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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών συνιστούν 
θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής αγοράς. Όταν μια επιχείρηση αποσπά εργαζομένους σε 
άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, η οδηγία 96/71/ΕΚ για τους 
αποσπασμένους εργαζομένους αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων των εν λόγω 
εργαζομένων και στην αποτροπή του κοινωνικού ντάμπινγκ. Έχει αποδειχτεί ότι η εν λόγω 
οδηγία τηρείται πλημμελέστατα και επιβάλλεται ανεπαρκώς. Ανταποκρινόμενη σε αυτό, η 
Επιτροπή πρότεινε μια οδηγία για την επιβολή. 

Σκοπός της οδηγίας για την επιβολή πρέπει να είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη 
δυνατότητα υλοποίησης των διατάξεων που προβλέπονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ, να 
εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού για εταιρείες, να δημιουργήσει αντικίνητρα για την 
παρέκκλιση από την οδηγία και να διασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων. 

Η εισηγήτρια πρότεινε την προσθήκη κειμένου για να υπογραμμίσει τους στόχους της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ, εστιάζοντας στην απαγόρευση των διακρίσεων μεταξύ εργαζομένων βάσει 
της εθνικότητας, και επισημαίνοντας ότι η πρόταση οδηγίας για την επιβολή οφείλει να 
σέβεται τις αρχές που καθορίζονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ, βελτιώνοντας παράλληλα την 
επιβολή και θεσπίζοντας αποτελεσματικές κυρώσεις για την αθέτηση.  

Η εισηγήτρια εισήγαγε ένα διευκρινιστικό κείμενο σε ορισμένους τομείς. Αυτοί 
περιλαμβάνουν πιο σαφείς ορισμούς και διευκρίνιση των ρόλων και αρμοδιοτήτων των 
κρατών μελών και των παρόχων υπηρεσιών, όπως τα αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη 
σχέσης μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη πριν από την απόσπαση. Η εισηγήτρια προτείνει 
μια δέσμη ελάχιστων μέτρων επιβολής και έναν ανοιχτό κατάλογο στο άρθρο 9, ο οποίος 
είναι ουσιώδης προκειμένου να παρέχεται στα κράτη μέλη η απαραίτητη ευελιξία για τη 
λήψη πρόσθετων μέτρων με σκοπό να διασφαλίζουν τη δέουσα επιβολή της οδηγίας 
96/71/ΕΚ.

Για την καταπολέμηση της αθέτησης, η εισηγήτρια υποβάλλει 3 βασικές προτάσεις. Πρώτον, 
σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την παρούσα οδηγία, η εν 
λόγω επιχείρηση καλύπτεται από τη συναφή νομοθεσία που εφαρμόζεται στη χώρα παροχής 
των υπηρεσιών, και όλοι οι οικείοι εργαζόμενοι θεωρούνται εργαζόμενοι που ασκούν το 
δικαίωμά τους για ελεύθερη μετακίνηση εντός της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 45 της 
ΣΛΕΕ, το οποίο τονίζει την απαγόρευση των διακρίσεων.

 Δεύτερον, μια τροποποίηση της νομικής βάσης της πρότασης για λόγους σαφήνειας της 
παρούσας οδηγίας αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων και υπηρεσιών. Τρίτον, 
βαριές κυρώσεις για τα κράτη μέλη που δεν συνεργάζονται όταν τους ζητείται να παρέχουν 
τις απαραίτητες πληροφορίες για να επιβεβαιωθεί η περίπτωση απόσπασης.

Η κατάχρηση αλυσίδων υπεργολαβίας δεν εμφανίζεται αποκλειστικά στον κατασκευαστικό 
τομέα. Ως εκ τούτου, η από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη πρέπει να επεκταθεί σε όλους 
τους τομείς. Η υποχρέωση για δέουσα επιμέλεια θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί στην 
πράξη, και έτσι διεγράφη. Τα κράτη μέλη οφείλουν να προβαίνουν στα απαραίτητα μέτρα, 
σύμφωνα με την ίδια εμπειρία τους και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν, για να διασφαλίζουν 
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την εφαρμογή της από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνης. Επίσης, πρέπει να επιτρέπεται η 
θέσπιση ή η συνέχιση της εφαρμογής πιο αυστηρών κανόνων στο εθνικό επίπεδο. Η 
Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να 
επανεξετάσει την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου με σκοπό την πρόταση προσαρμογών, όπου 
κρίνεται σκόπιμο.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η καλή διοικητική συνεργασία και η αμοιβαία συνδρομή είναι 
καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της πρότασης οδηγίας. Αν και η εισηγήτρια 
αναγνωρίζει το δυναμικό του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) για 
την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών, το οποίο παρακάμπτει τους γλωσσικούς φραγμούς, 
ορισμένα κράτη μέλη ήδη διαθέτουν εξαιρετικά αποτελεσματικές μεθόδους διοικητικής 
συνεργασίας που δεν βασίζονται στο ΙΜΙ. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν την ευχέρεια να 
εφαρμόζουν διμερείς συμφωνίες εκτός του ΙΜΙ. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να παρέχουν τις 
πληροφορίες που ζητούνται χωρίς καθυστέρηση και, όταν οι πληροφορίες δεν είναι 
διαθέσιμες, να δηλώνουν επισήμως την απουσία τέτοιων πληροφοριών.  

Προκειμένου να αυξηθεί η πληροφόρηση που διατίθεται στους εργαζομένους, τα στοιχεία 
επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών πρέπει να είναι δημοσίως διαθέσιμα. Επιπλέον, 
πληροφορίες σχετικά με τους όρους εργασίας πρέπει να τίθενται στη διάθεση κάθε 
ενδιαφερομένου, ανέξοδα, με σαφή, διαφανή, διεξοδικό και ευνόητο τρόπο.

Για τη βελτίωση της διοικητικής συνεργασίας και της αμοιβαίας συνδρομής, η Επιτροπή 
πρέπει να παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας αξιολόγησης των επιπτώσεων σχετικά με τη 
δυνατότητα υλοποίησης ενός συστήματος κοινοποίησης ή καταχώρισης σε κλίμακα ΕΕ που 
να βασίζεται στα υφιστάμενα συστήματα στα κράτη μέλη και να είναι συμβατό με αυτά. 
Δεύτερον, η Επιτροπή πρέπει να προτείνει ένα ευρωπαϊκό μητρώο για σοβαρούς παραβάτες 
(μια «μαύρη λίστα») με εταιρείες που αποδεδειγμένα δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ και άλλης συναφούς νομοθεσίας της Ένωσης.

