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Τροπολογία 122
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 62,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 53 παράγραφος 1, 62, 151
και 153, και τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 123
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 62,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 53 παράγραφος 1, 62 και 
153,

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να διασφαλισθεί ότι η επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών δεν βασίζεται αποκλειστικά στα μέσα της 
εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 124
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 62,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 53 παράγραφος 1, 62, 151 
και 153,

Or. en

Τροπολογία 125
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων, η ελευθερία εγκατάστασης 
και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 
συνιστούν θεμελιώδεις αρχές της 
εσωτερικής αγοράς στην Ένωση και 
κατοχυρώνονται στη Συνθήκη. Η Ένωση 
επιδιώκει την περαιτέρω ανάπτυξη της 
εφαρμογής των αρχών αυτών, με στόχο 
την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού 
για τις επιχειρήσεις και τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων.

(1) Η Ένωση και τα κράτη μέλη έχουν ως 
στόχο την προώθηση της απασχόλησης, 
τη βελτίωση της διαβίωσης και εργασίας, 
ώστε να καταστήσουν δυνατή την 
εναρμόνισή τους με παράλληλη 
διατήρηση της προόδου, την κατάλληλη 
κοινωνική προστασία, τον κοινωνικό 
διάλογο και την ανάπτυξη των 
ανθρώπινων πόρων που θα επιτρέψουν 
ένα υψηλό και διαρκές επίπεδο 
απασχόλησης και την καταπολέμηση του 
αποκλεισμού. Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων, η ελευθερία εγκατάστασης 
και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 
συνιστούν θεμελιώδεις αρχές της 
εσωτερικής αγοράς στην Ένωση και 
κατοχυρώνονται στη Συνθήκη. Η Ένωση 
επιδιώκει την περαιτέρω ανάπτυξη της 
εφαρμογής των αρχών αυτών, με στόχο 
την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού 
για τις επιχειρήσεις και τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Or. en
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Τροπολογία 126
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Προκειμένου να επιτευχθεί μια 
ιδιαίτερα ανταγωνιστική κοινωνική 
οικονομία της αγοράς, η κοινωνική 
πολιτική πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο 
της ενιαίας αγοράς. Ως εκ τούτου, 
χρειάζεται ένα πλαίσιο της ενιαίας 
αγοράς που θα διασφαλίζει την ισορροπία 
μεταξύ του θεμιτού ανταγωνισμού που 
συνδυάζει ανοιχτά σύνορα και ελεύθερη 
κυκλοφορία εμπορευμάτων, κεφαλαίου 
και υπηρεσιών, με ταυτόχρονη εγγύηση 
και σεβασμό των θεμελιωδών 
κοινωνικών δικαιωμάτων που απορρέουν 
από το εργατικό δίκαιο, την κοινωνική 
ασφάλιση, την κοινωνική νομοθεσία και 
τις συλλογικές συμβάσεις, όπως ορίζεται 
στις Συνθήκες.

Or. en

Τροπολογία 127
Cornelis de Jong

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 

(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 
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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.

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. Η εν λόγω απόσπαση 
πρέπει να συντελείται χωρίς να 
παραβιάζονται οι διατάξεις περί 
απαγόρευσης των διακρίσεων τόσο για 
τις επιχειρήσεις όσο και για τους 
εργαζομένους, όπως ορίζεται στα άρθρα 
45 παράγραφος 2 και 49 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 128
Phil Bennion

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 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. Το 
δικαίωμα αυτό στην ελεύθερη 
κυκλοφορία είναι ξεχωριστό 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 
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παροχή αυτών των υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και τα δικαιώματα των πολιτών στην ελεύθερη κυκλοφορία με 
σκοπό την εργασία και τη διαμονή οπουδήποτε στην ΕΕ έχουν καίρια σημασία για τη λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, έχει ουσιώδη σημασία να 
αντιμετωπίζονται τα δικαιώματα αυτά ως ξεχωριστά μεταξύ τους, προκειμένου να διασφαλισθεί 
ότι οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και κάθε μορφή 
προστασίας που προβλέπεται από τη Συνθήκη, διασφαλίζοντας παράλληλα την εύρυθμη και 
δίκαιη λειτουργία της ενιαίας αγοράς όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 129
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Κωνσταντίνος Πουπάκης

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 ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 
περιλαμβάνει το δικαίωμα των 
επιχειρήσεων να παρέχουν υπηρεσίες σε 
άλλο κράτος μέλος και, στο πλαίσιο αυτό, 
να αποστέλλουν («αποσπούν») προσωρινά 
δικούς τους εργαζομένους στο εν λόγω 
κράτος μέλος με σκοπό να εκτελέσουν 
εκεί τις εργασίες που απαιτούνται για την 
παροχή των υπηρεσιών αυτών. Για τους 
σκοπούς της απόσπασης εργαζομένων, 
είναι αναγκαίο να διαχωριστεί η εν λόγω 
ελευθερία από την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζομένων, η οποία 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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η απόσπαση εργαζομένων συντελείται στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και δεν 
πρέπει να συγχέεται με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

Τροπολογία 130
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Για τους εργαζομένους που 
αποσπώνται προσωρινά σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από το κράτος στο οποίο 
εκτελούν συνήθως την εργασία τους με 
σκοπό την παροχή υπηρεσιών, η οδηγία 
96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
1996, σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών, θεσπίζει μια βασική δέσμη 
σαφώς καθορισμένων όρων εργασίας και 
απασχόλησης, με τους οποίους πρέπει να 
συμμορφώνεται ο πάροχος υπηρεσιών στο 
κράτος μέλος στο οποίο γίνεται η 
απόσπαση, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η 
ελάχιστη προστασία των αποσπασμένων 
εργαζομένων.

(3) Για τους εργαζομένους που 
αποσπώνται προσωρινά σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από το κράτος στο οποίο 
εκτελούν συνήθως την εργασία τους με 
σκοπό την παροχή υπηρεσιών, η οδηγία 
96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
1996, σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών, θεσπίζει μια βασική δέσμη 
σαφώς καθορισμένων όρων εργασίας και 
απασχόλησης, με τους οποίους πρέπει να 
συμμορφώνεται ο πάροχος υπηρεσιών στο 
κράτος μέλος στο οποίο γίνεται η 
απόσπαση, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η 
ελάχιστη προστασία των αποσπασμένων 
εργαζομένων. Η παρούσα οδηγία και η 
οδηγία 96/71/ΕΚ θα πρέπει να θεσπίσουν 
ελάχιστα πρότυπα. Η παρούσα οδηγία δεν 
θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ή να τηρούν νομικά πρότυπα ή 
πρότυπα που απορρέουν από συλλογικές 
συμβάσεις τα οποία υπερβαίνουν τα 
προβλεπόμενα στην παρούσα οδηγία, 
εφόσον οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι 
απολαμβάνουν ευνοϊκότερους όρους που 
διασφαλίζουν την ισότιμη μεταχείριση 
και την απαγόρευση των διακρίσεων 
έναντι των τοπικών και των ξένων 
εταιρειών και εργαζομένων.

Or. en
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Τροπολογία 131
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
θίγει με κανέναν τρόπο την άσκηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως 
αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη και 
το διεθνές δίκαιο, τις συμβάσεις της 
ΔΟΕ, τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου.

Or. en

Τροπολογία 132
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην 
καλύτερη επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ. 
Ως εκ τούτου, οι διατάξεις που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των 
άρθρων 4 και 5 της οδηγίας 96/71/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 133
Emilie Turunen
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Για να προληφθεί, να αποφευχθεί και 
να καταπολεμηθεί η καταστρατήγηση 
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, είναι υποχρεωτικό να 
επιβάλλεται και θα πρέπει να βελτιωθεί η 
εφαρμογή και η παρακολούθηση της 
έννοιας της απόσπασης, και κάθε 
παρέκκλιση από τους κανόνες πρέπει να 
τιμωρείται, ιδίως όσον αφορά το σύνολο 
των όρων απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 134
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Για να προληφθεί, να αποφευχθεί και 
να καταπολεμηθεί η καταστρατήγηση 
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. Αυτή η βασική 
δέσμη σαφώς καθορισμένων όρων
απασχόλησης της οδηγίας 96/71/ΕΚ δεν 
πρέπει να θιγεί από την οδηγία για την 
επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ.
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Or. de

Τροπολογία 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Για να προληφθεί, να αποφευχθεί και 
να καταπολεμηθεί η καταστρατήγηση 
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, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αρχές της αναλογικότητας και 
της απαγόρευσης των διακρίσεων.

Or. en

Τροπολογία 136
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει κατά 
κανένα τρόπο την άσκηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
αναγνωρίζονται στα κράτη μέλη και από 
το διεθνές δίκαιο, τις συμβάσεις της 
ΔΟΕ, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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περιλαμβανομένου του δικαιώματος ή 
της ελευθερίας για απεργία ή για 
ανάληψη άλλων ενεργειών που 
καλύπτονται από τα ειδικά συστήματα 
εργασιακών σχέσεων στα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις 
εθνικές πρακτικές. Δεν θίγει επίσης το 
δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης και 
εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων ούτε 
το δικαίωμα πραγματοποίησης 
συλλογικών κινητοποιήσεων σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές 
πρακτικές.

Or. de

Τροπολογία 137
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Προκειμένου να αξιολογηθεί αν ένας 
αποσπασμένος εργαζόμενος εκτελεί 
προσωρινά την εργασία του σε κράτος 
μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο 
εργάζεται συνήθως, θα πρέπει να 
εξετάζονται όλα τα στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν την εν λόγω εργασία και 
την κατάσταση του εργαζομένου. Αν ο 
εργοδότης δεν δύναται να παράσχει τα 
αναγκαία αποδεικτικά, η εργασιακή 
σχέση θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εμπίπτει 
στους νόμους και τους κανονισμούς του 
κράτους μέλους στο οποίο παρέχονται οι 
υπηρεσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή του εθνικού εργατικού δικαίου δεν μπορεί να θεωρείται κύρωση.
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Τροπολογία 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Κωνσταντίνος Πουπάκης, 
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Όλα τα μέτρα που εισάγονται μέσω 
της οδηγίας πρέπει να είναι 
δικαιολογημένα, αναλογικά και να μην 
επιφέρουν διακρίσεις, ώστε να μην 
προκαλούν διοικητική επιβάρυνση και να 
μην περιορίζουν το δυναμικό των 
εταιρειών, ιδίως των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, για τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, με παράλληλη 
προστασία των αποσπασμένων 
εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 139
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Συνεπώς, πρέπει να αποσαφηνιστούν, 
αφενός, τα πραγματικά συστατικά στοιχεία 
τα οποία χαρακτηρίζουν τον προσωρινό 
χαρακτήρα που έχει από τη φύση της η 
έννοια της απόσπασης, πράγμα που 
σημαίνει ότι ο εργοδότης πρέπει να είναι 
πραγματικά εγκατεστημένος στο κράτος 
μέλος από το οποίο γίνεται η απόσπαση, 
και, αφετέρου, η σχέση της οδηγίας 
96/71/ΕΚ με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
593/2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις 
συμβατικές ενοχές (εφεξής: «κανονισμός 

(5) Συνεπώς, πρέπει να αποσαφηνιστούν, 
αφενός, τα πραγματικά συστατικά στοιχεία 
τα οποία χαρακτηρίζουν τον προσωρινό 
χαρακτήρα που έχει από τη φύση της η 
έννοια της απόσπασης, πράγμα που 
σημαίνει ότι ο εργοδότης πρέπει να είναι 
πραγματικά εγκατεστημένος στο κράτος 
μέλος από το οποίο γίνεται η απόσπαση, 
και, αφετέρου, η σχέση της οδηγίας 
96/71/ΕΚ με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
593/2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις 
συμβατικές ενοχές (εφεξής: «κανονισμός 
Ρώμη I»), ώστε να διασφαλισθεί η ευρεία 
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Ρώμη I»). εφαρμογή της οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία δεν θα πρέπει να περιορίζουν την εφαρμογή της οδηγίας, καθώς σε μια τέτοια 
περίπτωση πολλοί αποσπασμένοι εργαζόμενοι θα έμεναν εκτός του πεδίου εφαρμογής της.

Τροπολογία 140
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Όπως και με την οδηγία 96/71/ΕΚ, η 
παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την 
εφαρμογή του δικαίου το οποίο, σύμφωνα 
με το άρθρο 8 του κανονισμού Ρώμη Ι, 
διέπει τις ατομικές συμβάσεις 
απασχόλησης ούτε την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορισμό της 
διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.

(6) Όπως και με την οδηγία 96/71/ΕΚ, η 
παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την 
εφαρμογή του δικαίου το οποίο, σύμφωνα 
με το άρθρο 8 του κανονισμού Ρώμη Ι, 
διέπει τις ατομικές συμβάσεις 
απασχόλησης ούτε την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορισμό της 
διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. 
Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν 
θίγουν τα κράτη μέλη που προβλέπουν 
και επιβάλλουν περισσότερο ευνοϊκούς 
όρους για τους αποσπασμένους 
εργαζομένους.

