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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Για να προληφθεί, να αποφευχθεί και 
να καταπολεμηθεί η καταστρατήγηση 
και/ή η κατάχρηση των εφαρμοστέων 
κανόνων από τις επιχειρήσεις που 
επιδιώκουν να επωφεληθούν με ανάρμοστο 
ή δόλιο τρόπο από την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών η οποία κατοχυρώνεται στη 
Συνθήκη και/ή από την εφαρμογή της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ, θα πρέπει να βελτιωθεί 
η εφαρμογή και η παρακολούθηση της 
έννοιας της απόσπασης, ενώ πρέπει επίσης 
να θεσπιστούν σε επίπεδο Ένωσης 
περισσότερο ομοιόμορφα κριτήρια, τα 
οποία θα επιτρέπουν μια κοινή ερμηνεία.

Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Όλα τα μέτρα που θεσπίζονται με 
την παρούσα οδηγία πρέπει να είναι 
δικαιολογημένα, αναλογικά και να μην 
εισαγάγουν διακρίσεις, ώστε να μην 
αυξάνουν τη διοικητική επιβάρυνση και 
να μην περιορίζουν τις δυνατότητες των 
μικρομεσαίων ιδίως  επιχειρήσεων να 
δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, με 
παράλληλη προστασία των 
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αποσπασμένων εργαζομένων.

Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
προβαίνουν σε συνολική αξιολόγηση όλων 
των πραγματικών στοιχείων προκειμένου 
να διαπιστώσουν εάν ένας εργαζόμενος 
είναι πραγματικά αποσπασμένος. Εάν 
αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί, τα 
εμπλεκόμενα κράτη μέλη πρέπει χωρίς 
καθυστέρηση να συνεργάζονται στενά 
προκειμένου, βάσει του κανονισμού 
Ρώμη Ι, να επιλέξουν το εφαρμοστέο στη 
σύμβαση εργασίας δίκαιο.

Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την επόμενη αναθεώρηση του 
κανονισμού IMI πρέπει να ληφθεί υπόψη 
το γεγονός ότι ο IMI ενσωματώνει ό,τι 
αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο 
ρύθμισης στο πλαίσιο διμερών 
συμφωνιών.

Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η υποχρέωση των κρατών μελών να 
καθιστούν τις πληροφορίες για τους όρους 
απασχόλησης διαθέσιμες στους πάντες και 
η υποχρέωσή τους να εξασφαλίζουν την 
αποτελεσματική πρόσβαση όχι μόνο των 

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

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.

Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι θα πρέπει 
να έχουν ατομικό δικαίωμα σε 
ενημέρωση και παροχή συμβουλών 
σχετικά με τα δικαιώματά τους, τις 
υποχρεώσεις τους και τους ισχύοντες 
όρους εργασίας και απασχόλησης.

Τροπολογία 7
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 

(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. Προκειμένου να εξασφαλισθεί 
βεβαιότητα δικαίου, τα τυχόν μέτρα και 
απαιτήσεις ελέγχου πρέπει να είναι 
ομοιόμορφα σε επίπεδο Ένωσης και
μπορούν να επιβάλλονται μόνο με την 
προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες αρχές δεν 
μπορούν να εκτελέσουν αποτελεσματικά 
τα εποπτικά τους καθήκοντα χωρίς τις 
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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.

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.

Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται 
ιδιαίτερα να υιοθετήσουν μια πιο 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τις 
επιθεωρήσεις εργασίας. Θα πρέπει επίσης 
να εξεταστεί η ανάγκη ανάπτυξης κοινών 
προτύπων για την κατάρτιση συγκρίσιμων 
μεθόδων, πρακτικών και ελάχιστων 
προτύπων σε ενωσιακό επίπεδο.

(22) Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται 
ιδιαίτερα να υιοθετήσουν μια πιο 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τις 
επιθεωρήσεις εργασίας. Θα πρέπει επίσης 
να αναπτυχθούν κοινά πρότυπα για την 
κατάρτιση συγκρίσιμων μεθόδων, 
πρακτικών και ελάχιστων προτύπων σε 
ενωσιακό επίπεδο.

Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Λαμβανομένης υπόψη της πολύ 
συχνής χρήσης της υπεργολαβίας στον 
κατασκευαστικό τομέα και για να 
προστατευθούν τα δικαιώματα των 
αποσπασμένων εργαζομένων, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι, στον τομέα 
αυτόν, τουλάχιστον ο εργολάβος άμεσος 
υπεργολάβος του οποίου είναι ο εργοδότης 
μπορεί να κληθεί να καταβάλει στους 
αποσπασμένους εργαζομένους, επιπλέον ή 
αντί του εργοδότη, τις οφειλόμενες 
καθαρές ελάχιστες αμοιβές, όλες τις 

(24) Λαμβανομένης υπόψη της πολύ 
συχνής χρήσης της υπεργολαβίας στον 
κατασκευαστικό τομέα και για να 
προστατευθούν τα δικαιώματα των 
αποσπασμένων εργαζομένων, συνιστάται
στον τομέα αυτόν, τουλάχιστον ο 
εργολάβος άμεσος υπεργολάβος του 
οποίου είναι ο εργοδότης μπορεί να κληθεί 
να καταβάλει στους αποσπασμένους 
εργαζομένους, επιπλέον ή αντί του 
εργοδότη, τις οφειλόμενες καθαρές 
ελάχιστες αμοιβές, όλες τις 
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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.

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 
μπορεί 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.

Τροπολογία 10
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

Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η υποχρέωση να επιβληθεί απαίτηση 
ευθύνης στον ανάδοχο όταν ο άμεσος 
υπεργολάβος είναι πάροχος υπηρεσιών, 
εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, 
που αποσπά εργαζομένους δικαιολογείται 
από το υπέρτερο δημόσιο συμφέρον της 

διαγράφεται
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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.

Τροπολογία 12
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. Τα 
κράτη μέλη οφείλουν, ωστόσο, να 
μεριμνούν για την επιβολή 
αποτελεσματικών διοικητικών 
προστίμων και/ή κυρώσεων προκειμένου 
να διασφαλίζεται η τήρηση της οδηγίας 
96/71/ΕΚ και της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα 

(32) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα 
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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.

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 
απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών είναι απαραίτητη για την 
ορθή εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ και 
την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού 
για τις επιχειρήσεις και τους 
εργαζομένους.

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. 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.

1. Η παρούσα οδηγία προβλέπει διατάξεις, 
μέτρα και μηχανισμούς ελέγχου για την 
εξασφάλιση καλύτερης και πιο 
ομοιόμορφης μεταφοράς, εφαρμογής και 
επιβολής της οδηγίας 96/71/ΕΚ στην 
πράξη από τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένης της λήψης μέτρων 
για την πρόληψη και τον κολασμό κάθε 
κατάχρησης και καταστρατήγησης των 
εφαρμοστέων κανόνων.

Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) «αρμόδια αρχή» είναι οι δημόσιες 
αρχές που ορίζονται από τα κράτη μέλη 
για να εκτελούν καθήκοντα δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας·
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Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις αρμόδιες αρχές μπορούν να 
συγκαταλέγονται τα γραφεία σύνδεσης 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ·

Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο α – παράγραφος 1 β (νέα)

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.

Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) «αιτούσα αρχή» είναι η αρμόδια αρχή 
κράτους μέλους που υποβάλλει αίτηση 
συνδρομής, παροχής πληροφοριών, 
κοινοποίησης ή είσπραξης·

Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. 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:

1. 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 μέλος στο οποίο 
είναι εγκατεστημένη, προκειμένου να 
κρίνουν αν η επιχείρηση αποσπά
πραγματικά εργαζόμενους στην 
επικράτεια άλλου κράτους μέλους στο 
πλαίσιο διακρατικής παροχής υπηρεσιών· 
στα στοιχεία αυτά μπορεί να 
συμπεριλαμβάνονται μόνο τα εξής:

Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τον τόπο πρόσληψης των 
αποσπασμένων εργαζομένων·

(β) τον τόπο πρόσληψης των 
αποσπασμένων εργαζομένων και τον τόπο 
από τον οποίο αποσπώνται·
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Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) τον τόπο στον οποίο ασκεί η 
επιχείρηση την επιχειρηματική της 
δραστηριότητα, η οποία, στο πλαίσιο 
αξιολόγησης που περιλαμβάνει ευρύτερο 
χρονικό διάστημα, δεν περιορίζεται 
απλώς σε δραστηριότητες εσωτερικής 
διαχείρισης και/ή διοικητικές 
δραστηριότητες·

Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στόχος της διαγραφής είναι να ληφθεί υπόψη η κατάσταση των νέων ΜΜΕ που ενδέχεται να 
τους ανατεθεί εξαρχής σύμβαση και να χρησιμοποιούν αποσπασμένους εργαζόμενους. Σε μια 
τέτοια περίπτωση, θα έχουν αυτομάτως χαμηλότερο κύκλο εργασιών στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει τη φύση της επιχείρησης αυτής στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης.

Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στα στοιχεία αυτά μπορεί να 
συμπεριλαμβάνονται και τα εξής:

Στα στοιχεία αυτά μπορεί να 
συμπεριλαμβάνονται μόνο τα εξής:
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Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Εντός τριών ετών από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο
20, επανεξετάζεται η αναγκαιότητα και η 
καταλληλότητα των στοιχείων που 
απαριθμούνται στις παραγράφους 1 και 2 
του παρόντος άρθρου υπό το πρίσμα του 
καθορισμού ενδεχομένων νέων στοιχείων 
που θα λαμβάνονται υπόψη προκειμένου 
να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση είναι 
πραγματική και ο αποσπασμένος 
εργαζόμενος εκτελεί προσωρινά την 
εργασία του, με σκοπό να προταθούν, 
όπου είναι σκόπιμο, οι αναγκαίες 
τροποποιήσεις ή προσαρμογές.

Τροπολογία 26
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, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
έχουν οριστεί σε συλλογικές συμφωνίες, 
τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου 
δωρεάν και 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 
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εκτελούν τα καθήκοντά τους 
αποτελεσματικά.

Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η συνεργασία των κρατών μελών 
περιλαμβάνει, ειδικότερα, την χωρίς 
καθυστέρηση απάντηση σε αιτήσεις 
παροχής πληροφοριών και τη διενέργεια 
ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών από 
τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με τις 
περιπτώσεις απόσπασης που αναφέρονται 
στο άρθρο 1, παράγραφος 3 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της 
διερεύνησης οποιασδήποτε κατάχρησης 
των κανόνων που διέπουν την απόσπαση 
εργαζομένων.
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Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Για να μπορούν να απαντούν σε αίτηση 
συνδρομής που υποβάλλεται από τις 
αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι 
υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός τους να παρέχουν στις αρμόδιες 
αρχές τους κάθε απαραίτητη πληροφορία 
αναγκαία για την εποπτεία των 
δραστηριοτήτων τους σύμφωνα με την 
εθνική τους νομοθεσία. Σε περίπτωση που 
οι πάροχοι υπηρεσιών δεν παρέχουν τις εν 
λόγω πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους υποδοχής, σε συνεργασία 
ενδεχομένως με τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους εγκατάστασης, πρέπει να 
προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες.

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές στα κράτη υποδοχής πρέπει να επιβάλλουν αποτελεσματικά την εφαρμογή 
τόσο της ενωσιακής όσο και της εθνικής εργασιακής νομοθεσίας. Σε περίπτωση παραβίασης 
και αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ανάληψης νομικής δράσης στο κράτος υποδοχής, 
αμφότερα τα κράτη πρέπει να συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι ο πάροχος υπηρεσιών 
λογοδοτεί, παρέχει τη δέουσα αμοιβή στους αποσπασμένους εργαζόμενους και αντιμετωπίζει τις 
σχετικές ποινικές κυρώσεις.

Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Τα κράτη μέλη παρέχουν με 
ηλεκτρονικά μέσα και το συντομότερο 
δυνατόν, το αργότερο δε εντός 
2 εβδομάδων από την παραλαβή της 
αίτησης ή εντός μηνός εάν η απάντηση 
απαιτεί επιτόπια επιθεώρηση, τις 
πληροφορίες που ζητούνται από άλλα 
κράτη μέλη ή από την Επιτροπή. Εάν η 
αίτηση έχει χαρακτήρα επείγοντος, οι 
πληροφορίες πρέπει να διαβιβασθούν 
εντός τριών ημερών από την παραλαβή 
της αίτησης. 

Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν το 
απόρρητο των πληροφοριών που 
ανταλλάσσουν σύμφωνα με τους κανόνες 
της Ένωσης για την προστασία των
δεδομένων καθώς και σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο και τις πρακτικές τους.

Τροπολογία 34
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 τη 
νομιμότητα της εγκατάστασης του 
παρόχου υπηρεσιών. Οι αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους εγκατάστασης 
παρέχουν τις πληροφορίες αυτές σύμφωνα 
με το άρθρο 6.

Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) 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 

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

περισσότερων σαφώς ταυτοποιήσιμων 
αποσπασμένων εργαζομένων, τον 
προβλεπόμενο αριθμό τους, την 
προβλεπόμενη διάρκεια και θέση της 
παρουσίας τους και τις υπηρεσίες που 
δικαιολογούν την απόσπαση·

Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) μπορεί να δικαιολογηθεί η δυνατότητα 
να ζητηθεί 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·

Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1



AD\936306EL.doc 19/26 PE502.130v03-00

EL

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 
στην παρούσα οδηγία 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.