Η επιτυχία της πρότασης οδηγίας για την επιβολή καθώς και της οδηγίας 96/71/ΕΚ δεν 
εξαρτάται μόνο από την πολιτική βούληση αλλά και από τη διάθεση επαρκών πόρων, γι’ 
αυτό η εισηγήτρια προτείνει την προσθήκη κειμένου που να υποχρεώνει τα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή να διαθέτουν τους απαιτούμενους πόρους προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
δέουσα επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
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 το άρθρο 26 παράγραφος 2, το 
άρθρο 45, το άρθρο 46, το άρθρο 53 
παράγραφος 1 και το άρθρο 62, και τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 2
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. 
Πρέπει να διαχωρίζεται ισορροπημένα με
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. 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 στο άρθρο 
45 παράγραφος 2 και στο άρθρο 49 της 
ΣΛΕΕ.
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Or. en

Τροπολογία 3
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 δεν απαγορεύουν την 
παροχή πιο ευνοϊκών όρων στους 
αποσπασμένους εργαζομένους από 
νομικά πρότυπα ή πρότυπα συλλογικών 
συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι 
διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση και η 
απαγόρευση των διακρίσεων των 
τοπικών και αλλοδαπών εταιρειών και 
εργαζομένων. Η παρούσα οδηγία για την 
επιβολή αποσκοπεί στη βελτίωση της 
εφαρμογής της οδηγίας 96/71/ΕΚ με 
πλήρη σεβασμό του άρθρου 53 
παράγραφος 1 και του άρθρου 62, του 
άρθρου 45 παράγραφος 1, του άρθρου 45 
παράγραφος 2 και του άρθρου 26 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Or. en
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Τροπολογία 4
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. 
Συνεπώς, οι διατάξεις που προβλέπονται 
στην παρούσα οδηγία εφαρμόζονται με 
την επιφύλαξη των διατάξεων που 
θεσπίζει η οδηγία 96/71/ΕΚ. 

Or. en

Τροπολογία 5
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 πρέπει να 
τιμωρείται κάθε παρέκκλιση από τους 
κανόνες, ιδίως όσον αφορά το σύνολο των 
όρων εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Σε περίπτωση έλλειψης 
συμμόρφωσης, όπως όταν αποδεικνύεται 
ότι ένας εργαζόμενος δεν έχει τύχει 
γνήσιας αποσπάσεως, η επιχείρηση 
καλύπτεται από τη συναφή νομοθεσία 
που εφαρμόζεται στη χώρα παροχής των 
υπηρεσιών και όλα τα πρόσωπα που 
αποσπάστηκαν από την εν λόγω 
επιχείρηση θεωρούνται εργαζόμενοι που 
ασκούν το δικαίωμά τους για ελεύθερη 
κυκλοφορία εντός της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 7
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 
Ρώμη I»)83.

(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 των άρθρων 45, 
46, 49 της ΣΛΕΕ, της οδηγίας 96/71/ΕΚ 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 593/2008 για 
το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές 
ενοχές (εφεξής: «κανονισμός Ρώμη I»)83.

Or. en

Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
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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 ασφάλειας85.

(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 
ούτε τα άρθρα 45 και 46 της ΣΛΕΕ. Οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν 
θίγουν τα κράτη μέλη που προβλέπουν 
και επιβάλλουν πιο ευνοϊκούς όρους για 
αποσπασμένους εργαζομένους.

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ο σεβασμός της ποικιλομορφίας των 
εθνικών συστημάτων εργασιακών σχέσεων 
και της αυτονομίας των κοινωνικών 
εταίρων αναγνωρίζεται ρητά από τη 
Συνθήκη86.

(7) Ο σεβασμός της ποικιλομορφίας των 
εθνικών συστημάτων εργασιακών σχέσεων 
και της αυτονομίας των κοινωνικών 
εταίρων αναγνωρίζεται ρητά από τη 
Συνθήκη. Ο εν λόγω σεβασμός πρέπει να 
αντανακλάται σε διατάξεις οι οποίες 
δίδουν σε κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
αξιοποιούν ευρύ φάσμα ρυθμίσεων 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και 
πρακτική τους για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με την οδηγία 96/71/ΕΚ 
και την παρούσα οδηγία καθώς και της 
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επιβολής τους.

Or. en

Τροπολογία 10
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 αμοιβών87.

(8) Η παρούσα οδηγία και η οδηγία 
96/71/ΕΚ σέβονται τα διαφορετικά εθνικά 
συστήματα εργασιακών σχέσεων και 
αναγνωρίζουν τον σημαντικό ρόλο των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αυτό 
περιλαμβάνει το δικαίωμα των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων να κινούν 
κάθε δικαστική και διοικητική 
διαδικασία εξ ονόματος των εργαζομένων 
και ανάλογα με την περίπτωση, να 
ελέγχουν και να επιβάλλουν συνθήκες 
εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 11
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 

(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. Η στενή συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και με την 
υποστήριξη της Επιτροπής έχει ουσιώδη 
σημασία, χωρίς ωστόσο να 
παραγνωρίζεται ο σημαντικός εν 
προκειμένω ρόλος των επιθεωρήσεων 
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κοινωνικών εταίρων. εργασίας και των κοινωνικών εταίρων.

Or. en

Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Αποσπασμένοι εργαζόμενοι δεν θα 
χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση 
απεργών.

Or. en

Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) Οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν σε 
συνολική εκτίμηση όλων των 
πραγματικών στοιχείων προκειμένου να 
κρίνουν εάν μια επιχείρηση ασκεί 
πραγματική δραστηριότητα. Εάν δεν 
μπορούν να παραχθούν αποδεικτικά 
στοιχεία, θεωρείται ότι η επιχείρηση είναι 
εγκατεστημένη στη χώρα στην οποία 
παρέχει τις υπηρεσίες της.