Or. en

Τροπολογία 141
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Για να καθορισθεί αν ένας 
αποσπασμένος εργαζόμενος εκτελεί 
προσωρινά την εργασία του σε κράτος 
μέλος διαφορετικό από το κράτος στο 
οποίο εργάζεται συνήθως, δεν πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά ο 
κατάλογος των κριτηρίων που αφορούν 
την εργασιακή κατάσταση του 
εργαζομένου, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2. Οι αρχές πρέπει, κατά τον 
έλεγχο που διενεργούν, να προβαίνουν σε 
συνολική αξιολόγηση της εκάστοτε 
περίπτωσης και να λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες της 
κατάστασης, βάσει του άρθρου 14 
παράγραφος 8 του κανονισμού 987/2009.

Or. de

Τροπολογία 142
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η φύση του καθεστώτος 
απασχόλησης ενός εργαζομένου σύμφωνα 
με την οδηγία 96/71/ΕΚ ορίζεται από τη 
χώρα υποδοχής, ανεξαρτήτως της 
επιθυμίας των μερών, λαμβάνοντας 
υπόψη την πραγματική κατάσταση του 
κλάδου. Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θέσουν το κριτήριο της «υπαγωγής» στο 
επίκεντρο της βασικής διάκρισης μεταξύ 
ενός εργαζομένου σε σχέση εξαρτημένης 
εργασίας και ενός αυτοαπασχολούμενου. 
Για να θεωρηθεί ένας εργαζόμενος 
αυτοαπασχολούμενος, θα πρέπει να 
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καταδειχθεί ότι δεν εμπίπτει σε καμία 
σχέση υπαγωγής όσον αφορά την επιλογή 
της εν λόγω δραστηριότητας, των όρων 
εργασίας και των όρων που διέπουν την 
αμοιβή του.

Or. en

Τροπολογία 143
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

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 μπορούν, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία και/ή πρακτική, να 
καθορίσουν (εναλλακτικά ή ταυτόχρονα) 
τα διάφορα επίπεδα των εφαρμοστέων 
ελάχιστων αμοιβών. Το δικαίωμα αυτό θα 
πρέπει να συνοδεύεται από την ευθύνη 
τους για ενημέρωση και πληροφόρηση 
σχετικά με τις προαναφερθείσες αμοιβές.

Or. en

Τροπολογία 144
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν 
κατάλληλα μέτρα με σκοπό να 
αποτρέψουν την κατάχρηση και/ή την 
καταστρατήγηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ 
και της παρούσας οδηγίας από 
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επιχειρήσεις με σκοπό τη στέρηση ή τη 
μη αναγνώριση των δικαιωμάτων των 
αποσπασμένων εργαζομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόληψη των καταχρήσεων και της καταστρατήγησης.

Τροπολογία 145
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η σχέση μεταξύ της παρούσας 
οδηγίας και της οδηγίας 96/71/ΕΚ αφενός 
και της οδηγίας 2008/104/ΕΚ αφετέρου 
θα πρέπει να διευκρινισθεί ώστε να 
διασφαλισθεί ότι οι προσωρινοί 
εργαζόμενοι που αποτελούν επίσης 
αποσπασμένους εργαζομένους 
απολαμβάνουν τους πλέον προνομιακούς 
όρους απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 146
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Η σχέση μεταξύ της παρούσας 
οδηγίας και της οδηγίας 96/71/ΕΚ αφενός 
και της οδηγίας 2008/104/ΕΚ αφετέρου 
θα πρέπει να διευκρινισθεί ώστε να 
διασφαλισθεί ότι οι προσωρινοί 
εργαζόμενοι που αποτελούν επίσης 
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αποσπασμένους εργαζομένους 
απολαμβάνουν τους πλέον προνομιακούς 
όρους απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 147
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η κατάλληλη και αποτελεσματική 
εφαρμογή και επιβολή είναι βασικά 
στοιχεία για την προστασία των 
δικαιωμάτων των αποσπασμένων 
εργαζομένων, ενώ η ανεπαρκής επιβολή 
υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των 
ενωσιακών κανόνων που εφαρμόζονται 
στον τομέα αυτόν. Συνεπώς, η στενή 
συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και
των κρατών μελών έχει ουσιώδη σημασία, 
χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζεται ο 
σημαντικός εν προκειμένω ρόλος των 
επιθεωρήσεων εργασίας και των 
κοινωνικών εταίρων.

(10) Η κατάλληλη και αποτελεσματική 
εφαρμογή και επιβολή είναι βασικά 
στοιχεία για την προστασία των 
δικαιωμάτων των αποσπασμένων 
εργαζομένων, ενώ η ανεπαρκής επιβολή 
υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των 
ενωσιακών κανόνων που εφαρμόζονται 
στον τομέα αυτόν. Συνεπώς, η εδραίωση 
και διατήρηση στενής συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής 
και των αρμόδιων εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων 
εργασίας και των κοινωνικών εταίρων, έχει 
ουσιώδη σημασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές τόσο στις χώρες υποδοχής όσο και στις χώρες καταγωγής πρέπει κατά 
πρώτο και κύριο λόγο να συνεργαστούν σε διμερές επίπεδο για να διασφαλίσουν έγκαιρα και 
αποτελεσματικά μέσα προσφυγής σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων των 
αποσπασμένων εργαζομένων και να διασφαλίσουν τη γενική εφαρμογή των κανόνων. Η 
Επιτροπή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο· ωστόσο, οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
ρυθμιστικές αρχές και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της 
συνεργασίας αυτής λόγω της πολυμορφίας των καθεστώτων επιθεώρησης εργασίας στα κράτη 
μέλη.
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Τροπολογία 148
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η κατάλληλη και αποτελεσματική 
εφαρμογή και επιβολή είναι βασικά 
στοιχεία για την προστασία των 
δικαιωμάτων των αποσπασμένων 
εργαζομένων, ενώ η ανεπαρκής επιβολή 
υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των 
ενωσιακών κανόνων που εφαρμόζονται 
στον τομέα αυτόν. Συνεπώς, η στενή 
συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των 
κρατών μελών έχει ουσιώδη σημασία, 
χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζεται ο 
σημαντικός εν προκειμένω ρόλος των 
επιθεωρήσεων εργασίας και των 
κοινωνικών εταίρων.

(10) Η κατάλληλη και αποτελεσματική 
εφαρμογή και επιβολή είναι βασικά 
στοιχεία για την προστασία των 
δικαιωμάτων των αποσπασμένων 
εργαζομένων και τη διασφάλιση του 
δικαιώματος των επιχειρήσεων να 
παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος 
μέλος, ενώ η ανεπαρκής επιβολή 
υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των 
ενωσιακών κανόνων που εφαρμόζονται 
στον τομέα αυτόν. Συνεπώς, η στενή 
συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των 
κρατών μελών έχει ουσιώδη σημασία, 
χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζεται ο 
σημαντικός εν προκειμένω ρόλος των 
επιθεωρήσεων εργασίας και των 
κοινωνικών εταίρων.

Or. en

Τροπολογία 149
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
προβαίνουν σε συνολική αξιολόγηση όλων 
των πραγματικών στοιχείων προκειμένου 
να κρίνουν αν μια επιχείρηση ασκεί 
ουσιαστική επιχειρηματική 
δραστηριότητα στο κράτος μέλος στο 
οποίο είναι εγκατεστημένη. Σε περίπτωση 
έλλειψης επαρκών στοιχείων που να 
υποδεικνύουν ότι ασκεί πράγματι 
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ουσιαστικές δραστηριότητες στο εν λόγω 
κράτος μέλος, θεωρείται ότι η επιχείρηση 
είναι εγκατεστημένη στο κράτος μέλος 
στο οποίο παρέχει τις υπηρεσίες της.

Or. en

Τροπολογία 150
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Κωνσταντίνος Πουπάκης

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) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δυνατότητα του κράτους μέλους 
υποδοχής να αποκτήσει πρόσβαση σε 
πραγματικά στοιχεία σε σχέση με 
αλλοδαπή επιχείρηση είναι περιορισμένη, 
η συνεργασία με το κράτος μέλος 
εγκατάστασης έχει ζωτική σημασία και 
πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω. Η 
αμοιβαία εμπιστοσύνη, το πνεύμα 
παροχής συνδρομής, ο διαρκής διάλογος 
και η αμοιβαία κατανόηση είναι 
παράγοντες ουσιώδους σημασίας από την 
άποψη αυτή.

Or. en

Τροπολογία 151
Toine Manders

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) Η αμοιβαία εμπιστοσύνη, το πνεύμα 
συνεργασίας, η αποφυγή του κοινωνικού 
ντάμπινγκ, ο διαρκής διάλογος και η 
αμοιβαία κατανόηση είναι παράγοντες 
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ουσιώδους σημασίας από την άποψη αυτή.

Or. nl

Τροπολογία 152
Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

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 θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν 
περισσότερο το σύστημα πληροφόρησης 
για την εσωτερική αγορά (IMI). Ωστόσο, 
αυτό δεν εμποδίζει την εφαρμογή διμερών 
συμφωνιών ή ρυθμίσεων σχετικά με τη 
διοικητική συνεργασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διμερής συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών αποτελεί τον κυριότερο μηχανισμό 
διασφάλισης της προστασίας των δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων. Πρέπει να 
επισημανθεί ότι η παρούσα οδηγία διευκολύνει μάλλον παρά εμποδίζει τέτοιου είδους διμερή 
και/ή πολυμερή συνεργασία.

Τροπολογία 153
Evelyne Gebhardt

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 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. Η πρακτική εφαρμογή του 
ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής 
πληροφοριών μέσω του συστήματος 
πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά 
θα πρέπει να εξετασθεί ως προς τη 
λειτουργικότητά της.

Or. de

Τροπολογία 154
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

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 

(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 θα πρέπει να συμπληρώνεται από 
την εφαρμογή διμερών συμφωνιών ή 
ρυθμίσεων σχετικά με τη διοικητική 
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συνεργασία. συνεργασία δεδομένου ότι οι εν λόγω 
καθιερωμένοι μηχανισμοί συνεργασίας 
έχουν αποδειχθεί χρήσιμοι.

Or. en

Τροπολογία 155
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

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 θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν 
περισσότερο το σύστημα πληροφόρησης 
για την εσωτερική αγορά (IMI).

Or. en

Τροπολογία 156
Phil Bennion

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 

(14) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με 
τους τρόπους με τους οποίους σκοπεύουν 
να καθιστούν τις πληροφορίες για τους 
όρους απασχόλησης διαθέσιμες στους 
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παρόχων υπηρεσιών από άλλα κράτη μέλη 
αλλά και των ίδιων των αποσπασμένων 
εργαζομένων στις πληροφορίες αυτές θα 
πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν ακόμη 
περισσότερο.

πάντες και προσβάσιμες από τους 
αποσπασμένους εργαζομένους και τους 
παρόχους υπηρεσιών από άλλα κράτη 
μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Γλωσσική διευκρίνιση.

Τροπολογία 157
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Όπου οι όροι απασχόλησης 
ορίζονται στο πλαίσιο συλλογικών 
συμβάσεων, οι οποίες έχουν αναγορευθεί 
σε κανόνες γενικής εφαρμογής, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εν 
λόγω συλλογικές συμβάσεις 
δημοσιεύονται επίσημα και είναι 
προσβάσιμες.

Or. en

Τροπολογία 158
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec

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 

(16) Για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή 
των ουσιαστικών κανόνων που καθορίζουν 
τους όρους απασχόλησης που πρέπει να 
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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.

τηρούνται για τους αποσπασμένους 
εργαζομένους και για να παρακολουθείται 
η συμμόρφωση με τους εν λόγω κανόνες, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν 
αυτά μόνο τα μέτρα ελέγχου ή διοικητικές 
διατυπώσεις στις επιχειρήσεις που 
αποσπούν εργαζομένους για παροχή 
υπηρεσιών. Τα εν λόγω μέτρα ελέγχου ή οι 
διοικητικές διατυπώσεις θα πρέπει να 
είναι αναλογικά και να μην περιέχουν 
αδικαιολόγητες, υπερβολικές διοικητικές 
επιβαρύνσεις. 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.

