει να θίγουν την αρμοδιότητα των 
κρατών μελών να καθορίζουν το δικό τους 
σύστημα επιβολής ποινών, κυρώσεων και 
προστίμων ή μέτρων είσπραξης, τα οποία 
είναι διαθέσιμα βάσει της εσωτερικής τους 
νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κεφάλαιο VI δεν δημιουργεί ένα πιο ομοιόμορφο σύστημα αλλά καθιερώνει μόνο κάποιες 
προσεγγίσεις με σκοπό να καταστεί δυνατή και αποτελεσματική η διασυνοριακή επιβολή των 
ποινών και προστίμων ακόμα και με διαφορετικές εθνικές διατάξεις.

Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «αρμόδια αρχή» είναι η αρχή που 
ορίζεται από τα κράτη μέλη για να εκτελεί 
καθήκοντα δυνάμει της παρούσας οδηγίας·

α) «αρμόδια αρχή» είναι η δημόσια αρχή 
που ορίζεται από τα κράτη μέλη για να 
εκτελεί καθήκοντα δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολύ συχνά υπάρχει παρά πάνω από μια αρμόδια αρχή στα κράτη μέλη που προβλέπεται να 
εκτελεί καθήκοντα δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Είναι σημαντικό να τονισθεί πως οι αρχές 
αυτές πρέπει να είναι δημόσιες.
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Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «αιτούσα αρχή» είναι η αρμόδια αρχή 
κράτους μέλους που υποβάλλει αίτηση 
συνδρομής, παροχής πληροφοριών, 
κοινοποίησης ή είσπραξης σχετικά με 
χρηματική ποινή ή πρόστιμο που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο V·

β) «αιτούσα αρχή» είναι η αρμόδια αρχή 
κράτους μέλους που υποβάλλει αίτηση 
συνδρομής, παροχής πληροφοριών, 
κοινοποίησης ή είσπραξης σχετικά με 
χρηματική ποινή ή πρόστιμο που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο VI·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διασυνοριακή επιβολή ρυθμίζεται στο κεφάλαιο VI (και όχι στο κεφάλαιο V).

Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «αρχή στην οποία υποβάλλεται η 
αίτηση» είναι η αρμόδια αρχή κράτους 
μέλους προς την οποία υποβάλλεται 
αίτηση συνδρομής, παροχής πληροφοριών, 
κοινοποίησης ή είσπραξης.

γ) «αρχή στην οποία υποβάλλεται η 
αίτηση» είναι η αρμόδια αρχή κράτους 
μέλους προς την οποία υποβάλλεται 
αίτηση συνδρομής, παροχής πληροφοριών, 
κοινοποίησης ή είσπραξης, όπως 
αναφέρεται στο κεφάλαιο VI.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειαζόταν περαιτέρω αποσαφήνιση ως προς το ποια αρχή εννοούμε.

Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη μεταφορά, την εφαρμογή και την Για τη μεταφορά, την εφαρμογή και την 
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επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ οι αρμόδιες 
αρχές λαμβάνουν υπόψη τα πραγματικά
στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις 
δραστηριότητες που ασκούνται από μια 
επιχείρηση στο κράτος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένη, προκειμένου να κρίνουν 
αν η επιχείρηση ασκεί πραγματικά
ουσιαστικές δραστηριότητες και όχι 
απλώς δραστηριότητες εσωτερικής 
διαχείρισης και/ή διοικητικές 
δραστηριότητες. Στα στοιχεία αυτά 
μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και τα 
εξής:

επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ οι αρμόδιες 
αρχές λαμβάνουν υπόψη τα πραγματικά 
στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις 
δραστηριότητες που ασκούνται από μια 
επιχείρηση στο κράτος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένη, προκειμένου να κρίνουν 
αν η επιχείρηση αποσπά πραγματικά
εργαζομένους στην επικράτεια άλλου 
κράτους μέλους στο πλαίσιο διακρατικής 
παροχής υπηρεσιών. Στα στοιχεία αυτά 
μπορεί να συμπεριλαμβάνονται μόνο τα 
εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

According to ECJ rulings (C-115/2011) and Regulation 883/2004, it is not required that the 
activities in the Member State of establishment are substantial. In specific cases, performing 
purely internal management and activity does not undermine the genuine nature of posting.
Therefore deletion of the "substantial activity" criterion is needed. The possibility of 
introducing more exemplary and indicative elements, which should be checked in case of a 
control, creates legal uncertainty. An open list leads to different elements in different Member 
States, which could lead to different decisions on what posting is in each Member State.
Consequently, Article 3 should provide for a closed list of elements.

Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον τόπο πρόσληψης των 
αποσπασμένων εργαζομένων·

β) τον τόπο πρόσληψης των 
αποσπασμένων εργαζομένων και από τον 
οποίο αποσπώνται,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εργαζόμενοι μπορούν να προσλαμβάνονται από έναν τόπο και να αποσπώνται από άλλο. 
Πρέπει τούτο να διευκρινισθεί. Και οι δυο πληροφορίες είναι χρήσιμες κατά την αξιολόγηση 
των πραγματικών στοιχείων.
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Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τον τόπο στον οποίο ασκεί η επιχείρηση 
την ουσιαστική επιχειρηματική της 
δραστηριότητα και απασχολεί διοικητικό 
προσωπικό·

δ) τον τόπο στον οποίο ασκεί η επιχείρηση 
την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η 
οποία εντός μιας αξιολόγησης ευρύτερου 
χρονικού πλαισίου δεν περιορίζεται 
απλώς σε δραστηριότητες εσωτερικής 
διαχείρισης και/ή διοικητικές 
δραστηριότητες,

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (C-115/2011) και τον κανονισμό 
883/2004, δεν απαιτείται να είναι ουσιαστικές οι δραστηριότητες της επιχείρησης στο κράτος 
μέρος εγκατάστασης. Παρά ταύτα, γενικά οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων που αποσπούν 
εργαζομένους δεν πρέπει να περιορίζονται απλώς σε δραστηριότητες εσωτερικής διαχείρισης 
και/ή διοικητικές δραστηριότητες. Η έκφραση «αξιολόγηση ευρύτερου χρονικού πλαισίου» 
στοχεύει σε μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης σε ευρύτερο χρονικό πλαίσιο 
και όχι μόνο στην εκτίμηση σε μια συγκεκριμένη στιγμή.

Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τον αφύσικα περιορισμένο αριθμό των 
συμβάσεων που εκτελεί και/ή το αφύσικα 
περιορισμένο μέγεθος του κύκλου 
εργασιών που πραγματοποιεί η 
επιχείρηση στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής της.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι δυνατόν, ως αποτέλεσμα μιας σημαντικής σύμβασης στο εξωτερικό, ο κύκλος εργασιών 
που πραγματοποιεί μια επιχείρηση στη χώρα εγκατάστασης να είναι πολύ περιορισμένος, 
πράγμα το οποίο δεν υποσκάπτει την πραγματική φύση της απόσπασης.
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Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξιολόγηση αυτών των στοιχείων 
προσαρμόζεται σε κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση, και συνεκτιμάται η φύση των 
δραστηριοτήτων τις οποίες ασκεί η 
επιχείρηση στο κράτος μέλος στο οποίο 
είναι εγκατεστημένη.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή θα συνδυασθεί με το άρθρο 3(2) στο τέλος και θα αποτελέσει ένα νέο 
άρθρο 3(3).

Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εκτιμηθεί αν ένας αποσπασμένος 
εργαζόμενος εκτελεί προσωρινά την 
εργασία του σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από το κράτος στο οποίο εργάζεται 
συνήθως, εξετάζονται όλα τα πραγματικά 
στοιχεία που χαρακτηρίζουν την εν λόγω 
εργασία και την κατάσταση του 
εργαζομένου.

Για να εκτιμηθεί αν ένας αποσπασμένος 
εργαζόμενος εκτελεί προσωρινά την 
εργασία του σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από το κράτος στο οποίο εργάζεται 
συνήθως, εξετάζονται τα πραγματικά 
στοιχεία που χαρακτηρίζουν την εν λόγω 
εργασία και την κατάσταση του 
εργαζομένου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς τα πραγματικά στοιχεία είναι μόνο ενδεικτικά, δεν πρέπει να προταθεί να εξετάζονται 
όλα σε κάθε περίπτωση.

Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στα στοιχεία αυτά μπορεί να 
συμπεριλαμβάνονται και τα εξής:

Στα στοιχεία αυτά μπορεί να 
συμπεριλαμβάνονται μόνο τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ενδεχόμενο να καθιερωθούν πιο υποδειγματικά και ενδεικτικά στοιχεία που πρέπει να 
εξετάζονται σε περίπτωση ελέγχου δημιουργεί νομική αβεβαιότητα. Ένας ανοιχτός κατάλογος 
οδηγεί σε διαφορετικά στοιχεία σε διαφορετικά κράτη μέλη, πράγμα που θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε διαφορετικές αποφάσεις ως προς το ποιος είναι ο αποσπασμένος εργαζόμενος. 
Κατά συνέπεια, το άρθρο 3 πρέπει να ορίσει ένα κλειστό κατάλογο στοιχείων.

Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) κατοχή ενός έγκυρου έντυπου Α1, που 
έχει εκδοθεί για τον αποσπασμένο 
εργαζόμενο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πριν γίνει η απόσπαση, ο εργοδότης πρέπει να αποκτήσει ένα έντυπο Α1 για κάθε αποσπασμένο 
εργαζόμενο. Το πιστοποιητικό αυτό αφορά τη νομοθεσία για την κοινωνική ασφάλιση και είναι 
χρήσιμο για να αποδείξει ότι οι κοινωνικές εισφορές καταβάλλονται σε μια χώρα της ΕΕ που 
διαφέρει από τη χώρα υποδοχής και θα μπορούσε να αποτελέσει ένα από τα ενδεικτικά στοιχεία 
που χαρακτηρίζουν τους πραγματικά αποσπασμένους εργαζόμενους.

Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλα τα προαναφερόμενα πραγματικά 
στοιχεία αποτελούν απλώς ενδεικτικούς 
παράγοντες της συνολικής αξιολόγησης 
που πρέπει να διενεργηθεί και, συνεπώς, 

διαγράφεται
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δεν μπορούν να εξεταστούν μεμονωμένα. 
Τα κριτήρια προσαρμόζονται σε κάθε 
συγκεκριμένη περίπτωση, και 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της 
κατάστασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή θα συνδυασθεί με το άρθρο 3(1) στο τέλος και θα αποτελέσει ένα νέο 
άρθρο 3(3).

Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όλα τα πραγματικά στοιχεία που 
απαριθμούνται στην παράγραφο 1 και 2 
αποτελούν ενδεικτικούς παράγοντες της 
συνολικής αξιολόγησης που πρέπει να 
διενεργηθεί και, συνεπώς, δεν μπορούν να 
εξεταστούν μεμονωμένα. Η αξιολόγηση 
των στοιχείων αυτών προσαρμόζεται σε 
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και 
λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της 
κατάστασης. Η έλλειψη ενός ή 
περισσοτέρων στοιχείων δεν αποκλείει 
κατ’ ανάγκη την κατάσταση της 
απόσπασης, μπορεί όμως να συμβάλει 
στον καθορισμό του κατά πόσο μια 
απόσπαση είναι πραγματική.

Α. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι το μέρος αυτό αφορά όλα τα πραγματικά στοιχεία και των δυο 
παραγράφων, 1 και 2 και θα αποτελέσει μια παράγραφο 3 του άρθρου 3.

Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Κύριο καθήκον του γραφείου σύνδεσης 
είναι η παροχή πληροφοριών ως προς 
τους όρους και τις συνθήκες 
απασχόλησης. Η εποπτεία της εφαρμογής 
των προαναφερθέντων κανόνων μπορεί 
να διενεργείται από γραφεία σύνδεσης ή 
άλλες αρχές εποπτείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τίτλος αυτού του άρθρου απαιτεί να καθορισθούν τα κύρια καθήκοντα των γραφείων 
σύνδεσης·  πρέπει ως εκ τούτου να περιληφθεί ο εν λόγω καθορισμός.

Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για να εξασφαλισθεί πλήρης 
προσβασιμότητα και ασφάλεια δικαίου 
ως προς τις πληροφορίες, θα θεωρούνται 
γενικώς δεσμευτικοί μόνο οι όροι και οι 
συνθήκες απασχόλησης που 
δημοσιοποιούνται μέσω του ενιαίου 
επίσημου εθνικού ιστότοπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους νομικής σαφήνειας και ασφάλειας, είναι σημαντικό να διευκρινισθεί ότι μόνο οι 
σωστά δημοσιοποιημένοι στον πάροχο πληροφοριών όροι και συνθήκες απασχόλησης θα 
θεωρούνται γενικά δεσμευτικοί. Πολύ συχνά δεν είναι προσβάσιμες οι πληροφορίες σχετικά με 
τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης που προβλέπουν οι γενικώς δεσμευτικές συλλογικές 
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συμβάσεις.  Δεν μπορούμε να έχουμε την απαίτηση από τις επιχειρήσεις να υπακούουν σε 
κανόνες που δεν έχουν κοινοποιηθεί ή δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο εάν εξασφαλισθεί μια πηγή πληροφοριών μπορούμε να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα 
στις ίδιες τις πληροφορίες. Επί πλέον, πρέπει να είναι ένας εθνικός επίσημος ιστότοπος μέσω 
του οποίου θα δημοσιοποιούνται επίσημα οι όροι και οι συνθήκες εργασίας και με τον τρόπο 
αυτό θα έχουν άμεση πρόσβαση σ’ αυτόν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες.

Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιλογή των γλωσσών στις οποίες πρέπει να μεταφράζονται οι πληροφορίες πρέπει να 
βασίζεται στην εκτίμηση της εθνικότητας των αποσπασμένων εργαζομένων που βρίσκονται στο 
εν λόγω κράτος μέλος και του αριθμού τους. Επί πλέον, τα αγγλικά πρέπει να είναι η βάση της 
ενιαίας αγοράς και η χρήση τους διευκολύνει και τις άλλες μεταφράσεις.

Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) βελτιώνουν την προσβασιμότητα και τη 
σαφήνεια των πληροφοριών, ιδιαίτερα 
αυτών που δημοσιεύονται σε ένα ενιαίο 
εθνικό ιστότοπο όπως αναφέρεται στο 
σημείο α), και τον επικαιροποιούν 
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συστηματικά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι κύριες εργασιακές συνθήκες (και ειδικά ο κατώτατος μισθός) υφίστανται 
αλλαγή, χρειάζεται και η συστηματική επικαιροποίηση.

Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) επικαιροποιούν τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στα δελτία των επιμέρους 
χωρών.

στ) επικαιροποιούν με ακριβή και 
διεξοδικό τρόπο τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στα δελτία των επιμέρους 
χωρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, μερικά δελτία χωρών σχεδόν μετά δυσκολίας αναφέρουν ότι μερικοί όροι και 
συνθήκες απασχόλησης θεσπίζονται μέσω γενικώς δεσμευτικών συλλογικών συμβάσεων. 
Καθώς αυτά συνιστούν πρόσθετη πηγή πληροφόρησης σε επίπεδο ΕΕ, πρέπει να περιλαμβάνουν 
ακριβή και διεξοδικά στοιχεία, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ποικίλες αγορές εργασίας, όπου οι 
όροι αυτοί καθορίζονται από κοινωνικούς εταίρους εναλλακτικά ή ταυτόχρονα προς τους 
προβλεπόμενους από το νόμο.

Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

96/71/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της 
διερεύνησης οποιασδήποτε κατάχρησης 
των κανόνων που διέπουν την απόσπαση 
εργαζομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία αυτή αναφέρεται μόνο στην απόσπαση εργαζομένων. Για το λόγο αυτό, είναι λάθος 
θα αναφερθούν άλλες «πιθανές περιπτώσεις παράνομες διακρατικές δραστηριότητες».

Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη, όταν δυσκολεύονται να 
ικανοποιήσουν αίτηση παροχής 
πληροφοριών ή να διενεργήσουν ελέγχους, 
επιθεωρήσεις ή έρευνες, ειδοποιούν 
ταχέως το κράτος μέλος που υπέβαλε την 
αίτηση, ώστε να βρεθεί λύση. Σε 
περίπτωση συνεχιζόμενων προβλημάτων 
στην ανταλλαγή πληροφοριών, η 
Επιτροπή πρέπει να επεμβαίνει για να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη στην επίλυση 
του προβλήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημερινή κατάσταση δείχνει πως τα προβλήματα με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών μπορεί να επιμένουν για διαφορετικούς λόγους, και μερικές φορές 
δικαιολογημένους. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή θα μπορούσε να διαδραματίσει το ρόλο του 
διαμεσολαβητή για την επίλυση του προβλήματος.

Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προθεσμίες που ορίζονται στην οδηγία αυτή πρέπει να είναι φιλόδοξες αλλά ταυτόχρονα κα 
εφικτές· για το λόγο αυτό, μια κανονική προθεσμία είναι 2 βδομάδες με δυο εξαιρέσεις. Η 
πρώτη εξαίρεση είναι όταν χρειάζεται επιτόπια επιθεώρηση, πράγμα που αντικειμενικά απαιτεί 
περισσότερο χρόνο και την επιμήκυνση της προθεσμίας.

Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δεύτερη εξαίρεση αιτιολογείται σε περίπτωση εύλογου επείγοντος, πράγμα που απαιτεί άμεση 
δράση. Παρά ταύτα, αυτή η σύντομη προθεσμία έχει αντικειμενικά όρια· μόνο ορισμένα 
πράγματα μπορούν να ελεγχθούν σε δυο εργάσιμες μέρες.

Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 
μητρώα στα οποία είναι εγγεγραμμένοι οι 
πάροχοι υπηρεσιών και τα οποία μπορούν 
να συμβουλευθούν οι αρμόδιες αρχές στο 
έδαφός τους να μπορούν να τα 
συμβουλευθούν με τους ίδιους όρους και 
οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των άλλων 
κρατών μελών.