Or. en

Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10γ) Είναι ουσιώδους σημασίας οι 
εντατικές, τακτικές και ευέλικτες 
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επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη και πρέπει 
να παρέχεται επαρκής χρηματοδότηση, 
προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να 
εντοπίζουν και να καταπολεμούν τυχόν 
αθετήσεις.  Τα κράτη μέλη έχουν 
δικαίωμα να διεξάγουν όλους τους 
ελέγχους που απαιτούνται προκειμένου να 
συμμορφώνονται πλήρως με το άρθρο 5 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ και τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας. 

Or. en

Τροπολογία 15
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 θα πρέπει να εμποδίζει τη 
συμπλήρωση με την εφαρμογή διμερών 
συμφωνιών ή ρυθμίσεων σχετικά με τη 
διοικητική συνεργασία δεδομένου ότι οι εν 
λόγω καθιερωμένοι μηχανισμοί 
συνεργασίας έχουν αποδειχθεί γόνιμοι.

Or. en

Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Η υποχρέωση των κρατών μελών να 
καθιστούν τις πληροφορίες για τους όρους 
απασχόλησης διαθέσιμες στους πάντες και 
η υποχρέωσή τους να εξασφαλίζουν 
δωρεάν την αποτελεσματική πρόσβαση όχι 
μόνο των παρόχων υπηρεσιών από άλλα 
κράτη μέλη αλλά και των ίδιων των 
αποσπασμένων εργαζομένων στις 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
συγκεκριμενοποιηθούν ακόμη 
περισσότερο. Η έλλειψη συμμόρφωσης 
πρέπει να τιμωρείται, καθώς εμποδίζει 
σοβαρά την επιβολή και υπονομεύει τον 
θεμιτό ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά.

Or. en

Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Για να βελτιωθεί και να 
διευκολυνθεί η αμοιβαία συνδρομή και η 
διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη, πρέπει 
να αναπτυχθεί ένα σύστημα κοινοποίησης 
ή καταχώρισης σε κλίμακα ΕΕ που να 
βασίζεται στα υφιστάμενα συστήματα σε 
κράτη μέλη και να είναι συμβατό με αυτά 
σύμφωνα με τους κανόνες για την 
προστασία προσωπικών δεδομένων. 
Προκειμένου το εν λόγω σύστημα να 
ευθυγραμμίζεται με την αρχή της 
απαγόρευσης των διακρίσεων και του 
θεμιτού ανταγωνισμού, η Επιτροπή 
παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο μια εκτίμηση των 
επιπτώσεων για τη δυνατότητα 
υλοποίησης ενός τέτοιου συστήματος.
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Or. en

Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(16) Έχει εξέχουσα σημασία το κράτος 
μέλος υποδοχής να συνεχίζει να ελέγχει 
και να παρακολουθεί όπως ορίζεται στο 
άρθρο 5 της οδηγίας 96/71/ΕΚ. Για να 
εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των 
ουσιαστικών κανόνων που καθορίζουν 
τους όρους απασχόλησης που πρέπει να 
τηρούνται για τους αποσπασμένους 
εργαζομένους και για να παρακολουθείται 
η συμμόρφωση με τους εν λόγω κανόνες, 
τα κράτη μέλη εφαρμόζουν απαραίτητα
μέτρα ελέγχου ή διοικητικές διατυπώσεις 
στις επιχειρήσεις που αποσπούν 
εργαζομένους για παροχή υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17a) Για να καταπολεμηθούν οι 
παρεκκλίσεις από τα προβλεπόμενα και η 
ψευδοαυτοαπασχόληση, η Επιτροπή 
εξετάζει τη δυνατότητα να καταρτίσει 
έναν ευρωπαϊκό μητρώο (μια «μαύρη 
λίστα») για εταιρείες που επανειλημμένως 
έχουν παραβιάσει τους κανόνες που 
θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία και 
στην οδηγία 96/71/ΕΚ. Ο σκοπός μιας 
τέτοιας μαύρης λίστας πρέπει να είναι 
επίσης η διασφάλιση ίσων όρων 
ανταγωνισμού και θεμιτού ανταγωνισμού 
μεταξύ των επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(20) Για να σέβονται την ποικιλομορφία 
των αγορών εργασίας και των συστημάτων 
εργασιακών σχέσεων, τα κράτη μέλη 
έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και πρακτική τους, να 
αναθέτουν σε άλλους οργανισμούς και/ή 
φορείς την παρακολούθηση ορισμένων 
όρων απασχόλησης των αποσπασμένων 
εργαζομένων, με την προϋπόθεση ότι οι εν 
λόγω φορείς εξασφαλίζουν στους 
ενδιαφερομένους ισοδύναμο βαθμό 
προστασίας και ότι ασκούν τα εποπτικά 
τους καθήκοντα χωρίς διακρίσεις και με 
αντικειμενικό τρόπο.

Or. en
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Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(23) Για να διευκολυνθεί η επιβολή της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ και να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή της, θα 
πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικοί 
μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών μέσω 
των οποίων οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι 
θα μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες ή 
να κινούν διαδικασίες είτε απευθείας είτε 
μέσω των ορισθέντων αρμόδιων τρίτων 
μερών, όπως οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις ή οι άλλες ενώσεις, καθώς και 
τα κοινά θεσμικά όργανα των κοινωνικών 
εταίρων. Ενώσεις, οργανώσεις και λοιπά 
νομικά πρόσωπα τα οποία διατηρούν 
έννομο συμφέρον για την επιβολή της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ μπορούν να κινήσουν 
οποιαδήποτε δικαστική και διοικητική 
διαδικασία εξ ονόματος του εργαζομένου.
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 22
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

(24) Με σκοπό τη μείωση των 
καταχρήσεων σε περιπτώσεις 
υπεργολαβίας και για να προστατευθούν τα 
δικαιώματα των αποσπασμένων 
εργαζομένων, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί ότι σε όλους τους τομείς, 
όλοι οι εργολάβοι μέχρι το τέλος της 
αλυσίδας μπορούν να κληθούν να 
καταβάλουν στους αποσπασμένους 
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στους αποσπασμένους εργαζομένους, 
επιπλέον ή αντί του εργοδότη, τις 
οφειλόμενες καθαρές ελάχιστες αμοιβές, 
όλες τις καθυστερούμενες πληρωμές για 
οφειλόμενες αμοιβές και/ή τις εισφορές σε 
κοινά ταμεία ή όργανα των κοινωνικών 
εταίρων που ρυθμίζονται από τον νόμο ή 
από συλλογικές συμβάσεις, εφόσον 
καλύπτονται από το άρθρο 3 παράγραφος 
1 της οδηγίας 96/71/ΕΚ. Ο εργολάβος δεν 
θα πρέπει να θεωρείται υπεύθυνος αν έχει 
επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια. Στο 
πλαίσιο αυτό, μπορεί να προβλέπεται και 
η λήψη προληπτικών μέτρων σχετικά με 
τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζει 
ο υπεργολάβος, συμπεριλαμβανομένης, 
κατά περίπτωση, της παροχής στοιχείων 
που βασίζονται σε πληροφορίες που 
προέρχονται από τις εθνικές αρχές.