Or. en

Τροπολογία 159
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Τυχόν εκτίμηση επικινδυνότητας 
θα πρέπει να έχει στόχο να εντοπίζει τους 
τομείς δραστηριότητας στους οποίους 
συγκεντρώνεται η απασχόληση των 
εργαζομένων που αποσπώνται για παροχή 
υπηρεσιών στο έδαφός τους. Κατά τη 
διενέργεια τέτοιου είδους εκτίμησης 
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επικινδυνότητας, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα 
προβλήματα και οι ανάγκες 
συγκεκριμένων τομέων, το ιστορικό 
παραβιάσεων, οι πληροφορίες που 
παρέχονται από τους κοινωνικούς 
εταίρους στην εν λόγω χώρα, οι 
πρακτικές καταστρατήγησης, καθώς και 
η ευπάθεια ορισμένων ομάδων 
εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 160
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
αποτελεσματική παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης με τους ουσιαστικούς 
κανόνες που διέπουν τους όρους 
απασχόλησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να ζητούν από τους αποσπασμένους 
εργαζομένους να διαθέτουν έγγραφο 
ταυτοποίησης, το οποίο θα εκδίδεται από 
το κράτος μέλος καταγωγής. Ένα τέτοιο 
έγγραφο θα πρέπει να επιτρέπει 
τουλάχιστον την ταυτοποίηση του εν 
λόγω προσώπου και να αναφέρει το 
καθεστώς απασχόλησής του και τα 
στοιχεία επικοινωνίας της εκδίδουσας 
εθνικής αρχής.

Or. en

Τροπολογία 161
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η καθιέρωση συνεκτικού 
συστήματος προληπτικών μέτρων και 
μέτρων ελέγχου, παράλληλα με την 
πρόβλεψη αποτρεπτικών κυρώσεων για 
τον εντοπισμό και την πρόληψη 
επιμέρους περιπτώσεων 
ψευδοαυτοαπασχόλησης, αναμένεται να 
συμβάλουν στην αποτελεσματική 
καταπολέμηση της λαθραίας εργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 162
Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η καθιέρωση συνεκτικού 
συστήματος προληπτικών μέτρων και 
μέτρων ελέγχου, παράλληλα με την 
πρόβλεψη αποτρεπτικών κυρώσεων για 
τον εντοπισμό και την πρόληψη 
επιμέρους περιπτώσεων 
ψευδοαυτοαπασχόλησης, αναμένεται να 
συμβάλουν στην αποτελεσματική 
καταπολέμηση της λαθραίας εργασίας.

(17) Όλες οι μορφές δόλιας χρήσης του 
καθεστώτος του «αυτοαπασχολούμενου» 
πρέπει να απαγορεύονται μέσω 
ολοκληρωμένου συστήματος 
προληπτικών μέτρων ελέγχου και 
αποτρεπτικών κυρώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Γλωσσική διευκρίνιση.

Τροπολογία 163
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec, Κωνσταντίνος Πουπάκης
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη και 
πιο ομοιόμορφη εφαρμογή της οδηγίας 
96/71/ΕΚ, καθώς και η επιβολή της στην 
πράξη, και για να μειωθούν, κατά το 
δυνατόν, οι διαφορές όσον αφορά τα 
επίπεδα εφαρμογής και επιβολής της στην 
Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μεριμνούν για τη διεξαγωγή 
αποτελεσματικών και κατάλληλων 
επιθεωρήσεων στο έδαφός τους.

(18) Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη και 
πιο ομοιόμορφη εφαρμογή της οδηγίας 
96/71/ΕΚ, καθώς και η επιβολή της στην 
πράξη, και για να μειωθούν, κατά το 
δυνατόν, οι διαφορές όσον αφορά τα 
επίπεδα εφαρμογής και επιβολής της στην 
Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μεριμνούν για τη διεξαγωγή 
αποτελεσματικών, κατάλληλων και
αναλογικών επιθεωρήσεων που δεν 
επιφέρουν διακρίσεις στο έδαφός τους και 
για την παροχή γραπτής πληροφόρησης 
στις επιχειρήσεις που υποβάλλονται σε 
επιθεώρηση σχετικά με το αποτέλεσμα 
αυτής.

Or. en

Τροπολογία 164
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα επαρκών 
πόρων για την παροχή της αναγκαίας 
πληροφόρησης σε αποσπασμένους 
εργαζομένους και τις εταιρείες για τις 
οποίες αυτοί εργάζονται και να 
αναλάβουν αποτρεπτικές δράσεις, να 
διενεργήσουν επιτόπιες επιθεωρήσεις και 
να λάβουν τα μέτρα επιβολής του νόμου 
που αφορούν τη συμμόρφωση με τους 
ουσιαστικούς κανόνες που διέπουν τους 
όρους απασχόλησης των αποσπασμένων 
εργαζομένων. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να συγκροτήσουν εξειδικευμένες 
εθνικές αρχές.
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Or. en

Τροπολογία 165
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας, οι 
κοινωνικοί εταίροι και οι λοιποί εποπτικοί 
φορείς έχουν ζωτική σημασία από την 
άποψη αυτή και θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο.

(19) Τα εθνικά μέτρα ελέγχου και 
επιβολής θα πρέπει να ενισχυθούν μέσω 
της έγκρισης ευρύτερου πεδίου 
εφαρμογής των μηχανισμών επιβολής και 
των μέσων και των εργαλείων 
παρακολούθησης από τους κοινωνικούς 
εταίρους και τα κράτη μέλη. Οι 
κοινωνικοί εταίροι και τα κράτη μέλη 
υποδοχής θα πρέπει να είναι σε θέση να 
διασφαλίζουν αποτελεσματικές 
επιθεωρήσεις εργασίας με σκοπό την 
τήρηση των εφαρμοστέων όρων 
απασχόλησης και ιδίως τον έλεγχο του αν 
οι εργαζόμενοι ασκούν πράγματι τη 
συνήθη εργασία τους στη χώρα 
καταγωγής. Ως εκ τούτου, οι εθνικές 
επιθεωρήσεις εργασίας, οι κοινωνικοί 
εταίροι και οι λοιποί εποπτικοί φορείς 
έχουν ζωτική σημασία από την άποψη 
αυτή και θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Or. en

Τροπολογία 166
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας, οι (19) Οι εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας, οι 
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κοινωνικοί εταίροι και οι λοιποί εποπτικοί 
φορείς έχουν ζωτική σημασία από την 
άποψη αυτή και θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο.

κοινωνικοί εταίροι και οι λοιπές εποπτικές 
αρχές έχουν ζωτική σημασία από την 
άποψη αυτή και θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο.

Or. en

Τροπολογία 167
Cornelis de Jong

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 

(23) Για να διευκολυνθεί η επιβολή της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ και να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή της, θα 
πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικοί 
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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.

μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών μέσω 
των οποίων οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι 
θα μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες ή 
να κινούν διαδικασίες είτε απευθείας είτε, 
με την έγκρισή τους, 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

Τροπολογία 169
Phil Bennion, Philippe De Backer

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 
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 

διαγράφεται
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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

Προκειμένου να διασφαλισθεί πλήρης νομική σαφήνεια για τους αποσπασμένους εργαζομένους 
και να προστατευθούν οι επιχειρήσεις που ενεργούν καλόπιστα, φορέας ευθύνης πρέπει πάντα 
να παραμένει ο άμεσος εργοδότης ανεξαρτήτως της θέσης του στην αλυσίδα υπεργολαβίας.

Τροπολογία 170
Sari Essayah

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 
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 

διαγράφεται
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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

Η μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών δεν διαθέτει σύστημα από κοινού και εις ολόκληρον 
ευθύνης. Η πρόταση είναι αντίθετη με την αρχή της επικουρικότητας, δεν είναι εύλογη, διότι η 
ευθύνη άνευ πταίσματος αντίκειται σε γενικές νομικές αρχές, ακόμα και αρχές του δικαίου της 
ΕΕ και θα οδηγήσει σε διαφορετική μεταχείριση των εγχώριων και μη παρόχων υπηρεσιών, 
εμποδίζοντας έτσι την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Η επιβολή από κοινού και εις ολόκληρον 
ευθύνης θα ενέχει υψηλό κόστος για τις εταιρείες, χωρίς όμως να αποτελέσει αποτελεσματικό 
τρόπο επιβολής της οδηγίας.

Τροπολογία 171
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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 
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 

διαγράφεται
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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

Τροπολογία 172
Sergio Gaetano Cofferati

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 
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 

(24) Για να προστατευθούν τα δικαιώματα 
των αποσπασμένων εργαζομένων, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι ο εργολάβος 
υπεργολάβος του οποίου είναι ο εργοδότης 
των αποσπασμένων εργαζομένων και 
κάθε ενδιάμεσος υπεργολάβος μπορεί να 
θεωρείται υπεύθυνος, επιπλέον ή αντί του 
εργοδότη, για την έλλειψη συμμόρφωσης 
του εργαζομένου με τις διατάξεις της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ και της παρούσας 
οδηγίας.
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που βασίζονται σε πληροφορίες που 
προέρχονται από τις εθνικές αρχές.

Or. en

Τροπολογία 173
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

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

Προκειμένου να διασφαλισθεί πλήρης νομική σαφήνεια για τους αποσπασμένους εργαζομένους 
και να προστατευθούν οι επιχειρήσεις που ενεργούν καλόπιστα, φορέας ευθύνης πρέπει πάντα 
να παραμένει ο άμεσος εργοδότης ανεξαρτήτως της θέσης του στην αλυσίδα υπεργολαβίας.

Τροπολογία 174
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

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 

διαγράφεται
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πρακτική, ή η ευθύνη τους μπορεί να 
περιορίζεται, έπειτα από διαβούλευση με 
τους κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό ή 
τομεακό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών δεν διαθέτει σύστημα από κοινού και εις ολόκληρον 
ευθύνης. Η πρόταση είναι αντίθετη με την αρχή της επικουρικότητας, δεν είναι εύλογη, διότι η 
ευθύνη άνευ πταίσματος αντίκειται σε γενικές νομικές αρχές, ακόμα και αρχές του δικαίου της 
ΕΕ και θα οδηγήσει σε διαφορετική μεταχείριση των εγχώριων και μη παρόχων υπηρεσιών, 
εμποδίζοντας έτσι την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Η επιβολή από κοινού και εις ολόκληρον 
ευθύνης θα ενέχει υψηλό κόστος για τις εταιρείες, χωρίς όμως να αποτελέσει αποτελεσματικό 
τρόπο επιβολής της οδηγίας.

Τροπολογία 175
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

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

Τροπολογία 176
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26



AM\916992EL.doc 37/126 PE498.075v01-00

EL

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

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί πλήρης νομική σαφήνεια για τους αποσπασμένους εργαζομένους 
και να προστατευθούν οι επιχειρήσεις που ενεργούν καλόπιστα, φορέας ευθύνης πρέπει πάντα 
να παραμένει ο άμεσος εργοδότης ανεξαρτήτως της θέσης του στην αλυσίδα υπεργολαβίας.

Τροπολογία 177
Sari Essayah

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 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών δεν διαθέτει σύστημα από κοινού και εις ολόκληρον 
ευθύνης. Η πρόταση είναι αντίθετη με την αρχή της επικουρικότητας, δεν είναι εύλογη, διότι η 
ευθύνη άνευ πταίσματος αντίκειται σε γενικές νομικές αρχές, ακόμα και αρχές του δικαίου της 
ΕΕ και θα οδηγήσει σε διαφορετική μεταχείριση των εγχώριων και μη παρόχων υπηρεσιών, 
εμποδίζοντας έτσι την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Η επιβολή από κοινού και εις ολόκληρον 
ευθύνης θα ενέχει υψηλό κόστος για τις εταιρείες, χωρίς όμως να αποτελέσει αποτελεσματικό 
τρόπο επιβολής της οδηγίας.

Τροπολογία 178
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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 

διαγράφεται
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τους να διεκδικήσουν καθυστερούμενες 
αμοιβές ή επιστροφές φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης που έχουν 
παρακρατηθεί αδικαιολόγητα.

Or. en

Τροπολογία 179
Sergio Gaetano Cofferati

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.

(26) Η υποχρέωση να επιβληθεί απαίτηση 
ευθύνης στον κύριο ανάδοχο και σε κάθε 
ενδιάμεσο υπεργολάβο όταν ο 
υπεργολάβος είναι πάροχος υπηρεσιών, 
εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, 
που αποσπά εργαζομένους δικαιολογείται 
από το υπέρτερο δημόσιο συμφέρον της 
κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων.
Για παράδειγμα, αυτοί οι αποσπασμένοι 
εργαζόμενοι μπορεί να μη βρίσκονται στην 
ίδια κατάσταση με τους εργαζομένους που 
απασχολούνται από 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.

Or. en

Τροπολογία 180
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Η παρούσα οδηγία, σύμφωνα με 
την οδηγία 96/71/ΕΚ, ισχύει και για 
εταιρείες μεταφορών άλλες από εκείνες 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών, οι οποίες 
παρέχουν υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη, 
ιδίως στην περίπτωση των 
ενδομεταφορών, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς 1072/2009/ΕΚ και 
1073/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
21ης Οκτωβρίου 2009.

Or. en

Τροπολογία 181
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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.