6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 
μητρώα στα οποία είναι εγγεγραμμένοι οι 
πάροχοι υπηρεσιών και τα οποία μπορούν 
να συμβουλευθούν οι αρμόδιες αρχές στο 
έδαφός τους, να μπορούν να τα 
συμβουλευθούν με ανάλογους όρους
(μέσω του συστήματος ΙΜΙ ή μέσω της 
εθνικής αρμόδιας αρχής) και οι 
αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των άλλων 
κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε τους ίδιους όρους καθώς δεν έχει τη δυνατότητα η ξένη 
αρμόδια αρχή να έχει πρόσβαση σε ορισμένα μητρώα. Έχουν άμεση πρόσβαση μόνο στα 
δημόσια μητρώα. Για το λόγο αυτό, μπορεί να τους επιτραπεί η πρόσβαση μέσω του συστήματος 
ΙΜΙ ή των εθνικών αρμόδιων αρχών, πράγμα που είναι ανάλογος όρος και όχι ο ίδιος.

Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν το 
απόρρητο των πληροφοριών που 
ανταλλάσσουν. Οι ανταλλασσόμενες 
πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για 
το θέμα/τα θέματα για το οποίο/τα οποία
ζητήθηκαν και σύμφωνα με τη νομοθεσία 
περί προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι άκρως σημαντικό να μην χρησιμοποιούνται οι ανταλλασσόμενες πληροφορίες για άλλους 
ανεπιθύμητους σκοπούς.
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Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 
9 παράγραφος 1, το κράτος μέλος 
εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών 
επικουρεί το κράτος μέλος υποδοχής με 
σκοπό να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με 
τους όρους που εφαρμόζονται σύμφωνα με 
την οδηγία 96/71/ΕΚ και την παρούσα 
οδηγία. Το κράτος μέλος εγκατάστασης 
του παρόχου υπηρεσιών, με δική του 
πρωτοβουλία, κοινοποιεί στην αντίστοιχη 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής όλες τις σχετικές πληροφορίες 
που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 
και 2 και στο άρθρο 9 παράγραφος 1, όταν 
το κράτος μέλος εγκατάστασης του 
παρόχου υπηρεσιών έχει κάθε λόγο να 
υποψιάζεται πιθανές παρατυπίες. Η 
περίοδος τήρησης των πληροφοριών 
πρέπει να είναι σύμφωνη προς το 
σύστημα ΙΜΙ. Η παραλαμβανόμενες 
πληροφορίες θα θεωρούνται 
εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν θα 
διαβιβάζονται ή δημοσιοποιούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που είναι αιτιολογημένα ύποπτες είναι πολύ ευαίσθητες και πρέπει να 
προστατεύονται και να μην διαβιβάζονται σε άλλα τρίτα μέρη ή δημοσιοποιούνται και κατά 
συνέπεια χρησιμοποιούνται για ανεπιθύμητους σκοπούς.

Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η υποχρέωση που ορίζεται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν συνεπάγεται 

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κράτος μέλος υποδοχής έχει σαφή εικόνα του τι χρειάζεται να ελεγχθεί στο έδαφός του και 
δεν περιορίζεται στο αίτημα του κράτους μέλους εγκατάστασης για να προβεί στους ελέγχους.

Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να 
ζητήσουν αντίγραφο πρωτοκόλλου μετά 
την επιθεώρηση, το οποίο να περιέχει τα 
αποτελέσματα και τα πορίσματα της 
επιθεώρησης μαζί με τις προς 
συμμόρφωση συστάσεις. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, η επιχείρηση πρέπει να έχει το δικαίωμα να ζητήσει επί χάρτου 
τα αποτελέσματα των ελέγχων ή επιθεωρήσεων.

Τροπολογία 52
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 στους 
κοινωνικούς εταίρους, 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 και υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτοί οι όροι και 
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συνθήκες έχουν δεόντως κοινοποιηθεί 
όπως ακριβώς ορίζεται στο άρθρο 5 της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση με την εργοδοσία και τους εργαζόμενους είναι παραπειστική και οδηγεί σε 
προβλήματα ερμηνείας με τη μετάφρασή της σε διάφορες γλώσσες.

Τροπολογία 53
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. 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 και υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούν 
διακρίσεις και/ή δυσαναλογίες όπως 
ορίζεται στο άρθρο 10, παράγραφος 2 της 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3



PR\916592EL.doc 37/44 PE498.030v01-00

EL

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 την επιφύλαξη της
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

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι τα τρίτα μέρη δεν έχουν το δικαίωμα να κινήσουν διαδικασίες 
εξ ονόματος των αποσπασμένων εργαζομένων χωρίς την έγκρισή τους.