εργαζομένους όλα τα οφειλόμενα 
δικαιώματά τους.

Or. en

Τροπολογία 23
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 24
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26
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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) Τα υφιστάμενα συστήματα 
συμμόρφωσης με την αλυσίδα 
εφοδιασμού που εφαρμόζονται ήδη σε 
κράτη μέλη τα οποία προβλέπουν 
καλύτερες συνθήκες και προστασία των 
εργαζομένων δεν περιορίζονται με 
κανέναν τρόπο από τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 25
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 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. Όταν 
επιβάλλονται τέτοια πρόστιμα και ποινές 
λόγω έλλειψης συμμόρφωσης με τους 
όρους απασχόλησης που έχουν θεσπιστεί 
από εργατικά δικαστήρια ή συλλογικές 
συμβάσεις, αυτά πρέπει να είναι 
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εκτελεστά.

Or. en

Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

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 
ανεπαρκής συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών παραμένει δυστυχώς 
πρόβλημα όσον αφορά την επιβολή της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ, γεγονός που εμποδίζει 
τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού 
για τις εταιρείες και την προστασία των 
εργαζομένων. Συνεπώς, σε περίπτωση 
που κράτη μέλη δεν επιτυγχάνουν να 
ανταποκριθούν στις διατάξεις που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία, η 
Επιτροπή θα κινεί τακτική διαδικασία επί 
παραβάσει, σύμφωνα με τη Συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 

(33) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
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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 
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.

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 
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 τη σχετική σύμβαση της ΔΟΕ, και 
πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν 
λόγω δικαιώματα και αρχές.

Or. en

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα γενικό 
κοινό πλαίσιο κατάλληλων διατάξεων, 
μέτρων και μηχανισμών ελέγχου 
αναγκαίων για την καλύτερη και πιο 
ομοιόμορφη μεταφορά, εφαρμογή και 
επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ στην 
πράξη, συμπεριλαμβανομένης της λήψης 
μέτρων για την πρόληψη και τον κολασμό 
κάθε κατάχρησης και καταστρατήγησης 
των εφαρμοστέων κανόνων.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μια δέσμη 
ειδικών διατάξεων, μέτρων και 
μηχανισμών ελέγχου με σκοπό να 
συνδράμει τα κράτη μέλη στη μεταφορά, 
εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας 
96/71/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της 
λήψης μέτρων για την πρόληψη και τον 
κολασμό κάθε κατάχρησης και 
καταστρατήγησης των εφαρμοστέων 
κανόνων.

Or. en

Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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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 
διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη μπορούν 
να επιβάλουν επιτυχώς την οδηγία 
96/71/ΕΚ.  Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
μέσα επιβολής που απαιτούνται για την 
ίση μεταχείριση των εργαζομένων που 
αποσπώνται όσον αφορά όλους τους 
όρους απασχόλησης οι οποίοι ισχύουν 
στον τόπο στον οποίο πρόκειται να 
παρασχεθεί η υπηρεσία, όπως ορίζεται 
από την εθνική νομοθεσία ή πρακτική 
των κρατών μελών και, συνεπώς, 
συμβάλλει στον δίκαιο ανταγωνισμό εντός 
της ενιαίας αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει με 
οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
αναγνωρίζονται στα κράτη μέλη και από 
το δίκαιο της Ένωσης, 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.

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει με 
οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
αναγνωρίζονται στα κράτη μέλη και στο 
διεθνές δίκαιο, στις συμβάσεις της ΔΟΕ 
και στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, 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.
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Or. en

Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η διάταξη που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των διατάξεων που 
προβλέπονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ.
Όταν οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
για την επιβολή είναι πιο συγκεκριμένες ή 
υπερβαίνουν τις αρχές που θεσπίζονται 
στην οδηγία 96/71/ΕΚ, υπερισχύουν οι 
διατάξεις της οδηγίας 96/71/ΕΚ. 

Or. en

Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η παρούσα οδηγία έχει στόχο να 
στηρίξει τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και να βελτιώσει την εφαρμογή 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ. Ένα κράτος μέλος 
θα 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
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Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο τονίζει τη διάσταση της εσωτερικής αγοράς της παρούσας οδηγίας και 
επεκτείνεται στην αλλαγή της νομικής βάσης, προσθέτοντας τις διατάξεις περί απαγόρευσης των 
διατάξεων που απορρέουν από τα σχετικά άρθρα 26, 45, 49 της Συνθήκης.

Τροπολογία 33
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 ο φορέας που 
ορίζεται από τα κράτη μέλη για να εκτελεί 
καθήκοντα δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
ή δυνάμει της οδηγίας 96/71/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) «αποσπασμένος» εργαζόμενος είναι ο 
εργαζόμενος ο οποίος, για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα, εκτελεί την εργασία 
του στο έδαφος ενός κράτους μέλους 
διαφορετικού από το κράτος στο οποίο 
εργάζεται συνήθως για τον εργοδότη του 
στο πλαίσιο διακρατικής παροχής 
υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) «διακρατική παροχή υπηρεσιών» 
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είναι η διακρατική παροχή μιας 
υπηρεσίας που εμπίπτει στην έννοια των 
άρθρων 49 και 50 της ΣΛΕΕ, από πάροχο 
υπηρεσιών με ουσιαστική και 
προσμετρήσιμη οικονομική 
δραστηριότητα στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης, ο οποίος αποσπά 
εργαζομένους σε άλλο κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόληψη της κατάχρησης και της 
καταστρατήγησης