(27) Οι διαφορές μεταξύ των συστημάτων 
που ισχύουν στα κράτη μέλη όσον αφορά 
τα μέσα εκτέλεσης των επιβαλλόμενων 
διοικητικών προστίμων και/ή ποινών για 
περιπτώσεις απόσπασης εργαζομένων 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και την 
οδηγία 96/71 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.

Or. en
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Τροπολογία 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 
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.

(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 
ποινών για περιπτώσεις απόσπασης 
εργαζομένων σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία και την οδηγία 96/71. 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.

Or. en

Τροπολογία 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η θέσπιση κοινών κανόνων για την 
παροχή αμοιβαίας συνδρομής και στήριξης 
όσον αφορά τα μέτρα εκτέλεσης και τα 
σχετικά έξοδα, καθώς και η υιοθέτηση 
ομοιόμορφων απαιτήσεων για την 
κοινοποίηση των αποφάσεων επιβολής 
διοικητικών ποινών και προστίμων, 
αναμένεται να επιλύσουν ορισμένα 
πρακτικά προβλήματα διασυνοριακής 
εκτέλεσης και να εξασφαλίσουν την 

(29) Η θέσπιση κοινών κανόνων για την 
παροχή αμοιβαίας συνδρομής και στήριξης 
όσον αφορά τα μέτρα εκτέλεσης και τα 
σχετικά έξοδα, καθώς και η υιοθέτηση 
ομοιόμορφων απαιτήσεων για την 
κοινοποίηση των αποφάσεων επιβολής 
διοικητικών ποινών και προστίμων για 
περιπτώσεις απόσπασης εργαζομένων 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και την 
οδηγία 96/71, αναμένεται να επιλύσουν 
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καλύτερη κοινοποίηση και την καλύτερη 
εκτέλεση των αποφάσεων αυτών, όταν 
προέρχονται από άλλο κράτος μέλος.

ορισμένα πρακτικά προβλήματα 
διασυνοριακής εκτέλεσης και να 
εξασφαλίσουν την καλύτερη κοινοποίηση 
και την καλύτερη εκτέλεση των 
αποφάσεων αυτών, όταν προέρχονται από 
άλλο κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 184
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 πιο ομοιόμορφων 
κανόνων για τη διασυνοριακή εκτέλεση 
των ποινών και των προστίμων για 
περιπτώσεις απόσπασης εργαζομένων 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και την 
οδηγία 96/71 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.

Or. en

Τροπολογία 185
Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία, συμπεριλαμβανομένων των 
διοικητικών και των δικαστικών 
διαδικασιών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα και να 
προβλέπουν αποτελεσματικές, αναλογικές 
και αποτρεπτικές κυρώσεις για τις 
παραβιάσεις των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

(32) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία, συμπεριλαμβανομένων των 
διοικητικών και των δικαστικών 
διαδικασιών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα και να 
προβλέπουν αποτελεσματικές, αναλογικές 
και αποτρεπτικές κυρώσεις για τις 
παραβιάσεις των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία. Η 
έλλειψη πλήρους συμμόρφωσης των 
κρατών μελών με την παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να οδηγεί στην κίνηση 
διαδικασίας επί παραβάσει από την 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη δέουσας εφαρμογής της υπάρχουσας οδηγίας έχει οδηγήσει σε πολυάριθμες 
αποφάσεις του ΔΕΚ που, σε γενικές γραμμές, δεν κατόρθωσαν να αντιμετωπίσουν το ευρύτερο 
ζήτημα της έλλειψης συμμόρφωσης. Έχει ουσιαστική σημασία να αναγνωρίσουν όλοι οι φορείς 
τη σημασία της δέουσας εφαρμογής με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ενιαίας αγοράς.

Τροπολογία 186
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα (άρθρο 8), την ελευθερία 
επιλογής επαγγέλματος και το δικαίωμα 
προς εργασία (άρθρο 15), την 

(33) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα (άρθρο 8), την ελευθερία 
επιλογής επαγγέλματος και το δικαίωμα 
προς εργασία (άρθρο 15), την 
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επιχειρηματική ελευθερία (άρθρο 16), το 
δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων 
και συλλογικών δράσεων (άρθρο 28), το 
δικαίωμα για δίκαιες και πρόσφορες 
συνθήκες εργασίας (άρθρο 31) και το 
δικαίωμα για αποτελεσματική έννομη 
προστασία και για δίκαιη δίκη (άρθρο 47), 
και πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα 
εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

επιχειρηματική ελευθερία (άρθρο 16), το 
δικαίωμα στην ισότητα (άρθρο 20), την 
απαγόρευση διακρίσεων (άρθρο 21), το 
δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων 
και συλλογικών δράσεων (άρθρο 28), το 
δικαίωμα για δίκαιες και πρόσφορες 
συνθήκες εργασίας (άρθρο 31) και το 
δικαίωμα για αποτελεσματική έννομη 
προστασία και για δίκαιη δίκη (άρθρο 47) 
και τη σχετική σύμβαση της ΔΟΕ, και 
πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν 
λόγω δικαιώματα και αρχές.

Or. en

Τροπολογία 187
Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Σύμφωνα με τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 
και με σκοπό τον σεβασμό των ήδη 
υπαρχόντων εθνικών νομικών πλαισίων 
και συστημάτων εργασιακών σχέσεων, η 
παρούσα οδηγία δεν ζητεί από τα κράτη 
μέλη να αντικαταστήσουν τις 
υφιστάμενες νομικές διαδικασίες για τη 
διευθέτηση και την επίλυση διαφορών σε 
σχέση με τον μισθό μέσω υποχρεωτικής 
εφαρμογής της αρχής της από κοινού και 
εις ολόκληρον ευθύνης στο πλαίσιο των 
αλυσίδων υπεργολαβίας, είτε σε κλαδικό 
επίπεδο είτε γενικά, όπου τέτοιες 
υφιστάμενες διαδικασίες εφαρμόζονται 
ήδη και τηρούνται με δέοντα τρόπο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική εισαγωγή της από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνης στις αλυσίδες 
υπεργολαβίας στην πλειονότητα των κρατών μελών όπου δεν εφαρμόζεται ήδη θα υπονόμευε τις 
υπάρχουσες αποτελεσματικές εργασιακές σχέσεις και τα υπάρχοντα νομικά πλαίσια. Δεν 
υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η επέκταση μιας τέτοιας παράδοσης που ασκείται 
στη μειονότητα των κρατών μελών θα οδηγούσε σε καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας, και έρχεται 
σε αντίθεση με την αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία 188
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία έχει στόχο να 
εξασφαλίσει την τήρηση κατάλληλου 
επιπέδου ελάχιστης προστασίας των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων που 
αποσπώνται για τη διασυνοριακή παροχή 
υπηρεσιών, διευκολύνοντας συγχρόνως
την άσκηση της ελευθερίας παροχής 
υπηρεσιών από τους παρόχους υπηρεσιών 
και προωθώντας τον δίκαιο ανταγωνισμό 
μεταξύ τους.

Η παρούσα οδηγία έχει στόχο να 
διευκολύνει την άσκηση της ελευθερίας 
παροχής υπηρεσιών για τους παρόχους 
υπηρεσιών και να προωθήσει τον δίκαιο 
ανταγωνισμό μεταξύ τους, 
εξασφαλίζοντας συγχρόνως την τήρηση 
κατάλληλου επιπέδου ελάχιστης 
προστασίας των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων που αποσπώνται για τη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η νομική βάση της πρότασης συνδέεται με την ενιαία αγορά, ο στόχος είναι να 
διευκολυνθεί η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών με ταυτόχρονη προστασία των αποσπασμένων 
εργαζομένων.

Τροπολογία 189
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρούσα οδηγία έχει ως στόχο την 
προώθηση της απασχόλησης, των 
βελτιωμένων συνθηκών διαβίωσης και 
εργασίας, της δέουσας κοινωνικής 
προστασίας, του διαλόγου μεταξύ της 
διοίκησης και του εργατικού δυναμικού 
και της ανάπτυξης των ανθρωπίνων 
πόρων με σκοπό τη διαρκώς υψηλή 
απασχόληση και την καταπολέμηση του 
αποκλεισμού στηρίζοντας τη 
λειτουργικότητα της εσωτερικής αγοράς 
και βελτιώνοντας την εφαρμογή της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ. Ένα κράτος μέλος 
προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες 
για την επιβολή όλων των όρων 
απασχόλησης στον τόπο στον οποίο 
εκτελείται η υπηρεσία και για την 
κατάργηση κάθε διάκρισης βάσει 
εθνικότητας μεταξύ εργαζομένων των 
κρατών μελών όσον αφορά την 
απασχόληση, την αμοιβή και τους 
λοιπούς όρους εργασίας και 
απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 190
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Κωνσταντίνος Πουπάκης

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 οι δημόσιες 
αρχές ενός κράτους μέλους που ορίζονται
από το εν λόγω κράτος μέλος για να 
εκτελούν καθήκοντα δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας·

Or. en
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Τροπολογία 191
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) προσωρινοί εργαζόμενοι
Η παρούσα οδηγία και η οδηγία 96/71/ΕΚ 
εφαρμόζονται στην περίπτωση 
προσωρινών εργαζομένων υπό την έννοια 
της οδηγίας 2008/104/ΕΚ περί της 
εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής 
απασχόλησης, εκτός εάν η οδηγία 
2008/104/ΕΚ εξασφαλίζει στους εν λόγω 
εργαζόμενους ευνοϊκότερη μεταχείριση σε 
σχέση με τους όρους απασχόλησής τους.

Or. de

Τροπολογία 192
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) «κράτος μέλος υποδοχής» είναι το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι προσωρινά 
αποσπασμένος ο εργαζόμενος κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας και της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 193
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) «επιχείρηση εγκατεστημένη σε 
κράτος μέλος» είναι μια επιχείρηση που 
ασκεί πράγματι οικονομική 
δραστηριότητα, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 49 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον 
πάροχο για αόριστο χρονικό διάστημα και 
με τη δημιουργία σταθερής 
εγκατάστασης, από την οποία διεξάγεται 
όντως η επιχειρηματική δραστηριότητα 
της παροχής υπηρεσιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποτραπούν οι εργοδότες από την καταστρατήγηση και την κατάχρηση των 
κανόνων, είναι ανάγκη να υπάρξει σαφής ορισμός των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες 
σε ένα κράτος μέλος, σύμφωνα με την οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικές με τις υπηρεσίες στην 
εσωτερική αγορά. Μόνο γνήσια εγκατεστημένες εταιρείες θα πρέπει να επωφελούνται από την 
οδηγία για την επιβολή και την οδηγία 96/71.

Τροπολογία 194
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Εφαρμοστέο δίκαιο

1. Μια επιχείρηση που δεν μπορεί να 
αποδείξει ότι ασκεί πραγματικά 
ουσιαστικές δραστηριότητες στο 
συγκεκριμένο κράτος εγκατάστασης 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1, 
θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένη στο 
κράτος μέλος στο οποίο παρέχει τις 
υπηρεσίες της.
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2. Εάν ένας εργοδότης δεν είναι σε θέση 
να αποδείξει ότι ένας αποσπασμένος 
εργαζόμενος ασκεί για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα την εργασία του σε 
άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο 
ασκεί συνήθως την εργασία του, 
θεωρείται ότι ο συνήθης τόπος άσκησης 
της δραστηριότητας του εργαζομένου 
είναι εκείνος στον οποίο παρέχεται η 
υπηρεσία.

Or. de

Τροπολογία 195
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Μη συμμόρφωση

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το 
άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ ή τα 
συναφή άρθρα της παρούσας οδηγίας, 
μια επιχείρηση και οι εργαζόμενοί της 
καλύπτονται από τη σχετική νομοθεσία 
που εφαρμόζεται στη χώρα παροχής των 
υπηρεσιών ως τόπο συνήθους 
απασχόλησης, και όλα τα πρόσωπα που 
αποσπώνται από την εν λόγω επιχείρηση 
θεωρούνται εργαζόμενοι που ασκούν το 
δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία 
εντός της Ένωσης.
Το κράτος μέλος υποδοχής δύναται στις 
περιπτώσεις αυτές να ζητήσει άμεσα 
αποδείξεις ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι 
έχουν ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς 
του κράτους μέλους υποδοχής ως προς 
όλους τους όρους απασχόλησης και τα 
σχετικά κοινωνικά δικαιώματα σύμφωνα 
με το άρθρο 45 της ΣΛΕΕ.
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Or. en

Τροπολογία 196
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Οι ακόλουθες καταστάσεις θεωρούνται 
καταστρατήγηση των κανόνων που
αφορούν την απόσπαση, όπως ορίζονται 
στην παρούσα οδηγία και την οδηγία 
96/71/ΕΚ:
α) η επιχείρηση στην οποία έχει 
αποσπαστεί ο εργαζόμενος τον θέτει στη 
διάθεση άλλης επιχείρησης στο κράτος 
μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη ή σε 
άλλο κράτος μέλος·
β) ο εργαζόμενος προσλαμβάνεται σε ένα 
κράτος μέλος από επιχείρηση 
εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος με 
σκοπό να εργασθεί στο πρώτο κράτος 
μέλος·

Or. en

Τροπολογία 197
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Διευκρίνιση της σχέσης με την οδηγία 

περί της εργασίας μέσω εταιρείας 
προσωρινής απασχόλησης

Η παρούσα οδηγία και η οδηγία 96/71/ΕΚ 
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ισχύουν για τους προσωρινά 
απασχολούμενους κατά την έννοια της 
οδηγίας 2008/104/ΕΚ περί της εργασίας 
μέσω εταιρείας προσωρινής 
απασχόλησης, εκτός εάν, δυνάμει της 
οδηγίας 2008/104/ΕΚ, εξασφαλίζεται 
περισσότερο ευνοϊκή μεταχείριση για 
αυτούς τους εργαζομένους όσον αφορά 
τους όρους απασχόλησής τους.