Τροπολογία 55
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 
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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.
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 
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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. en

Αιτιολόγηση

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. In fact, if Article 12 is 
intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does not protect 
the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these two 
categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts over 
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whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Τροπολογία 56
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 
παρόν άρθρο.

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, όσον αφορά αποσπασμένους 
εργαζόμενους, σε κράτος μέλος διέπεται 
από τις αρχές της αμοιβαίας συνδρομής και 
αναγνώρισης, καθώς και από τα μέτρα και 
τις διαδικασίες που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για την παράγραφο αυτή υποδεικνύει την εφαρμογή όλων των 
ισχυόντων κανόνων στο κράτος μέλος υποδοχής. Η περί επιβολής οδηγία δεν μπορεί να 
επιβάλει υπακοή σε κανόνες άλλους πέρα από αυτούς που αφορούν τους αποσπασμένους 
εργαζόμενους.

Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 
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της αρμόδιας εθνικής αρχής για το θέμα 
αυτό.

της αρμόδιας εθνικής αιτούσας αρχής.

Or. en

Τροπολογία 58
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 το σύστημα IMI σε κάθε 
περίπτωση που είναι δυνατόν περισσότερο 
και για κάθε απαιτούμενη επόμενη 
ενέργεια.  Σχετικά με το θέμα αυτό, το 
σύστημα ΙΜΙ υπερισχύει των μηχανισμών 
που προβλέπονται στη διμερή ρύθμιση
σχετικά με τη διοικητική συνεργασία και 
την αμοιβαία συνδρομή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διατύπωση αποσαφηνίζει τις σχέση ανάμεσα στο ΙΜΙ και τις υφιστάμενες 
διμερείς ρυθμίσεις δηλώνοντας ότι στους τομείς που καλύπτονται από το ΙΜΙ το σύστημα αυτό 
υπερισχύει των μηχανισμών που προβλέπονται στη διμερή ρύθμιση. Αξίζει να τονισθεί ότι για 
όλες τις εναπομένουσες υποθέσεις που δεν καλύπτονται από το ΙΜΙ, τα κράτη μέλη θα 
συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις διμερείς ρυθμίσεις τους.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η απόσπαση εργαζομένων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
παροχής υπηρεσιών και την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Κάθε χρόνο περίπου ένα 
εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ αποσπώνται για να εργαστούν σε άλλο κράτος μέλος. Η εν λόγω 
κατηγορία εργαζομένων χρειάζεται να προστατευθεί ιδίως σε καιρούς κρίσης όπου οι 
δυνατότητες και η ανταγωνιστικότητά τους συμβάλλουν στη διατήρηση ενός ορισμένου 
επιπέδου απασχόλησης ή ακόμη βοηθούν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Πρέπει να 
ενεργήσουμε προκειμένου να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί η κινητικότητα των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά. Τούτο χωρίς αμφιβολία θα συμβάλει στην οικονομική 
ανάπτυξη και σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ελευθερία παροχής υπηρεσιών (η οποία πρέπει να διαχωρίζεται από την ελεύθερη 
κυκλοφορία εργαζομένων), βάσει της οποίας η απόσπαση πραγματοποιείται, αποτελεί έναν 
από τους πυλώνες της εσωτερικής αγοράς και συνιστά τη βάση για τη διασυνοριακή 
κινητικότητα εκατοντάδων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η εξασφάλιση της ελευθερίας 
παροχής υπηρεσιών πρέπει να συμβαδίζει με την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, μια ισορροπημένη προσέγγιση απαιτείται όσον αφορά τα 
μέτρα και τα μέσα που προτείνονται. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών οφείλει να 
ενδυναμωθεί περαιτέρω για την καλύτερη προάσπιση και επισκόπηση αυτής της ειδικής 
κατηγορίας αποσπασμένων εργαζομένων στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. 

ΟΔΗΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ 

Η εμπειρία των τελευταίων ετών καταδεικνύει σαφώς ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη 
βελτιώσεων ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη εκτέλεση, εφαρμογή και επιβολή της Οδηγίας 
96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών. Υπάρχει 
μια σειρά προβλημάτων που κυμαίνονται από τον μη σεβασμό των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και την έλλειψη ή αδυναμία πρόσβασης στην πληροφόρηση μέχρι τα 
συνεχιζόμενα εμπόδια στη συνεργασία των κρατών μελών και την αδυναμία εκτέλεσης 
προστίμων και ποινών σε διασυνοριακό πλαίσιο. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια υπήρξαν 
αρκετές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που οδήγησαν στον περιορισμό ορισμένων 
μέτρων του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με την απόσπαση εργαζομένων. Ως εκ τούτου, 
στις 21 Μαρτίου 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια οδηγία επιβολής με νέες λύσεις 
και μέτρα. Η οδηγία επιβολής βασίζεται στα άρθρα 53(1) και 62 της ΣΛΕΕ τα οποία, για 
λόγους νομικής σαφήνειας, θα πρέπει να διατηρηθούν. 