Δέσμη ελάχιστων μέτρων επιβολής για 
την εφαρμογή και την παρακολούθηση

Or. en

Τροπολογία 37
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. Στα στοιχεία αυτά 
μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και τα 
εξής:

Για τη μεταφορά, την εφαρμογή και την 
επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ μια 
επιχείρηση που αποσπά επιχειρήσεις θα 
παρέχει στις αρμόδιες αρχές κατόπιν 
αιτήματος αποδεικτικά στοιχεία που θα 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα 
ακόλουθα:

Or. en
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Τροπολογία 38
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 
προσμετρήσιμη επιχειρηματική 
δραστηριότητα, 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·

Or. en

Τροπολογία 39
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 της χώρας εγκατάστασης 
διέπει τις συμβάσεις που συνάπτει με τους 
εργαζομένους της, αφενός, και με τους 
πελάτες της, αφετέρου·

Or. en

Τροπολογία 40
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 

ε) τον αφύσικα περιορισμένο αριθμό των
συμβάσεων που εκτελεί ή το αφύσικα 
περιορισμένο μέγεθος του κύκλου 
εργασιών που πραγματοποιεί η επιχείρηση 
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στο κράτος μέλος εγκατάστασής της. στο κράτος μέλος εγκατάστασής της ή τον 
τόπο στον οποίο εκτελείται η πλειονότητα 
των συμβάσεων με πελάτες.

Or. en

Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) διαθέτει ισορροπημένη αναλογία 
υπαλλήλων που εργάζονται στο κράτος 
μέλος εγκατάστασης και στα κράτη μέλη 
υποδοχής 

Or. en

Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για τη μεταφορά, την εφαρμογή και 
την επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ οι 



PA\913433EL.doc 27/67 PE496.470v01-00

EL

αρμόδιες αρχές, το γραφείο σύνδεσης ή οι 
σχετικοί αρμόδιοι φορείς του προβαίνουν 
σε διεξοδική αξιολόγηση όλων των 
πραγματικών στοιχείων που 
χαρακτηρίζουν τις δραστηριότητες που 
ασκούνται από μια επιχείρηση στο 
κράτος στο οποίο είναι εγκατεστημένη,
προκειμένου να κρίνουν αν η επιχείρηση 
ασκεί πραγματικά ουσιώδεις 
δραστηριότητες και όχι απλώς 
δραστηριότητες εσωτερικής διαχείρισης 
και/ή διοικητικές δραστηριότητες. Η 
αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει όλα τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για την 
εν λόγω αξιολόγηση.
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.
Δραστηριότητες απλώς διοικητικής 
φύσης ή επιχειρήσεις που διατηρούν 
προσωπικό μόνο στο κράτος μέλος 
υποδοχής δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 96/71/ΕΚ ή της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 44
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 
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εργαζομένου. Το κράτος μέλος υποδοχής 
σε στενή συνεργασία με το κράτος μέλος 
εγκατάστασης διαπιστώνει τη 
συμμόρφωση τουλάχιστον με τους εξής 
όρους:

Or. en

Τροπολογία 45
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 των αποσπασμένων 
εργαζομένων εκτελείται για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα 24 μηνών το μέγιστο σε 
άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο ο 
εργαζόμενος ασκεί συνήθως την εργασία 
του και αν αρχίζει συγκεκριμένη ημέρα·

Or. en

Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Η απόσπαση πραγματοποιείται από 
το κράτος μέλος στο οποίο ή από το 
οποίο ο εργαζόμενος εκτελεί συνήθως την 
εργασία του·

Or. en

Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αν η απόσπαση γίνεται σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από το κράτος στο οποίο ή 
από το οποίο ο εργαζόμενος εκτελεί 
συνήθως την εργασία του, σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 593/2008 και/ή 
τη σύμβαση της Ρώμης·

β) αν η επιχείρηση πληροί τα ελάχιστα 
κριτήρια στο κράτος μέλος εγκατάστασης 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 
και συνεπώς αν η απόσπαση γίνεται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
593/2008 και/ή τη σύμβαση της Ρώμης·

Or. en

Τροπολογία 48
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 
απασχολείται τακτικά κατά τη διάρκεια 
της απόσπασης και αν απασχολείται στην 
επιχείρηση πριν και μετά την περίοδο 
απόσπασης·

Or. en

Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) αν ο αποσπασμένος εργαζόμενος 
διαθέτει έγκυρο έντυπο Α1 ως 
αποδεικτικό στοιχείο κοινωνικής 
ασφαλιστικής κάλυψης στο κράτος μέλος 
καταγωγής. Το έντυπο Α1 δεν έχει 
αναδρομική ισχύ και πρέπει να παρέχεται 
από την έναρξη της περιόδου απόσπασης 
και πριν από τυχόν επιθεωρήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) αν υφίσταται σχέση εργασίας με τον 
εργαζόμενο που να υπόκειται στη
νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο 
ο εργοδότης/πάροχος των υπηρεσιών 
είναι εγκατεστημένος πραγματικά για 
τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την 
απόσπαση·

Or. en

Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) μια άμεση σχέση μεταξύ του 
εργαζομένου που αποδεικνύεται με 
σύμβαση και της επιχείρησης που τον 
απέσπασε συμπεριλαμβανομένων 
αποδεικτικών στοιχείων για τα εξής:
α α) ότι η σύμβαση ήταν και παραμένει 
σε ισχύ για τα μέρη καθ' όλη τη διάρκεια 
της περιόδου απόσπασης
β β) ότι το δικαίωμα λύσης της σύμβασης 
εργασίας παραμένει αποκλειστικά στην 
επιχείρηση που απέσπασε τον εργαζόμενο 
και στον εργαζόμενο
γ γ) ότι η επιχείρηση που απέσπασε τον 
εργαζόμενο διατηρεί το δικαίωμα να 
προσδιορίσει τη «φύση» της εργασίας 
που θα εκτελεί ο αποσπασμένος 
εργαζόμενος
γ γ ότι ο εργαζόμενος εξαρτάται σε 
οργανωτικό και οικονομικό επίπεδο από 
τον εργοδότη του
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δ δ) ότι η υποχρέωση όσον αφορά την 
αμοιβή του εργαζομένου εναπόκειται 
στην επιχείρηση η οποία συνήψε τη 
σύμβαση εργασίας

Or. en

Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ και στο πλαίσιο της διοικητικής 
συνεργασίας, τα κράτη μέλη 
εγκατάστασης παρέχουν στην αιτούσα 
αρχή, κατόπιν αιτήματος, τις 
πληροφορίες που αφορούν το άρθρο 3.