Or. en

Τροπολογία 198
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3β
Οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι δεν 
χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση 
εργαζομένων που απεργούν.

Or. en

Τροπολογία 199
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη μεταφορά, την εφαρμογή και την 
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 

Για τη μεταφορά, την εφαρμογή και την 
επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ μια 
επιχείρηση που αποσπά εργαζομένους 
παρέχει στις αρμόδιες αρχές κατόπιν 
αιτήματος αποδεικτικά στοιχεία που 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
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απλώς δραστηριότητες εσωτερικής 
διαχείρισης και/ή διοικητικές 
δραστηριότητες. Τα στοιχεία αυτά μπορεί 
να περιλαμβάνουν:

Or. en

Τροπολογία 200
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη μεταφορά, την εφαρμογή και την 
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. Τα
στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

Για τη μεταφορά, την εφαρμογή και την 
επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ οι αρμόδιες 
αρχές αξιολογούν συνολικά 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. 
Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη τα 
ακόλουθα στοιχεία, τα οποία πρέπει να 
αποδεικνύονται κατά περίπτωση από την 
επιχείρηση που πραγματοποιεί την 
απόσπαση προς τις αρμόδιες αρχές:

Or. de

Τροπολογία 201
Sirpa Pietikäinen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη μεταφορά, την εφαρμογή και την 
επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ οι αρμόδιες 

Για τη μεταφορά, την εφαρμογή και την 
επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ οι αρμόδιες 



AM\916992EL.doc 53/126 PE498.075v01-00

EL

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. Τα 
στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

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. Τα 
στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν:

Or. en

Τροπολογία 202
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη μεταφορά, την εφαρμογή και την 
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. Τα 
στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

Για τη μεταφορά, την εφαρμογή και την 
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. Τα 
στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρξει μια ομοιόμορφη προσέγγιση σε ολόκληρη την ΕΕ, είναι σκόπιμο να 
δημιουργηθεί κλειστός κατάλογος πραγματικών στοιχείων που θα λαμβάνονται υπόψη 
προκειμένου να διαπιστωθεί αν μια επιχείρηση ασκεί πράγματι δραστηριότητες στο κράτος 
μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη.
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Τροπολογία 203
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη μεταφορά, την εφαρμογή και την 
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. Τα στοιχεία αυτά μπορεί 
να περιλαμβάνουν:

Για τη μεταφορά, την εφαρμογή και την 
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 
δραστηριότητες. Τα στοιχεία αυτά μπορεί 
να περιλαμβάνουν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη γραμμή του ΔΕΚ, δεδομένου ότι ο Γενικός Εισαγγελέας (γνωμοδότηση της 
3ης Μαΐου 2012) επιβεβαίωσε ότι οι όροι της απόσπασης πληρούνται επίσης όταν η εταιρεία 
που αποσπά εργαζόμενο κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν ασκεί ουσιαστικές δραστηριότητες στο 
κράτος μέλος εγκατάστασής της.

Τροπολογία 204
Olga Sehnalová

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη μεταφορά, την εφαρμογή και την 
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 

Για τη μεταφορά, την εφαρμογή και την 
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 
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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:

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 μεταξύ άλλων και τα 
εξής:

Or. cs

Αιτιολόγηση

Το αν μια επιχείρηση ασκεί πραγματικά ουσιαστικές δραστηριότητες στο κράτος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένη πρέπει να διαπιστώνεται βάσει μιας συνολικής αξιολόγησης που θα λαμβάνει 
υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες. Ως εκ τούτου, ο κατάλογος με τα στοιχεία δεν πρέπει 
να θεωρείται εξαντλητικός.

Τροπολογία 205
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον τόπο στον οποίο η επιχείρηση έχει 
την καταστατική και διοικητική της έδρα, 
καθώς και τον τόπο στον οποίο διατηρεί 
χώρους γραφείων, καταβάλλει φόρους,
έχει επαγγελματική άδεια ή είναι 
εγγεγραμμένη στα εμπορικά επιμελητήρια 
ή σε επαγγελματικούς φορείς·

α) τη χώρα εγκατάστασης που είναι ο 
τόπος στον οποίο ασκεί την ουσιαστική, 
προσδιορίσιμη ποσοτικά επιχειρηματική 
της δραστηριότητα, έχει την καταστατική 
και διοικητική της έδρα, καταβάλλει 
φόρους και έχει επαγγελματική άδεια ή 
είναι εγγεγραμμένη στα εμπορικά 
επιμελητήρια ή σε επαγγελματικούς 
φορείς·

Or. en

Τροπολογία 206
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον τόπο στον οποίο η επιχείρηση έχει 
την καταστατική και διοικητική της έδρα, 
καθώς και τον τόπο στον οποίο διατηρεί 
χώρους γραφείων, καταβάλλει φόρους, 
έχει επαγγελματική άδεια ή είναι 
εγγεγραμμένη στα εμπορικά επιμελητήρια 
ή σε επαγγελματικούς φορείς·

α) τη χώρα εγκατάστασης που είναι ο 
τόπος στον οποίο μια επιχείρηση πληροί 
τα ακόλουθα σωρευτικά κριτήρια: εκεί 
ασκεί την ουσιαστική, προσδιορίσιμη 
ποσοτικά επιχειρηματική της 
δραστηριότητα, εκεί έχει τη διοικητική 
της έδρα, εκεί καταβάλλει φόρους και 
κοινωνικές εισφορές, εκεί έχει
επαγγελματική άδεια ή είναι εγγεγραμμένη 
στα εμπορικά επιμελητήρια ή σε 
επαγγελματικούς φορείς·

Or. de

Τροπολογία 207
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Κωνσταντίνος Πουπάκης, 
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον τόπο στον οποίο η επιχείρηση έχει 
την καταστατική και διοικητική της έδρα, 
καθώς και τον τόπο στον οποίο διατηρεί 
χώρους γραφείων, καταβάλλει φόρους, 
έχει επαγγελματική άδεια ή είναι 
εγγεγραμμένη στα εμπορικά επιμελητήρια 
ή σε επαγγελματικούς φορείς·

α) τον τόπο στον οποίο η επιχείρηση έχει 
την καταστατική και διοικητική της έδρα, 
καθώς και τον τόπο στον οποίο διατηρεί 
χώρους γραφείων, καταβάλλει φόρους ή 
όπου, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
έχει επαγγελματική άδεια ή είναι 
εγγεγραμμένη στα εμπορικά επιμελητήρια 
ή σε επαγγελματικούς φορείς·

Or. en

Τροπολογία 208
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τον τόπο από τον οποίο αποσπώνται 
οι εργαζόμενοι·

Or. en

Τροπολογία 209
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το δίκαιο που διέπει τις συμβάσεις που 
συνάπτει η επιχείρηση με τους 
εργαζομένους, αφενός, και με τους 
πελάτες, αφετέρου·

γ) το δίκαιο που διέπει τις συμβάσεις που
συνάπτει η επιχείρηση με τους πελάτες·

Or. de

Τροπολογία 210
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το δίκαιο που διέπει τις συμβάσεις που 
συνάπτει η επιχείρηση με τους 
εργαζομένους, αφενός, και με τους 
πελάτες, αφετέρου·

γ) το δίκαιο που διέπει τις συμβάσεις που 
συνάπτει η επιχείρηση με τους πελάτες και 
τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το 
δίκαιο της χώρας εγκατάστασης διέπει 
τις συμβάσεις που συνάπτει η επιχείρηση 
με τους εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 211
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) το δίκαιο του κράτους εγκατάστασης 
που διέπει τις συμβάσεις που συνάπτει η 
επιχείρηση με τους εργαζομένους·

Or. de

Τροπολογία 212
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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 και 
απασχολεί διοικητικό προσωπικό·

Or. en

Τροπολογία 213
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο αυτό δεν λαμβάνει υπόψη τις νεοϊδρυθείσες ΜΜΕ και την ανάπτυξή τους και είναι, 
ως εκ τούτου, αντίθετο προς τις αρχές της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 214
Sirpa Pietikäinen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) Ο κατάλογος των κριτηρίων δεν είναι 
εξαντλητικός. Τα κράτη μέλη έχουν 
δικαίωμα να ορίζουν και άλλα δεσμευτικά 
στοιχεία που δεν αναφέρονται σε αυτόν.

Or. en

Τροπολογία 215
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

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. cs

Τροπολογία 216
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Marek 
Siwiec, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Andreas Schwab
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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.

Η αξιολόγηση αυτών των στοιχείων 
προσαρμόζεται σε κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση, και συνεκτιμάται η φύση των 
δραστηριοτήτων και/ή η χρονική περίοδος 
κατά την οποία ασκήθηκαν οι 
δραστηριότητες αυτές από την
επιχείρηση στο κράτος μέλος στο οποίο 
είναι εγκατεστημένη.

Or. en

Τροπολογία 217
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν την 
κατάχρηση ή/και την καταστρατήγηση 
της παρούσας οδηγίας από τις 
επιχειρήσεις που προβαίνουν σκόπιμα σε 
παραβίαση ή στέρηση των δικαιωμάτων 
των αποσπασμένων εργαζομένων· ιδίως 
για την αποφυγή των διαδοχικών 
αποστολών εργαζομένων για την κάλυψη 
της ίδιας θέσης, κάτι που οδηγεί σε 
καταστρατήγηση των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 
96/71/ΕΚ.

Or. de

Τροπολογία 218
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – 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 και η 
καταλληλότητα της εφαρμογής των 
στοιχείων που παρατίθενται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου υπό το πρίσμα του ορισμού 
πιθανών νέων στοιχείων που θα 
λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να 
καθοριστεί αν η επιχείρηση είναι γνήσια 
και ο αποσπασμένος εργαζόμενος εκτελεί 
προσωρινά την εργασία του, με σκοπό να 
προταθούν, όπου είναι σκόπιμο, οι 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή προσαρμογές.

Or. en

Τροπολογία 219
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε κάθε περίπτωση, η κατοχή 
πιστοποιητικού κοινωνικής ασφάλισης, 
όπως το έντυπο Α1, αποτελεί ένδειξη ότι 
μια επιχείρηση ασκεί πράγματι τις 
δραστηριότητές της.

Or. en

Τροπολογία 220
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 β (νέα)



PE498.075v01-00 62/126 AM\916992EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα στοιχεία που καθορίζουν αν μια 
επιχείρηση ασκεί πράγματι 
δραστηριότητες στο κράτος μέλος όπου 
είναι εγκατεστημένη και αξιολογούν αν 
ένας αποσπασμένος εργαζόμενος εκτελεί 
προσωρινά την εργασία του σε κράτος 
μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο 
εργάζεται κανονικά ερμηνεύονται με 
ισορροπημένο τρόπο, σύμφωνα με τους 
κανόνες σχετικά με την ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον 
Τίτλο IV, Κεφάλαιο III της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 221
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Όλα τα πραγματικά στοιχεία που 
παρατίθενται στις παραγράφους 1 και 2 
αποτελούν απλώς ενδεικτικούς 
παράγοντες της συνολικής αξιολόγησης 
που πρέπει να διενεργηθεί και, συνεπώς, 
δεν μπορούν ποτέ να εξετάζονται 
μεμονωμένα. Τα κριτήρια 
προσαρμόζονται σε κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση, και λαμβάνονται υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες της κατάστασης. Η μη 
συμμόρφωση με ένα ή περισσότερα από 
τα κριτήρια δεν αποκλείει απαραιτήτως 
την περίπτωση της απόσπασης, αλλά 
αναμένεται να βοηθήσει κατά την 
αξιολόγηση της γνήσιας απόσπασης.
Τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 
προορίζονται να βοηθήσουν μια αρμόδια 
αρχή σε περιπτώσεις όπου έχει λόγους να 
θεωρεί ότι ένας εργαζόμενος ενδέχεται να 
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μην εμπίπτει στην κατηγορία του 
αποσπασμένου βάσει της οδηγίας 
96/71/ΕΚ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να εφαρμόζει τα 
κριτήρια και τα πραγματικά στοιχεία των 
παραγράφων 1 και 2 που θεωρεί ότι είναι 
συναφή προς τις περιστάσεις υπό 
εξέταση. Δεν υπάρχει απαίτηση να 
παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε 
σχέση με κάθε κριτήριο ή να πληρούται 
κάθε κριτήριο σε κάθε περίπτωση 
απόσπασης.