Η εισηγήτρια αναγνωρίζει την ανάγκη βελτιώσεων ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη 
εκτέλεση, εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ και συνεπώς χαιρετίζει την πρόταση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά την άποψη του εισηγητή η οδηγία επιβολής θα πρέπει σε 
γενικές γραμμές: 

 να περιέχει ισορροπημένα μέτρα ώστε να προστατευθούν τόσο οι αποσπασμένοι 
εργάτες όσο και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών·

 να θέσει ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο για την κατηγορία των αποσπασμένων 
εργαζομένων έτσι ώστε οι δυνατότητες και η ανταγωνιστικότητά τους να 
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χρησιμοποιηθούν, ιδίως σε καιρούς κρίσης, για την καταπολέμηση της αυξανόμενης 
ανεργίας·

 να βελτιώσει την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για 
τους εργοδότες, ώστε να καταστεί η απόσπαση ευκολότερη και πιο ασφαλής·

 να βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να 
εξασφαλιστούν καλύτερα τα δικαιώματα των εργοδοτών·

 να αποφύγει τα περιττά γραφειοκρατικά βάρη για τις επιχειρήσεις (ιδίως για τις 
ΜΜΕ) τα οποία θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την κινητικότητά τους στην 
εσωτερική αγορά και την ικανότητά τους να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Πρόσβαση στην πληροφόρηση (άρθρο 5)
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα προσβασιμότητας, διαφάνειας και πληρότητας των 
πληροφοριών σχετικά με τους όρους και συνθήκες απασχόλησης αποτελούν πολύ συχνά αιτία 
μη εφαρμογής των κανόνων, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη βελτίωσης της πρόσβασης στην 
πληροφόρηση και της διαβίβασης των πληροφοριών. Η ύπαρξη διαφορετικών προτύπων 
αγοράς εργασίας και συστημάτων βιομηχανικών σχέσεων στην ΕΕ, όπου γενικώς 
δεσμευτικοί κανόνες θεσπίζονται εναλλακτικά ή ταυτόχρονα από τις εθνικές αρχές ή τους 
κοινωνικούς εταίρους, δημιουργούν προβλήματα στην εξακρίβωση των όρων και συνθηκών 
απασχόλησης που εφαρμόζονται. Για την επίλυση των εν λόγω προβλημάτων η εισηγήτρια 
προτείνει τη δημιουργία ενιαίου εθνικού ιστότοπου ανά κράτος μέλος με όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τους δεσμευτικούς όρους και συνθήκες απασχόλησης. 
Η εισηγήτρια επιμένει επίσης ότι η πρόσβαση στην πληροφόρηση σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να 
εξασφαλιστεί μέσα από επικαιροποιημένες, ακριβείς και διεξοδικές πληροφορίες στα δελτία 
των χωρών που δημοσιεύονται στον ιστότοπο της ΕΕ. Επίσης, η βελτίωση της πρόσβασης 
στην πληροφόρηση, μέσα από τη διάθεση πληροφοριών στους εργαζόμενους και παρόχους 
υπηρεσιών στα αγγλικά και άλλες συναφείς γλώσσες, θα συμβάλει στην εξάλειψη σειράς 
προβλημάτων τα οποία, όπως δείχνει η εμπειρία σήμερα, μπορούν να έχουν σοβαρές 
επιπτώσεις τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους.