Or. en

Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η αξιολόγηση αυτών των στοιχείων 
προσαρμόζεται σε κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση και συνεκτιμά τη φύση των 
δραστηριοτήτων τις οποίες ασκεί η 
επιχείρηση στο κράτος μέλος στο οποίο 
είναι εγκατεστημένη. Σε περίπτωση 
έλλειψης συμμόρφωσης με κάποιο από τα 
προαναφερθέντα κριτήρια, είναι 
υποχρεωτική η περαιτέρω επιβεβαίωση 
από το οικείο κράτος μέλος.

Or. en
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Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Κυρώσεις λόγω έλλειψης συμμόρφωσης

Σε περίπτωση έλλειψης 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, 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 άμεσες 
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.

Or. en

Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) διασφαλίζουν ότι το κράτος μέλος 
αναθέτει σε έναν φορέα την παροχή όλων 
των απαραίτητων πληροφοριών σε 
επιχειρήσεις που αποσπούν εργαζομένους 
και σε αποσπασμένους εργαζομένους 
σχετικά με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 62
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) ενημερώνουν σχετικά με τα λοιπά 
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σημεία επαφής όπως αυτά που 
παρέχονται από τους κοινωνικούς 
εταίρους·

Or. en

Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, εξακολουθεί να υποστηρίζει 
τα κράτη μέλη στον εν λόγω τομέα.

Or. en

Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της 
αμοιβής και τα κριτήρια που πρέπει να 
πληρούνται για την κατάταξη στις 
διάφορες μισθολογικές κατηγορίες.

Or. en

Τροπολογία 65
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. Τηρώντας τις αρχές που καθορίζονται 
στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, 
η συνεργασία των κρατών μελών 
περιλαμβάνει, ειδικότερα, μια υποχρέωση 
απάντησης χωρίς καθυστέρηση σε 
αιτήσεις παροχής πληροφοριών και τη 
διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και 
ερευνών από τις αρμόδιες αρχές σε σχέση 
με τις περιπτώσεις απόσπασης που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ και στα συναφή 
άρθρα της παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης 
οποιασδήποτε κατάχρησης των κανόνων 
που διέπουν την απόσπαση εργαζομένων, 
της πραγματικής φύσης της απόσπασης 
και του αποσπασμένου εργαζομένου ή 
των πιθανών περιπτώσεων παράνομων
διακρατικών δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 66
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 

3. Για να μπορούν να απαντούν σε αίτηση 
συνδρομής που υποβάλλεται από τις 
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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.

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 στη χώρα εγκατάστασης ή 
παροχής των υπηρεσιών κάθε απαραίτητη 
πληροφορία αναγκαία για την εποπτεία 
των δραστηριοτήτων τους σύμφωνα με την 
εθνική τους νομοθεσία και την οδηγία 
96/71/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τυχόν μόνιμη άρνηση παροχής των 
δεδομένων που ζητούνται συνιστά 
παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ, όπως 
ορίζεται στα άρθρα 258 και εξής της 
ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 68
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 

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

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

Or. en

Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές 
συνεργάζονται στενά για την εξέταση των 
δυσκολιών που ενδεχομένως ανακύπτουν 
κατά την εφαρμογή του άρθρου 3 

9. Σύμφωνα με την αρχή που καθορίζεται 
στο άρθρο 4 της οδηγίας 96/71/ΕΚ η 
Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές 
συνεργάζονται στενά για την εξέταση των 
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παράγραφος 10 της οδηγίας 96/71/ΕΚ. δυσκολιών που ενδεχομένως ανακύπτουν 
κατά την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 71
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Για τη διευκόλυνση της αμοιβαίας 
συνδρομής και της διασυνοριακής 
συνεργασίας η Επιτροπή εντός 2 ετών 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μια 
αξιολόγηση των επιπτώσεων για τη 
δυνατότητα υλοποίησης ενός συστήματος 
κοινοποίησης ή καταχώρισης σε κλίμακα
ΕΕ που θα βασίζεται στα υφιστάμενα 
συστήματα σε κράτη μέλη και θα είναι 
συμβατό με αυτά.

Or. en

Τροπολογία 72
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ το κράτος μέλος υποδοχής 
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 στο έδαφός του.

Or. en
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Τροπολογία 73
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Σύμφωνα με τις αρχές που 
καθορίζονται στα άρθρα 4 και 5 της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ 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.

Για τη βελτίωση της επιβολής στηρίζει 
την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής παρέχοντας σε εύλογο χρονικό 
διάστημα πληροφορίες σχετικά με το εάν 
οι επιχειρήσεις που αποσπούν 
εργαζομένους πληρούν τα ελάχιστα 
κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 3 της 
παρούσας οδηγίας και στην οδηγία 
96/71/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 74
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 και στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1, το κράτος μέλος 
εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών 
επικουρεί το κράτος μέλος στο οποίο 
γίνεται η απόσπαση με σκοπό να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους 
όρους που εφαρμόζονται σύμφωνα με την 
οδηγία 96/71/ΕΚ και την παρούσα 
οδηγία. Το κράτος μέλος εγκατάστασης 
του παρόχου υπηρεσιών, με δική του 

2. Το κράτος μέλος εγκατάστασης του 
παρόχου υπηρεσιών αμέσως, με δική του 
πρωτοβουλία, ή κατόπιν απαίτησης του 
κράτους μέλους υποδοχής κοινοποιεί στο 
τελευταίο όλες τις σχετικές πληροφορίες 
που ορίζονται στην παρούσα οδηγία ή 
απαιτούνται για συμμόρφωση με το 
άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ. Οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητήσουν 
πληροφορίες για κάθε απώτερο σκοπό 
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πρωτοβουλία, κοινοποιεί στο κράτος 
μέλος στο οποίο γίνεται η απόσπαση όλες 
τις σχετικές πληροφορίες που ορίζονται 
στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 και στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1, όταν το κράτος 
μέλος εγκατάστασης του παρόχου 
υπηρεσιών λαμβάνει γνώση 
συγκεκριμένων στοιχείων που 
υποδηλώνουν πιθανές παρατυπίες.