Or. en

Τροπολογία 222
Sergio Gaetano Cofferati

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 εφαρμοστούν καλύτερα τα άρθρα 
3 και 5 της οδηγίας 96/71/ΕΚ και 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.

Or. en

Τροπολογία 223
Sergio Gaetano Cofferati

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:

Το κράτος μέλος υποδοχής σε στενή 
συνεργασία με το κράτος μέλος 
εγκατάστασης επαληθεύει τη 
συμμόρφωση τουλάχιστον με τους εξής 
όρους:

Or. en

Τροπολογία 224
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στα στοιχεία αυτά μπορεί να
συμπεριλαμβάνονται και τα εξής:

Στα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνονται 
και τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιολογούν τα ίδια στοιχεία για να διαπιστώσουν αν ένας 
αποσπασμένος εργαζόμενος ασκεί προσωρινά δραστηριότητες σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο 
στο οποίο είναι εγκατεστημένος.

Τροπολογία 225
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αν η εργασία εκτελείται για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα σε άλλο 
κράτος μέλος·

α) αν η εργασία εκτελείται για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα σε άλλο 
κράτος μέλος· ειδικότερα, θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 
δαπάνησε ο εργαζόμενος στο κράτος 
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μέλος υποδοχής σε σχέση με τον χρόνο 
που δαπάνησε στη συνήθη θέση εργασίας 
του·

Or. de

Τροπολογία 226
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αν ο αποσπασμένος εργαζόμενος 
επιστρέφει ή αναμένεται να ξαναρχίσει να 
εργάζεται στο κράτος μέλος από το οποίο 
αποσπάστηκε μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών ή την παροχή των υπηρεσιών για 
τις οποίες έχει αποσπαστεί·

γ) αν ο αποσπασμένος εργαζόμενος 
επιστρέφει ή αναμένεται να ξαναρχίσει να 
εργάζεται στο κράτος μέλος από το οποίο 
αποσπάστηκε, μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών ή μετά την παροχή των 
υπηρεσιών, για τις οποίες έχει αποσπαστεί·

Or. en

Τροπολογία 227
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αν ο αποσπασμένος εργαζόμενος 
επιστρέφει ή αναμένεται να ξαναρχίσει να 
εργάζεται στο κράτος μέλος από το οποίο 
αποσπάστηκε μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών ή την παροχή των υπηρεσιών για 
τις οποίες έχει αποσπαστεί·

γ) αν ο αποσπασμένος εργαζόμενος 
επιστρέφει ή αναμένεται να ξαναρχίσει να 
εργάζεται στον συνήθη τόπο 
απασχόλησής του εκτός του κράτους 
μέλους απόσπασης μετά την ολοκλήρωση 
των εργασιών ή την παροχή των 
υπηρεσιών για τις οποίες έχει αποσπαστεί·

Or. en
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Τροπολογία 228
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αν τα έξοδα ταξιδιού, διατροφής και 
στέγασης/διαμονής παρέχονται ή 
επιστρέφονται από τον εργοδότη που 
αποσπά τον εργαζόμενο, και, αν ναι, με 
ποιον τρόπο γίνεται αυτό· και επίσης

δ) αν τα έξοδα ταξιδιού, διατροφής και 
στέγασης/διαμονής, τα οποία 
εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της 
απόσπασης, παρέχονται ή επιστρέφονται 
στο έπακρο από τον εργοδότη που αποσπά 
τον εργαζόμενο, και, αν ναι, με ποιον 
τρόπο γίνεται αυτό· και επίσης

Or. en

Τροπολογία 229
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αν τα έξοδα ταξιδιού, διατροφής και 
στέγασης/διαμονής παρέχονται ή 
επιστρέφονται από τον εργοδότη που 
αποσπά τον εργαζόμενο, και, αν ναι, με 
ποιον τρόπο γίνεται αυτό· και επίσης

δ) αν τα έξοδα ταξιδιού, διατροφής και 
στέγασης/διαμονής παρέχονται ή 
επιστρέφονται από τον εργοδότη που 
αποσπά τον εργαζόμενο·

Or. en

Τροπολογία 230
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) αν υπάρχουν επανειλημμένες ε) αν ο αποσπασμένος εργαζόμενος δεν 



AM\916992EL.doc 67/126 PE498.075v01-00

EL

προηγούμενες περίοδοι κατά τις οποίες η 
θέση καλύφθηκε από τον ίδιο ή άλλον 
(αποσπασμένο) εργαζόμενο.

αντικαθιστά άλλον αποσπασμένο 
εργαζόμενο, εκτός από περίπτωση 
ασθένειας ή παραίτησης.

Or. en

Τροπολογία 231
Sergio Gaetano Cofferati

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) αν ο αποσπασμένος εργαζόμενος δεν 
αντικαθιστά εργαζόμενο που απεργεί.

Or. en

Τροπολογία 232
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται από την τροπολογία στο άρθρο 3 παράγραφος 2γ (νέα).
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Τροπολογία 233
Anna Hedh

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόληψη των καταχρήσεων και της 
καταστρατήγησης
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα 
μέτρα με σκοπό την πρόληψη της 
κατάχρησης και/ή της καταστρατήγησης 
από επιχειρήσεις με σκοπό τη στέρηση ή 
τη μη αναγνώριση των δικαιωμάτων των 
αποσπασμένων εργαζομένων, ιδίως την 
πρόληψη των διαδοχικών αναθέσεων 
στην ίδια θέση που αποσκοπούν στην 
καταστρατήγηση των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 
96/71/ΕΚ.
Οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι δεν 
χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση 
εργαζομένων που ασκούν το θεμελιώδες 
δικαίωμά τους σε συλλογική δράση.

Or. en

Τροπολογία 234
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν, 
αφενός, ότι οι πληροφορίες για τους όρους 
απασχόλησης που αναφέρονται στο άρθρο 
3 της οδηγίας 96/71/EΚ και που πρέπει να 
εφαρμόζονται και να τηρούνται από τους 
παρόχους υπηρεσιών τίθενται στη διάθεση 
κάθε ενδιαφερομένου με σαφή, διεξοδικό 
και εύκολα προσβάσιμο τρόπο από 

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

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

Or. cs

Αιτιολόγηση

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους όρους απασχόλησης πρέπει να είναι κατανοητές για τους 
εργαζομένους και να διατίθεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Τροπολογία 235
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) θέτουν τις εν λόγω πληροφορίες στη 
διάθεση των εργαζομένων και των 
παρόχων υπηρεσιών και σε άλλες γλώσσες 
πέραν της εθνικής γλώσσας ή των εθνικών 
γλωσσών της χώρας στην οποία 
παρέχονται οι υπηρεσίες·

Or. de

Τροπολογία 236
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 237
Evelyne Gebhardt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) θέτουν τις εν λόγω πληροφορίες στη 
διάθεση των εργαζομένων και των 
παρόχων υπηρεσιών με τη μορφή 
συνοπτικού φυλλαδίου, που περιγράφει 
τους βασικούς εφαρμοστέους όρους 
εργασίας, καθώς και τις διαδικασίες 
υποβολής καταγγελιών και τις 
διαδικασίες και τις κυρώσεις που 
επιβάλλονται σε περίπτωση έλλειψης 
συμμόρφωσης· κατόπιν αιτήματος, οι 
πληροφορίες διατίθενται και σε 
μορφότυπους προσπελάσιμους από άτομα 
με αναπηρία·
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Or. de

Τροπολογία 238
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) ορίζουν έναν εκπρόσωπο, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 9 στοιχείο δ)·

Or. en

Τροπολογία 239
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Κωνσταντίνος Πουπάκης

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, συγκεκριμενοποιούν 
και παραθέτουν με εξαντλητικό τρόπο τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στα δελτία 
των επιμέρους χωρών.

Or. en

Τροπολογία 240
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης στο περιεχόμενο των συλλογικών 
συμβάσεων για τους παρόχους υπηρεσιών και τους αποσπασμένους εργαζομένους από άλλα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 241
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
τις εθνικές παραδόσεις και τις εθνικές 
πρακτικές, οι όροι απασχόλησης για τους 
οποίους γίνεται λόγος στο άρθρο 3 της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ καθορίζονται σε 
συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 της 

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

συμβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 1 και το άρθρο 8 της εν λόγω 
οδηγίας, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι κοινωνικοί εταίροι προσδιορίζουν τις εν 
λόγω συμβάσεις και διαθέτουν τις σχετικές 
πληροφορίες, όσον αφορά τις διάφορες 
ελάχιστες αμοιβές, τη μέθοδο που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της 
αμοιβής και τα κριτήρια που πρέπει να 
πληρούνται. Οι όροι απασχόλησης πρέπει 
να τίθενται με προσιτό και διαφανή 
τρόπο στη διάθεση των παρόχων 
υπηρεσιών που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη και των αποσπασμένων 
εργαζομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση του άρθρου θα πρέπει να εκφράζει τον πλήρη σεβασμό για την αυτονομία των 
μερών και τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στα διάφορα μοντέλα της αγοράς εργασίας σε 
σχέση με την κυβέρνηση/ τις αρχές. Το επίπεδο λεπτομερούς ανάλυσης όσον αφορά τους όρους 
που διέπουν τις αμοιβές, δεδομένου ότι οι μέθοδοι υπολογισμού της αμοιβής διαφέρουν σε 
μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών, και μια λεπτομερής κανονιστική ρύθμιση θα 
μπορούσαν να έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό τμημάτων της αμοιβής των εργαζομένων.

Τροπολογία 242
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
τις εθνικές παραδόσεις και τις εθνικές 
πρακτικές, οι όροι απασχόλησης για τους 
οποίους γίνεται λόγος στο άρθρο 3 της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ καθορίζονται σε 
συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 της 
εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι κοινωνικοί εταίροι 
προσδιορίζουν τις εν λόγω συμβάσεις και 

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

θέτουν τις σχετικές πληροφορίες, με 
προσιτό και διαφανή τρόπο, στη διάθεση 
των κρατών μελών που με τη σειρά τους 
τις θέτουν στη διάθεση των παρόχων 
υπηρεσιών που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη και των αποσπασμένων 
εργαζομένων, ιδίως όσον αφορά τις 
διάφορες ελάχιστες αμοιβές και τα 
συστατικά στοιχεία τους, τη μέθοδο που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της 
αμοιβής και τα κριτήρια που πρέπει να 
πληρούνται για την κατάταξη στις 
διάφορες μισθολογικές κατηγορίες.

Or. en

Τροπολογία 243
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 244
Sergio Gaetano Cofferati
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, αν 
δύο ή περισσότεροι αλλοδαποί πάροχοι 
υπηρεσιών προβαίνουν σε απόσπαση 
εργαζομένων σε χώρο εργασίας με 
περισσότερους από 25 εργαζομένους, 
συγκροτείται προσωρινός φορέας 
πληροφόρησης και διαβούλευσης. Ο 
φορέας αυτός, ο οποίος θα απαρτίζεται 
από εκπροσώπους των διοικήσεων του 
κύριου αναδόχου και των παρόχων 
υπηρεσιών και από εκπροσώπους των 
οργανώσεων των εργαζομένων, θα 
διασφαλίζει την επιβολή των 
δικαιωμάτων των αποσπασμένων 
εργαζομένων σε πληροφόρηση και 
διαβούλευση.