Νομική σαφήνεια και αναλογικότητα των προτεινόμενων μέτρων (άρθρα 3, 9, 12)
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η νομική σαφήνεια και η ασφάλεια ένας κατάλογος με ενιαία 
μέτρα σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να θεσπισθεί. Δύο άρθρα της οδηγίας επιβολής είναι 
κεφαλαιώδους σημασίας εδώ - τα άρθρα 3 και 9.
Ο εισηγητής προτείνει να κλείσουν οι κατάλογοι στο άρθρο 3 και να διατηρήσουν τον 
ενδεικτικό χαρακτήρα τους. Τούτο θα αποτρέψει τις αποκλίνουσες ερμηνείες στα διάφορα 
κράτη μέλη για το τι είναι αυθεντική απόσπαση ή ποιος εργαζόμενος είναι πραγματικά 
αποσπασμένος. Οι δύο κατάλογοι κριτηρίων του άρθρου 3 θα πρέπει να καταπολεμούν και να 
αποτρέπουν την καταστρατήγηση του νόμου αλλά δεν μπορούν να οδηγούν σε καταστάσεις 
όπου έντιμες επιχειρήσεις αποκλείονται από ορισμένες εθνικές αγορές. Η απόσπαση 
εργαζομένων δεν είναι εθνικό φαινόμενο, είναι μια διασυνοριακή δραστηριότητα που απαιτεί 
ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο και ενιαία προσέγγιση. Ως εκ τούτου οι κατάλογοι οφείλουν να 
περιέχουν κοινές ενδείξεις σε επίπεδο ΕΕ ώστε να αποτραπεί η εισαγωγή πρόσθετων εθνικών 
κριτηρίων από τα κράτη μέλη. 
Η θέσπιση κοινού καταλόγου κριτηρίων στο άρθρο 3 συνδέεται άμεσα με την καθιέρωση 
ενός κοινού και κλειστού καταλόγου μέτρων ελέγχου στο άρθρο 9. Η εισηγήτρια τάσσεται 
αποφασιστικά υπέρ της σαφήνειας του πλαισίου ελέγχων, κάτι που μπορεί να εξασφαλιστεί 
μόνο μέσω ενός κλειστού καταλόγου πιθανών μέτρων ελέγχου. Η ασφάλεια δικαίου 
επιτυγχάνεται με σαφή κοινοποίηση αυτού που πρόκειται να ελεγχθεί. 
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Η αναλογικότητα των προτεινόμενων μέτρων αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την 
αποδοχή τους σε επίπεδο ΕΕ. Σύμφωνα με την εισηγήτρια, η αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
ευθύνη δεν πληροί την εν λόγω προϋπόθεση και θα πρέπει επομένως να αφαιρεθεί από την 
οδηγία επιβολής. Η εισηγήτρια εκτιμά ότι η καθιέρωση συστήματος αλληλέγγυας και εις 
ολόκληρον ευθύνης μόνο για τους αποσπασμένους εργαζόμενους είναι εξαιρετικά 
δυσανάλογη και θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών 
παρεμποδίζοντας την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών που αποσπούν εργαζόμενους. Μόνον 
εάν θεσπισθεί η αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη για όλες τις εταιρίες της εσωτερικής 
αγοράς μπορεί να έχει κάποια ωφέλιμα χαρακτηριστικά, ωστόσο είναι αδύνατο να εισαχθεί το 
εν λόγω σύστημα σε μια τόσο ευρεία κλίμακα, δεδομένου ότι η οδηγία επιβολής περιορίζεται 
από το νόμο στην κατηγορία των αποσπασμένων εργαζομένων. Επιπλέον, οι υπάρχουσες 
μελέτες δεν παρέχουν σαφείς απαντήσεις για το κατά πόσο τέτοιοι μηχανισμοί είναι 
αποτελεσματικοί, ιδίως σε περιπτώσεις διασυνοριακού χαρακτήρα. 

Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών (άρθρα 6, 7, 18)
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η απόσπαση εργαζομένων είναι μια διασυνοριακή 
δραστηριότητα, η σωστή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών εγκατάστασης και των κρατών μελών υποδοχής είναι αναγκαία. 
Προκειμένου να βελτιωθεί η διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, θα πρέπει να 
διασφαλιστεί η καλύτερη χρήση του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερική αγοράς 
(ΙΜΙ). Επομένως, η εισηγήτρια προτείνει την υποχρεωτική χρήση του συστήματος ΙΜΙ 
πάντοτε όπου τούτο είναι δυνατόν και την αναθεώρηση των προθεσμιών που προτείνονται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτως ώστε αυτές να καταστούν περισσότερο εφικτές. 
Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλιστεί το ζήτημα της προστασίας των δεδομένων.

Αιτιολογία (αιτιολογική σκέψη 8)
Η εισηγήτρια είναι της γνώμης ότι η οδηγία επιβολής, εκτός από μέτρα ελέγχου, πρόστιμα 
και κυρώσεις, θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ορισμένα παραινετικά μέτρα. Εν 
προκειμένω, ο εισηγητής καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να εξετάσουν την εισαγωγή 
πιστοποιητικών για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν όλους τους δεσμευτικούς κανόνες, ώστε να 
δημιουργηθούν λευκοί κατάλογοι για τις έντιμες επιχειρήσεις. Τούτο θα λειτουργεί ως 
παραινετικό μέσο για τις επιχειρήσεις οι οποίες θα λαμβάνουν την έμπρακτη αναγνώριση της 
αξιοπιστίας τους ως αντάλλαγμα για την τήρηση των κανόνων. 