δημοσίου συμφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 75
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 76
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 77
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, με τη 
βοήθεια της Επιτροπής, συνοδευτικά 
μέτρα για την ανάπτυξη, τη διευκόλυνση 
και την προώθηση της ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων, καθώς και για τη διασφάλιση 
ότι παρέχεται στήριξη σε οργανισμούς 
που παρέχουν πληροφορίες σε 
αποσπασμένους εργαζομένους.

Or. en
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Τροπολογία 78
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 79
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 να βελτιωθεί η συμμόρφωση με τα 
άρθρα 3 και 5 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα 
κράτη μέλη υποδοχής επιβάλλουν, μεταξύ 
άλλων, τις ακόλουθες τουλάχιστον 
διοικητικές απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου:

Or. en

Τροπολογία 80
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί, πριν από την έναρξη της 
παροχής της υπηρεσίας, σε απλή δήλωση 
στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Η εν λόγω 
δήλωση υποδεικνύει ότι ο πάροχος 
υπηρεσιών έχει ενημερωθεί σχετικά με 
τους ελάχιστους όρους απασχόλησης του 
άρθρου 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ στη χώρα 
παροχής υπηρεσιών και πρόκειται να τους 
τηρήσει. Πρέπει να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τη διάρκεια της απόσπασης, 
την ημέρα έναρξης, την ταυτότητα και 
τον αριθμό των αποσπασμένων 
εργαζομένων και τους χώρους εργασίας 
στο κράτος μέλος υποδοχής.

Or. en

Τροπολογία 81
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών 
να ενημερώσει την αρμόδια αρχή σε 
σύντομο χρονικό διάστημα: 
εάν η απόσπαση δεν γίνεται ή δεν έγινε ή 
έληξε πριν από το προκαθορισμένο 
χρονοδιάγραμμα
εάν διεκόπη η δραστηριότητα
εάν ο αποσπασμένος εργαζόμενος έχει 
τοποθετηθεί από τον εργοδότη του σε 
άλλη επιχείρηση στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης, και ιδίως σε περίπτωση 
μεταβίβασης επιχειρήσεων ή 
συγχωνεύσεων

Or. en
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Τροπολογία 82
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) υποχρέωση να τηρούνται ή να 
καθίστανται διαθέσιμα και/ή να 
φυλάσσονται, κατά τη διάρκεια της 
απόσπασης σε ευπρόσιτο και σαφώς 
καθορισμένο τόπο στο έδαφός τους, όπως 
στον χώρο εργασίας ή στο εργοτάξιο ή, για 
τους κινητούς εργαζομένους του τομέα των 
μεταφορών, στη βάση επιχειρήσεων ή στο 
όχημα με το οποίο παρέχεται η υπηρεσία, 
σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, 
αντίγραφα της σύμβασης απασχόλησης (ή 
ισοδύναμου εγγράφου κατά την έννοια της 
οδηγίας 91/533, συμπεριλαμβανομένων, 
όταν αυτό είναι απαραίτητο ή σκόπιμο, 
των πρόσθετων πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
οδηγίας), δελτία μισθοδοσίας, δελτία 
χρόνου παρουσίας, αποδεικτικά καταβολής 
των μισθών, το έντυπο Α1 ως αποδεικτικό 
της κοινωνικής ασφαλιστικής κάλυψης 
στο κράτος μέλος υποδοχής, την 
απαιτούμενη αξιολόγηση των κινδύνων 
ασφαλείας και υγείας 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 83
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), με την προϋπόθεση ότι τα εν 
λόγω έγγραφα έχουν σημασία για τον 
καθορισμό της φύσης της απόσπασης και 
της συμμόρφωσης με την οδηγία 
96/71/ΕΚ, δεν είναι υπερβολικά 
μακροσκελή και ότι συνήθως 
χρησιμοποιούνται για τα έγγραφα αυτά 
τυποποιημένα έντυπα·

Or. en

Τροπολογία 84
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) υποχρέωση ορισμού νόμιμου ή 
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, που θα 
διαπραγματευτεί και όταν απαιτείται θα 
συνάπτει, 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, ή με τις σχετικές 
δημόσιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 85
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) άλλες διοικητικές προϋποθέσεις και 
μέτρα ελέγχου χωρίς τα οποία οι αρμόδιοι 
φορείς στα κράτη μέλη δεν δύνανται να 



PE496.470v01-00 48/67 PA\913433EL.doc

EL

εκτελέσουν το εποπτικό καθήκον τους 
αποτελεσματικά και όταν το καθήκον δεν 
μπορεί να εκπληρωθεί με τη χρήση 
λιγότερο περιοριστικών μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 86
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να 
ζητήσει τα έγγραφα που αναφέρονται 
παραπάνω να τίθενται στη διάθεση των 
αρμόδιων εθνικών αρχών χωρίς 
καθυστέρηση.

Or. en

Τροπολογία 87
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 88
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
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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. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ και εντός τριών ετών από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 20, 
επανεξετάζεται η αποτελεσματικότητα και 
η καταλληλότητα της εφαρμογής των 
εθνικών μέτρων ελέγχου με γνώμονα την 
πείρα που θα έχει αποκτηθεί και την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών, την ανάπτυξη πιο 
ομοιόμορφων, τυποποιημένων εγγράφων, 
την κατάρτιση κοινών αρχών ή προτύπων 
για τις επιθεωρήσεις στον τομέα της 
απόσπασης εργαζομένων καθώς και τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, με σκοπό να 
προταθούν, όπου είναι σκόπιμο, οι 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή προσαρμογές 
με στόχο την καλύτερη εφαρμογή και 
επιβολή.

Or. en

Τροπολογία 89
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά τη διάρκεια της απόσπασης 
ενός εργαζομένου η επιθεώρηση των 
συνθηκών εργασίας έγκειται στην 
αρμοδιότητα των αρχών ή του αρμόδιου 
φορέα του κράτους μέλους υποδοχής. 
Μπορούν να διεξάγουν εξακριβώσεις 
γεγονότων και ελέγχους με δική τους 
πρωτοβουλία και δεσμεύονται από τα 
τυχόν πορίσματα των εξακριβώσεων ή 
ελέγχων που διεξάγονται από το κράτος 
μέλος εγκατάστασης.