Or. en

Τροπολογία 245
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
«Προσωρινά κέντρα πληροφόρησης και 

διαβούλευσης για διακρατικές θέσεις 
εργασίας»

1. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συστήσουν στον τόπο απόσπασης 
προσωρινό κέντρο πληροφόρησης και 
διαβούλευσης για διασυνοριακές θέσεις 
εργασίας, όταν τουλάχιστον δύο 
αλλοδαποί πάροχοι υπηρεσιών 
προβαίνουν σε απόσπαση εργαζομένων σε 
μια θέση εργασίας.
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2. Η κεντρική ή τοπική διοίκηση του 
κύριου αναδόχου θα πρέπει να είναι 
αρμόδια για την ταχεία ενημέρωση των 
εκπροσώπων των εργαζομένων σε τοπικό 
επίπεδο και τη διενέργεια 
διαπραγματεύσεων σχετικά με την 
κατάρτιση κέντρου πληροφόρησης και 
διαβούλευσης για διασυνοριακές θέσεις 
εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν με τέτοιον τρόπο τον κανονισμό 
διαδικασίας του ώστε να είναι σύμφωνος 
με τις εθνικές διατάξεις. 
3. Το προσωρινό κέντρο πληροφόρησης 
και διαβούλευσης για διασυνοριακές 
θέσεις εργασίας θα λειτουργεί καθ’ όλη 
τη διάρκεια της εργασίας στην εν λόγω 
θέση /της σχέσης εργασίας και θα 
ξεκινήσει τη δραστηριότητά του όταν 
τουλάχιστον δύο αλλοδαποί πάροχοι 
υπηρεσιών προβούν σε απόσπαση 
εργαζομένων σε μια θέση εργασίας. 
4. Το προσωρινό κέντρο πληροφόρησης 
και διαβούλευσης για διασυνοριακές 
θέσεις εργασίας θα απαρτίζεται από 
εκπροσώπους της διοίκησης του κύριου 
αναδόχου και εκπροσώπους των 
εργαζομένων που είναι τοποθετημένοι 
στη συγκεκριμένη θέση εργασίας.
5. Το προσωρινό κέντρο πληροφόρησης 
και διαβούλευσης για διασυνοριακές 
θέσεις εργασίας θα βελτιώσει το 
δικαίωμα των αποσπασμένων 
εργαζομένων να λαμβάνουν πληροφόρηση 
και να συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις 
στον τόπο εργασίας τους.
6. Οι ορισμοί των «πληροφοριών» και της 
«διαβούλευσης» περιέχονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχεία στ και ζ της 
οδηγίας 2009/38/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2009.

Or. de

Τροπολογία 246
Phil Bennion



AM\916992EL.doc 77/126 PE498.075v01-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 247
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 248
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 249
Cristian Silviu Buşoi

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 με ηλεκτρονικά 
μέσα και το συντομότερο δυνατόν, το 
αργότερο δε εντός 30 ημερών από την 
παραλαβή της αίτησης, τις πληροφορίες 
που ζητούνται από άλλα κράτη μέλη ή από 
την Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες καταστάσεις όπου χρειάζονται έλεγχοι για την παροχή των πληροφοριών που 
ζητούνται, 2 εβδομάδες μοιάζουν πολύ σύντομο διάστημα. Θα πρέπει να τεθούν περισσότερο 
ρεαλιστικές προθεσμίες που θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να συμμορφώνονται με αυτές.

Τροπολογία 250
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

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

Or. en

Τροπολογία 251
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2
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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 3 εργάσιμων ημερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές σε ποιες καταστάσεις εφαρμόζεται αυτός ο μηχανισμός επείγουσας ανάγκης και 
οι 24 ώρες μοιάζουν πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τρεις εργάσιμες ημέρες αποτελούν 
περισσότερο εύλογο χρονικό περιθώριο.

Τροπολογία 252
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 2 εργάσιμων ημερών.

Or. en

Τροπολογία 253
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 παρόμοιους όρους και 
οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των άλλων 
κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 254
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ρόλος του κράτους μέλους εγκατάστασης Ρόλος του κράτους μέλους υποδοχής και 
του κράτους μέλους εγκατάστασης

Or. en

Τροπολογία 255
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 256
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το κράτος μέλος εγκατάστασης του 
παρόχου υπηρεσιών εξακολουθεί να 
ελέγχει, να παρακολουθεί και να λαμβάνει 
τα αναγκαία μέτρα εποπτείας ή επιβολής, 
σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία και 
πρακτική και τις εθνικές του διοικητικές 
διαδικασίες, όσον αφορά τους 
εργαζομένους που αποσπώνται σε άλλο 
κράτος μέλος. Η αρμοδιότητα αυτή δεν 
μειώνει σε καμία περίπτωση τις 
δυνατότητες του κράτους μέλους όπου 
πραγματοποιείται η απόσπαση να ελέγχει, 
να παρακολουθεί και να λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα εποπτείας ή επιβολής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διαθέτουν οι αρχές στη χώρα εργασίας τη γενική ευθύνη για τον έλεγχο των 
καταχρήσεων όταν εργαζόμενοι αποσπώνται προσωρινά από άλλη χώρα και να συνεργάζεται η 
αρχή στη χώρα καταγωγής με τις αρχές στη χώρα εργασίας. Η τροπολογία στοχεύει να 
καταστήσει σαφέστερο ότι οι έλεγχοι αυτοί μπορούν να διενεργούνται με πρωτοβουλία των 
αρχών στη χώρα υποδοχής.

Τροπολογία 257
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ, το κράτος μέλος υποδοχής 
φέρει την ευθύνη και, ως εκ τούτου, 
εξακολουθεί να ελέγχει, να παρακολουθεί 
και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα 
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εποπτείας ή επιβολής, σύμφωνα με την 
εθνική του νομοθεσία και/ή πρακτική και 
τις εθνικές του διοικητικές διαδικασίες, 
όσον αφορά τους εργαζομένους που 
αποσπώνται στο έδαφός του.

Or. en

Τροπολογία 258
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη παρέχουν τους 
αναγκαίους πόρους προκειμένου να 
καταστήσουν αποτελεσματικές τις 
εξακριβώσεις και τους ελέγχους και να 
ανταποκριθούν στα αιτήματα για παροχή 
πληροφοριών στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας είτε από το κράτος μέλος 
υποδοχής είτε από το κράτος μέλος 
εγκατάστασης.

Or. en

Τροπολογία 259
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
απόσπασης ενός εργαζομένου σε άλλο 
κράτος μέλος, η επιθεώρηση των όρων 
εργασίας που πρέπει να πληρούνται 
σύμφωνα με την οδηγία 96/71/ΕΚ 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των αρχών 
του κράτους μέλους υποδοχής. Οι εν λόγω 
αρχές μπορούν να διεξάγουν 
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εξακριβώσεις γεγονότων και ελέγχους με 
δική τους πρωτοβουλία και δεν 
δεσμεύονται από τυχόν πορίσματα 
εξακριβώσεων ή ελέγχων που 
διεξήχθησαν από τις αρχές του κράτους 
μέλους εγκατάστασης.

Or. en

Τροπολογία 260
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 261
Morten Løkkegaard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
πάροχος υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος ή ο 
ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 
προβαίνει, μέσω συστήματος 
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κοινοποίησης, σε απλή δήλωση προς τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές που μπορεί να 
διεκπεραιωθεί από τις επιχειρήσεις 
εύκολα, από απόσταση και με 
ηλεκτρονικά μέσα, στο μέτρο του 
δυνατού, το αργότερο κατά την έναρξη 
παροχής της υπηρεσίας, με σκοπό να 
μπορέσουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές να 
διεξαγάγουν αποτελεσματικές και 
επαρκείς επιθεωρήσεις και έλεγχο.

Or. en

Τροπολογία 262
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για τη βελτίωση της συμμόρφωσης με 
τα άρθρα 3 και 5 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 
το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί 
ειδικότερα να επιβάλλει τις ακόλουθες 
διοικητικές απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου· 
ωστόσο, ο εν λόγω κατάλογος δεν 
περιορίζει τις διοικητικές απαιτήσεις και 
τα μέτρα ελέγχου:

Or. de

Τροπολογία 263
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
μόνο τις ακόλουθες διοικητικές απαιτήσεις 
και μέτρα ελέγχου, στους τομείς 
δραστηριοτήτων που ορίζονται σύμφωνα 
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με την παράγραφο 2α (νέα) του παρόντος 
άρθρου:

Or. en

Τροπολογία 264
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 265
Morten Løkkegaard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
πάροχος υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος ή ο 
ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 
προβαίνει, μέσω συστήματος 
κοινοποίησης, σε απλή δήλωση προς τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές που μπορεί να 
διεκπεραιωθεί από τις επιχειρήσεις 
εύκολα, από απόσταση και με 
ηλεκτρονικά μέσα, στο μέτρο του 
δυνατού, το αργότερο κατά την έναρξη 
παροχής της υπηρεσίας, με σκοπό να 
μπορέσουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές να 
διεξαγάγουν αποτελεσματικές και 
επαρκείς επιθεωρήσεις και έλεγχο.

Or. en
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Τροπολογία 266
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 267
Morten Løkkegaard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 268
Morten Løkkegaard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 269
Cornelis de Jong

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 

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

στον χώρο εργασίας ή στο εργοτάξιο ή, για 
τους κινητούς εργαζομένους του τομέα των 
μεταφορών, στη βάση επιχειρήσεων ή στο 
όχημα με το οποίο παρέχεται η υπηρεσία, 
σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, 
αντίγραφα της σύμβασης απασχόλησης (ή 
ισοδύναμου εγγράφου κατά την έννοια της 
οδηγίας 91/533, συμπεριλαμβανομένων, 
όταν αυτό είναι απαραίτητο ή σκόπιμο, 
των πρόσθετων πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
οδηγίας), δελτία μισθοδοσίας, δελτία 
χρόνου παρουσίας, αποδεικτικά καταβολής 
των μισθών, το έντυπο Α1 ως αποδεικτικό 
της κοινωνικής ασφαλιστικής κάλυψης 
στο κράτος μέλος υποδοχής, η 
απαιτούμενη αξιολόγηση των κινδύνων 
για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο 
εργασίας σύμφωνα με την οδηγία 
89/391/ΕΚ, όταν ο αποσπασμένος 
εργαζόμενος είναι υπήκοος τρίτης χώρας, 
αντίγραφα της άδειας εργασίας και της 
άδειας διαμονής και όλα τα λοιπά 
έγγραφα που απαιτούνται για να 
διαπιστωθεί η συμμόρφωση με την 
οδηγία 96/71/ΕΚ και την παρούσα οδηγία
ή αντίγραφα ισοδύναμων εγγράφων·

Or. en

Τροπολογία 270
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian 
Silviu Buşoi, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

στον χώρο εργασίας ή στο εργοτάξιο ή, για 
τους κινητούς εργαζομένους του τομέα των 
μεταφορών, στη βάση επιχειρήσεων ή στο 
όχημα με το οποίο παρέχεται η υπηρεσία, 
σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, 
αντίγραφα της σύμβασης απασχόλησης (ή 
ισοδύναμου εγγράφου κατά την έννοια της 
οδηγίας 91/533, συμπεριλαμβανομένων, 
όταν αυτό είναι απαραίτητο ή σκόπιμο, 
των πρόσθετων πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
οδηγίας), δελτία μισθοδοσίας, δελτία 
χρόνου παρουσίας, αποδεικτικά καταβολής 
των μισθών ή αντίγραφα ισοδύναμων 
εγγράφων, που εκδόθηκαν σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους 
εγκατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 271
Morten Løkkegaard

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·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 272
Cornelis de Jong

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

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

γ) μπορεί να δικαιολογηθεί η μετάφραση 
των εγγράφων που αναφέρονται στο 
στοιχείο β), όποτε τα εν λόγω έγγραφα 
έχουν σημασία για τη διαπίστωση της 
φύσης της απόσπασης και τη 
συμμόρφωση με την οδηγία 96/71/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 273
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 274
Morten Løkkegaard

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 

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

Or. en

Τροπολογία 275
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 276
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) υποχρέωση ορισμού νομικού 
εκπροσώπου που θα πρέπει να διαμένει 
στο κράτος μέλος υποδοχής κατά τη 
διάρκεια της απόσπασης. Τα καθήκοντα 
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κοινωνικούς εταίρους στο κράτος μέλος 
στο οποίο γίνεται η απόσπαση, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου παροχής 
των υπηρεσιών.

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

Or. en

Τροπολογία 277
Cornelis de Jong

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) άλλες διοικητικές απαιτήσεις και 
μέτρα ελέγχου, χωρίς τα οποία οι 
αρμόδιοι φορείς στα κράτη μέλη δεν 
μπορούν να εκτελέσουν αποτελεσματικά 
τα εποπτικά τους καθήκοντα.

Or. en

Τροπολογία 278
Morten Løkkegaard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ένα σύστημα κοινοποίησης 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τη διάρκεια 
της απόσπασης, την ημερομηνία έναρξης, 
την ταυτότητα και τον αριθμό των 
αποσπασμένων εργαζομένων και τους 
τόπους εργασίας στο κράτος μέλος 
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δυνατού. υποδοχής.

Or. en

Τροπολογία 279
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διαθέτουν στο κοινό 
τις διοικητικές απαιτήσεις και τα μέτρα 
ελέγχου που επιβάλλουν στους παρόχους 
υπηρεσιών.

Or. de

Τροπολογία 280
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες 
οι διοικητικές απαιτήσεις είναι 
διαθέσιμες στους παρόχους υπηρεσιών 
και επικαιροποιούνται τακτικά.

Or. en

Τροπολογία 281
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι τομείς δραστηριοτήτων στους 
οποίους μπορούν να εφαρμοστούν τα 
εθνικά μέτρα ελέγχου που παρατίθενται 
στην παράγραφο 1 ορίζονται από τα 
κράτη μέλη βάσει εκτίμησης 
επικινδυνότητας. 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 
παραβιάσεων, καθώς και η ευπάθεια 
ορισμένων ομάδων εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 282
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, 
επανεξετάζεται η 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 
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έλεγχοι των όρων απασχόλησης από τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
υποδοχής.