Τροπολογία 39
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 

διαγράφεται
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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.

Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. 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 
καλούνται να εισαγάγουν σύστημα στο 
οποίο ο εργολάβος, άμεσος υπεργολάβος 
του οποίου είναι ο εργοδότης (πάροχος 
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των άμεσων υπεργολάβων που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, ότι ο 
εργολάβος άμεσος υπεργολάβος του 
οποίου είναι ο εργοδότης (πάροχος 
υπηρεσιών ή επιχείρηση προσωρινής 
απασχόλησης ή γραφείο εύρεσης 
εργασίας) μπορεί, επιπλέον ή αντί του 
εργοδότη, να θεωρηθεί από τον 
αποσπασμένο εργαζόμενο και/ή από τα 
κοινά ταμεία ή τους οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων υπεύθυνος για τη μη 
καταβολή των ακόλουθων ποσών:

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:

Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
ότι οι εργολάβοι που έχουν επιδείξει τη 
δέουσα επιμέλεια δεν θεωρούνται 
υπεύθυνοι σύμφωνα με την παράγραφο 1. 
Τα σχετικά συστήματα, εφόσον εισαχθούν,
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.
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Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η αιτούσα αρχή δύναται, σύμφωνα με 
τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
και τις διοικητικές πρακτικές που ισχύουν 
στο κράτος μέλος όπου έχει την έδρα της, 
να ζητήσει από την αρμόδια αρχή άλλου 
κράτους μέλους να εισπράξει χρηματική 
ποινή ή πρόστιμο ή να κοινοποιήσει 
απόφαση επιβολής χρηματικής ποινής ή 
προστίμου.
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Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14a
Λόγοι απόρριψης

Οι αρμόδιες αρχές στο κράτος μέλος στο 
οποίο υποβλήθηκε η αίτηση μπορούν να 
απορρίψουν αίτηση για είσπραξη ή 
κοινοποίηση απόφασης, αν η αίτηση δεν 
είναι πλήρης ή αν δεν συμφωνεί 
προδήλως με την υποκείμενη απόφαση ή 
αν το κόστος που απαιτείται για την 
είσπραξη της χρηματικής ποινής/του 
προστίμου είναι δυσανάλογο σε σχέση με 
το εισπρακτέο ποσό.

Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η 
αίτηση διαβιβάζει στην αιτούσα αρχή τα
ποσά που εισέπραξε σε σχέση με τα 
πρόστιμα ή τις χρηματικές ποινές που 
αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο.

1. Τα ποσά που εισπράχθηκαν σε σχέση 
με τις χρηματικές ποινές και τα πρόστιμα
που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο 
παραμένουν στην αρχή στην οποία 
υποβάλλεται η αίτηση.

Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η 
αίτηση, οι οποίες εφαρμόζονται σε 
παρόμοιες αξιώσεις.

Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η είσπραξη παρουσιάζει ιδιαίτερο 
πρόβλημα ή αφορά πολύ υψηλό ποσό, η 
αιτούσα αρχή και η αρχή στην οποία 
υποβάλλεται η αίτηση μπορούν να 
συμφωνήσουν ειδικές ρυθμίσεις 
επιστροφής για τις συγκεκριμένες 
περιπτώσεις.

διαγράφεται

Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Παρά την παράγραφο 2, η αρμόδια 
αρχή του αιτούντος κράτους μέλους 
παραμένει υπεύθυνη έναντι του κράτους 
μέλους προς το οποίο απευθύνεται η 
αίτηση για όλα τα έξοδα και τις ζημίες 
που ενδεχομένως υπέστη κατόπιν αγωγών 
που κρίθηκαν αβάσιμες ως προς την 
ουσία του προστίμου ή της χρηματικής 
ποινής, το κύρος του τίτλου που εκδόθηκε 
από την αιτούσα αρχή για τους σκοπούς 
της εκτέλεσης και/ή τα τυχόν μέτρα 
προφύλαξης που ελήφθησαν από τη 
αιτούσα αρχή.

διαγράφεται

Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Ρήτρα επανεξέτασης

Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, η 
Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με τα 
κράτη μέλη, επανεξετάζει την εφαρμογή 
του παρόντος κεφαλαίου, ιδίως υπό το 
φως των εμπειριών με το σύστημα 
διασυνοριακής επιβολής διοικητικών 
ποινών και/ή προστίμων και της 
αποτελεσματικότητάς του, με σκοπό να 
προτείνει, αν το κρίνει σκόπιμο, τις 
αναγκαίες τροποποιήσεις ή προσαρμογές.
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