Or. en



PE496.470v01-00 50/67 PA\913433EL.doc

EL

Τροπολογία 90
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 91
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PA\913433EL.doc 51/67 PE496.470v01-00

EL

απαραίτητους πόρους για να 
εξασφαλίσουν επιθεωρήσεις και ελέγχους.

Or. en

Τροπολογία 92
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 93
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

αποσπασμένων εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 94
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 95
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την επιβολή των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το άρθρο 6 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ και την παρούσα οδηγία, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί που παρέχουν 

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

στους αποσπασμένους εργαζομένους τη 
δυνατότητα να υποβάλουν απευθείας 
καταγγελία κατά του εργοδότη τους, 
καθώς και το δικαίωμα να κινηθούν 
σχετικές δικαστικές ή διοικητικές 
διαδικασίες, είτε στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης της επιχείρησης είτε στο 
κράτος μέλος υποδοχής, ακόμη και μετά 
τη λήξη της σχέσης στο πλαίσιο της οποίας 
φέρεται ότι έγινε η παράβαση των 
κανόνων.

Or. en

Τροπολογία 96
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 97
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 98
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 99
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α



PA\913433EL.doc 55/67 PE496.470v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 100
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Αποσπασμένοι εργαζόμενοι που 
κινούν δικαστικές ή διοικητικές 
διαδικασίες προστατεύονται από τυχόν 
δυσμενή μεταχείριση από τον εργοδότη.  
Παραχωρείται το δικαίωμα σε 
αποσπασμένους εργαζομένους με 
υπηκοότητα τρίτης χώρας να διαμένουν 
στην ΕΕ έως ότου ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες.

Or. en

Τροπολογία 101
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 
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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:

Κάθε κράτος μέλος προβαίνει, χωρίς 
διακρίσεις στα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι μια επιχείρηση η οποία 
αναθέτει σε άλλη επιχείρηση την παροχή 
υπηρεσιών έχει την ευθύνη, επιπλέον και/ή 
αντί του εργοδότη, των υποχρεώσεων της 
εν λόγω επιχείρησης ή υπεργολάβου ή 
μισθωτή της εργασίας που διορίζεται από 
την εν λόγω επιχείρηση.

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

α) των τυχόν οφειλόμενων καθαρών 
αμοιβών που αντιστοιχούν στις ελάχιστες 
αμοιβές και/ή των εισφορών που 
οφείλονται σε κοινά ταμεία ή 
οργανισμούς των κοινωνικών εταίρων, 
στον βαθμό που καλύπτονται από το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ·
β) όλων των καθυστερούμενων 
πληρωμών για οφειλόμενες αμοιβές ή 
επιστροφές φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης που έχουν 
παρακρατηθεί αδικαιολόγητα από τον 
μισθό του.
Η ευθύνη για την οποία γίνεται λόγος 
στην παρούσα παράγραφο περιορίζεται 
στα δικαιώματα των εργαζομένων που 
έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της 
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συμβατικής σχέσης μεταξύ του 
εργολάβου και του υπεργολάβου του.

Or. en

Τροπολογία 102
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 103
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 104
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, επανεξετάζουν την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου με σκοπό να 
προτείνει, αν το κρίνει σκόπιμο, τις 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή αλλαγές.

Or. en

Τροπολογία 105
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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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 
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.

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

Or. en

Τροπολογία 106
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 107
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 108
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν υποβληθεί από την αιτούσα αρχή 
αίτηση για είσπραξη χρηματικής ποινής ή 
προστίμου ή για κοινοποίηση απόφασης 
επιβολής χρηματικής ποινής ή προστίμου, 

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

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

Or. en

Τροπολογία 109
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 110
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση 
ενημερώνει αμέσως την αιτούσα αρχή για 
τη συνέχεια που δόθηκε στην αίτηση 
κοινοποίησης ή είσπραξης που υπέβαλε 
και, ειδικότερα, για την ημερομηνία κατά 

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

ημερομηνία κατά την οποία διαβιβάστηκε 
ή κοινοποιήθηκε στον αποδέκτη η 
απόφαση ή η πράξη.
Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που 
υπάρχουν σοβαρά κωλύματα κατά την 
επιτυχή επεξεργασία της αίτησης.

Or. en

Τροπολογία 111
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 112
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 113
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 114
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 115
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όσον αφορά το ΙΜΙ, είναι σημαντικό να γίνει διαχωρισμός μεταξύ της διοικητικής συνεργασίας 
και της αμοιβαίας συνδρομής. Το ΙΜΙ δεν είναι ακόμα εξοπλισμένο για την αμοιβαία συνδρομή, 
συνεπώς είναι σημαντικό να διατηρηθούν οι καθιερωμένες δομές της αμοιβαίας συνδρομής.

Τροπολογία 116
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Σύμφωνα με τις αρχές που 
καθορίζονται στα άρθρα 4 και 5 της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ έγκειται στην ευχέρεια 
των κρατών μελών να εφαρμόζουν 
διμερείς ρυθμίσεις σχετικά με τη 
διοικητική συνεργασία και την αμοιβαία 
συνδρομή μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
τους όσον αφορά την επιβολή της οδηγίας 
96/71/ΕΚ και της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 117
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Στο πλαίσιο των διμερών ρυθμίσεων για 
τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 
2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν 
περισσότερο το IMI
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σχετικά με τη διοικητική συνεργασία και 
την αμοιβαία συνδρομή.

Or. en

Τροπολογία 118
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19α
Στη νομική βάση της οδηγίας 96/71/ΕΚ 
προστίθεται το άρθρο 26 σχετικά με τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και το 
άρθρο 45 σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 119
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19β
Μαύρη λίστα σοβαρών παραβιάσεων σε 

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι μαύρες λίστες αποτελούν αποδεδειγμένα ένα χρήσιμο εργαλείο πληροφόρησης για διοικήσεις 
και πολίτες. Στα επιτυχή παραδείγματα συγκαταλέγονται η οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές, ο τομέας των αερομεταφορών και οι λίστες για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα.

Τροπολογία 120
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και έλλειψη 
συμμόρφωσης

Or. en

Τροπολογία 121
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en