Or. en

Τροπολογία 283
Morten Løkkegaard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Προκειμένου να διενεργηθούν 
αποτελεσματικές και επαρκείς 
επιθεωρήσεις και έλεγχοι, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να καθιερώσουν τουλάχιστον 
τα ακόλουθα μέτρα ελέγχου και μπορούν 
να συμμορφωθούν περαιτέρω με το 
δίκαιο της Ένωσης εισάγοντας άλλες 
διοικητικές απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου 
που είναι αναγκαία για τον 
αποτελεσματικό έλεγχο.

Or. en

Τροπολογία 284
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec, Andreas Schwab

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο τέλος κάθε επιθεώρησης, η αρμόδια 
αρχή παρέχει έγγραφο που περιλαμβάνει 
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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 
δικαίωμα να υποβάλει παρατηρήσεις σε 
σχέση με τα ευρήματα που 
περιλαμβάνονται στο έγγραφο και 
λαμβάνει αντίγραφο αυτού.

Or. en

Τροπολογία 285
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη αναφέρουν σε ετήσια 
βάση στην Επιτροπή τον αριθμό των 
επιθεωρήσεων και τον αριθμό των 
παρόχων υπηρεσιών που υποβλήθηκαν σε 
επιθεώρηση, τον αριθμό των 
αποσπασμένων εργαζομένων που 
ελέγχθηκαν, παρέχουν επισκόπηση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίσθηκαν και 
των τρόπων καταστρατήγησης των 
απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας και 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ, και προβαίνουν σε 
ενδελεχή αξιολόγηση των τάσεων, καθώς 
και των αποτελεσμάτων που 
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επετεύχθησαν και των διδαγμάτων που 
αντλήθηκαν.

Or. en

Τροπολογία 286
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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

Τροπολογία 287
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλα 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλα 
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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.

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 288
Cornelis de Jong

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, υπό την προϋπόθεση ότι η 
ελάχιστη περίοδος άσκησης ενεργειών 
είναι έξι μήνες.

Or. en

Τροπολογία 289
Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι που 
κινούν δικαστικές ή διοικητικές 
διαδικασίες προστατεύονται από δυσμενή 
μεταχείριση από τον εργοδότη ως 
αποτέλεσμα τέτοιων δικαστικών 
διαδικασιών που κινήθηκαν σε βάρος 
του.

Or. en

Τροπολογία 290
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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 291
Cornelis de Jong

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 

β) επιστροφή των δαπανών που 
σχετίζονται με έξοδα ταξιδιού, διατροφής 
και διαμονής, οι οποίες αφαιρέθηκαν από 
τους μισθούς ή για τις οποίες δεν υπήρξε 
αποζημίωση από τον εργοδότη.
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καταλύματα που παρασχέθηκαν από τον 
εργοδότη.

Or. en

Τροπολογία 292
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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

Αιτιολόγηση

Η έννοια των καθαρών αποδοχών δεν υπάρχει στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Οι νόμοι 
περί φορολογίας και κοινωνικής ασφάλισης στα διάφορα κράτη ορίζουν τις υποχρεώσεις των 
εργαζομένων σε σχέση με την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών και άλλων χρεώσεων στο 
πλαίσιο του δημοσίου δικαίου από τις αποδοχές τους. Δεν είναι δυνατό να ορισθούν διότι οι 
καθαρές αποδοχές αρκετών εργαζομένων που λαμβάνουν την ίδια μεικτή αμοιβή που 
διασφαλίζεται από την οδηγία 96/71 διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την οικογενειακή 
κατάσταση του εργαζομένου ή τον τόπο φορολόγησής του.

Τροπολογία 293
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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 
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επιστροφές φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης που έχουν 
παρακρατηθεί αδικαιολόγητα από τον 
μισθό του εργαζομένου.

Or. en

Τροπολογία 294
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών δεν διαθέτει σύστημα από κοινού και εις ολόκληρον 
ευθύνης. Το άρθρο 12 είναι αντίθετο με την αρχή της επικουρικότητας, δεν είναι εύλογο, διότι η 
ευθύνη άνευ πταίσματος αντίκειται σε γενικές νομικές αρχές, ακόμα και στις αρχές του δικαίου 
της ΕΕ και θα οδηγούσε σε διαφορετική μεταχείριση των εγχώριων και μη παρόχων υπηρεσιών, 
εμποδίζοντας έτσι την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Η επιβολή από κοινού και εις ολόκληρον 
ευθύνης θα ενείχε υψηλό κόστος για εταιρείες, χωρίς όμως να αποτελέσει αποτελεσματικό 
τρόπο επιβολής της οδηγίας.

Τροπολογία 295
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 296
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Or. en

Τροπολογία 297
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
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πληρωμών για οφειλόμενες αμοιβές ή 
επιστροφές φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης που έχουν 
παρακρατηθεί αδικαιολόγητα από τον 
μισθό του.

Or. en

Τροπολογία 298
Andreas Schwab

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

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 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:

Or. en

Τροπολογία 299
Phil Bennion
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

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.

Τροπολογία 300
Sergio Gaetano Cofferati

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

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:

Τα κράτη μέλη προβλέπουν σύστημα από 
κοινού και εις ολόκληρον ευθύνης στην
αλυσίδα υπεργολαβίας σε σχέση με όλες 
τις περιπτώσεις απόσπασης που 
καλύπτονται από την οδηγία 96/71/ΕΚ.

Σε περιπτώσεις όπου ο εργοδότης των 
αποσπασμένων εργαζομένων είναι 
υπεργολάβος, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι ο κύριος ανάδοχος και 
τυχόν ενδιάμεσοι υπεργολάβοι μπορούν, 
επιπλέον ή αντί του εργοδότη, να 
θεωρηθούν υπεύθυνοι για την αδυναμία 
του εργοδότη να τηρήσει τις υποχρεώσεις 
που ορίζονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ και 
στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 301
Sirpa Pietikäinen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις κατασκευαστικές Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία 
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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:

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 ήδη υφιστάμενων πιο 
αυστηρών κανόνων σε εθνικό επίπεδο 
ούτε τη θέσπιση τέτοιων κανόνων.

Or. en

Τροπολογία 302
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 303
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
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Malcolm Harbour, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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 304
Sirpa Pietikäinen

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 305
Sergio Gaetano Cofferati

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. en

Τροπολογία 306
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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 307
Sirpa Pietikäinen

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 308
Sergio Gaetano Cofferati

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 309
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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 310
Sirpa Pietikäinen

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 311
Andreas Schwab

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.

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

Or. en

Τροπολογία 312
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 

διαγράφεται
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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 313
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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 

διαγράφεται
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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 314
Sirpa Pietikäinen

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 315
Andreas Schwab
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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 με συστήματα ευθύνης 
σύμφωνα με την παράγραφο 1
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.

Or. en

Τροπολογία 316
Morten Løkkegaard

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 

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
εργολάβοι δεν θεωρούνται υπεύθυνοι 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 αν ο 
πάροχος υπηρεσιών ή ο εργολάβος έχει 
συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις 
υποβολής δήλωσης προς τις αρμόδιες 
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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.

εθνικές αρχές, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
παράγραφοι 1 και 2, ή έχει συμμορφωθεί 
πλήρως με τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο 
συστήματος δέουσας επιμέλειας σε 
περιπτώσεις όπου το κράτος μέλος 
εφαρμόζει τέτοιο σύστημα.

Or. en

Τροπολογία 317
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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
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Or. en

Τροπολογία 318
Sirpa Pietikäinen

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 319
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 

3. Τούτο δεν αποκλείει καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο την εφαρμογή πιο αυστηρών 
κανόνων ευθύνης σε εθνικό επίπεδο.
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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.

Or. en

Τροπολογία 320
Andreas Schwab

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 321
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

διαγράφεται
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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 322
Sirpa Pietikäinen

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 323
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 
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.

4. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σε συνεργασία με την
Επιτροπή και κατόπιν διαβούλευσης με 
τους κοινωνικούς εταίρους, 
επανεξετάζουν την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου με σκοπό να προτείνουν, 
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αν το κρίνουν σκόπιμο, τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις ή αλλαγές.

Or. en

Τροπολογία 324
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Andreas Schwab

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, για περιπτώσεις 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 
αρχές της αμοιβαίας συνδρομής και 
αναγνώρισης, καθώς και από τα μέτρα και 
τις διαδικασίες που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 325
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 
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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.

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 326
Cornelis de Jong

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 δύναται να υποβάλει 
αίτηση για είσπραξη χρηματικής ποινής ή 
προστίμου ή αναδρομικών εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης ή για κοινοποίηση 
απόφασης επιβολής χρηματικής ποινής ή 
προστίμου αν η υποκείμενη αξίωση και/ή ο 
τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεσή της στο 
αιτούν κράτος μέλος, αμφισβητούνται στο 
εν λόγω κράτος μέλος, αλλά η εκτέλεση 
είναι δυνατή στο κράτος μέλος στο οποίο 
υποβάλλεται η αίτηση. Σε κάθε 
περίπτωση, η αιτούσα αρχή δύναται, 
ωστόσο, να ζητήσει την προληπτική 
δέσμευση και δήμευση περιουσιακών 
στοιχείων για να μειώσει τον κίνδυνο μη 
ανάκτησής τους 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 
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υποδοχής.

Or. en

Τροπολογία 327
Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι διατάξεις σχετικά με την είσπραξη 
προστίμων ή χρηματικών ποινών 
εφαρμόζονται επίσης για πρόστιμα 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 328
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αιτούσα αρχή κοινοποιεί χωρίς 
καθυστέρηση την αμφισβήτηση στην αρχή 
στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

Η αιτούσα αρχή κοινοποιεί χωρίς 
καθυστέρηση την εν λόγω αμφισβήτηση 
στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η 
αίτηση, εκτός εάν η εκτέλεση είναι 
δυνατή στο κράτος μέλος στο οποίο 
υποβάλλεται η αίτηση. Η αιτούσα αρχή 
ζητεί, ωστόσο, την προληπτική δέσμευση 
και δήμευση περιουσιακών στοιχείων για 
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να μειώσει τον κίνδυνο της μη ανάκτησής 
τους 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 329
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση 
μπορεί να εισπράξει ποσά από το οικείο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να 
παρακρατήσει τυχόν έξοδα στα οποία έχει 
υποβληθεί σε σχέση με την είσπραξη, 
σύμφωνα με τους νόμους, τις κανονιστικές 
διατάξεις και τις διοικητικές διαδικασίες ή 
πρακτικές του κράτους μέλους στο οποίο 
υποβάλλεται η αίτηση, οι οποίες 
εφαρμόζονται σε παρόμοιες αξιώσεις.

Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση 
μπορεί να εισπράξει ποσά από το οικείο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να 
παρακρατήσει τυχόν έξοδα στα οποία έχει 
υποβληθεί σε σχέση με την είσπραξη, 
σύμφωνα με τους νόμους, τις κανονιστικές 
διατάξεις και τις διοικητικές διαδικασίες ή 
πρακτικές του κράτους μέλους στο οποίο 
υποβάλλεται η αίτηση, οι οποίες 
εφαρμόζονται σε παρόμοιες αξιώσεις. Αν η 
αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση 
παρακρατήσει τυχόν έξοδα στα οποία έχει 
υποβληθεί σε σχέση με την είσπραξη, 
ενημερώνει την αιτούσα αρχή και παρέχει 
αιτιολόγηση των εν λόγω εξόδων. 

Or. en

Τροπολογία 330
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 

1. Η διοικητική συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών για τις 
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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.

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 
και συνοδεύεται από άλλα καθιερωμένα 
μέσα συνεργασίας, όπως οι διμερείς 
συμφωνίες.

Or. en

Τροπολογία 331
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 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ υλοποιείται, όπου είναι εφικτό, 
με χρήση του συστήματος πληροφόρησης 
για την εσωτερική αγορά (IMI), που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό 
[παραπομπή στον κανονισμό IMI] και 
μέσω των υφιστάμενων καθιερωμένων 
μέσων συνεργασίας, όπως οι διμερείς 
συμφωνίες.

Or. en

Τροπολογία 332
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

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. Για διάστημα 3 ετών μετά τη θέση σε 
ισχύ της παρούσας οδηγίας, 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.

Or. en

Τροπολογία 333
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19α
Μαύρη λίστα σοβαρών παραβιάσεων σε 

κλίμακα ΕΕ
Εντός διαστήματος ενός έτους από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 
20, η Επιτροπή παρουσιάζει στο 
Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εκτίμηση επιπτώσεων για τη 
σκοπιμότητα 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
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Τροπολογία 334
Cornelis de Jong

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


