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Τροπολογία 37
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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.

Or. en

Τροπολογία 38
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Όλα τα μέτρα που εισάγονται μέσω 
της οδηγίας πρέπει να είναι 
δικαιολογημένα, αναλογικά και να μην 
επιφέρουν διακρίσεις, ώστε να μην 
αυξάνουν την γραφειοκρατία και να μην 
περιορίζουν τη δυναμικότητα που έχουν 
οι εταιρείες, ιδίως οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, για τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, με παράλληλη 
προστασία των αποσπασμένων 
εργαζομένων.
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Τροπολογία 39
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
προβαίνουν σε συνολική αξιολόγηση όλων 
των πραγματικών στοιχείων προκειμένου 
να καθορίσουν εάν ένας εργαζόμενος 
είναι πραγματικά αποσπασμένος. Εάν δεν 
μπορούν να παρασχεθούν αποδεικτικά 
στοιχεία, τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη 
πρέπει να συνεργάζονται στενά και χωρίς 
καθυστέρηση, προκειμένου να επιλέξουν 
το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στη 
σύμβαση εργασίας, βασίζοντας την 
απόφασή τους στον κανονισμό Ρώμη Ι.

Or. en

Τροπολογία 40
Zbigniew Ziobro

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.

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία 41
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Κατά την επόμενη αναθεώρηση του 
κανονισμού IMI πρέπει να ληφθεί υπόψη 
το γεγονός ότι ο IMI ενσωματώνει όσα 
υπόκεινται επί του παρόντος σε ρύθμιση 
στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών.

Or. en

Τροπολογία 42
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 

(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 
νομική σαφήνεια, τα πιθανά μέτρα και 
απαιτήσεις ελέγχου πρέπει να είναι 
ομοιόμορφα σε επίπεδο Ένωσης και
μπορούν να επιβάλλονται μόνο με την 
προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες αρχές δεν 
μπορούν να εκτελέσουν αποτελεσματικά
τα εποπτικά τους καθήκοντα χωρίς τις 
ζητούμενες πληροφορίες, ότι οι αναγκαίες 
πληροφορίες δεν μπορούν να αποκτηθούν 
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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.

εύκολα μέσω του εργοδότη των 
αποσπασμένων εργαζομένων ή μέσω των 
αρχών του κράτους μέλους εγκατάστασης 
του παρόχου υπηρεσιών εντός εύλογης 
προθεσμίας και/ή ότι δεν υπάρχει κανένα 
λιγότερο περιοριστικό μέτρο που θα 
εξασφάλιζε την επίτευξη των στόχων των 
εθνικών μέτρων ελέγχου που κρίνονται 
αναγκαία.

Or. en

Τροπολογία 43
Zbigniew Ziobro

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 δρομολογηθεί η ανάπτυξη κοινών 
προτύπων για την κατάρτιση συγκρίσιμων 
μεθόδων, πρακτικών και ελάχιστων 
προτύπων σε ενωσιακό επίπεδο.

Or. pl

Τροπολογία 44
Cecilia Wikström

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 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 45
József Szájer

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 

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

Or. en

Τροπολογία 46
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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οφειλόμενες αμοιβές και/ή τις εισφορές σε 
κοινά ταμεία ή όργανα των κοινωνικών 
εταίρων που ρυθμίζονται από τον νόμο ή 
από συλλογικές συμβάσεις, εφόσον 
καλύπτονται από το άρθρο 3 παράγραφος 
1 της οδηγίας 96/71/ΕΚ. Ο εργολάβος δεν 
θα πρέπει να θεωρείται υπεύθυνος αν έχει 
επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια. Στο 
πλαίσιο αυτό, μπορεί να προβλέπεται και 
η λήψη προληπτικών μέτρων σχετικά με 
τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζει 
ο υπεργολάβος, συμπεριλαμβανομένης, 
κατά περίπτωση, της παροχής στοιχείων 
που βασίζονται σε πληροφορίες που 
προέρχονται από τις εθνικές αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επακόλουθο διαγραφής του άρθρου 12.

Τροπολογία 47
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Λαμβανομένης υπόψη της πολύ 
συχνής χρήσης της υπεργολαβίας στον 
κατασκευαστικό τομέα και για να 
προστατευθούν τα δικαιώματα των 
αποσπασμένων εργαζομένων, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι, στον τομέα 
αυτόν, τουλάχιστον ο εργολάβος άμεσος 
υπεργολάβος του οποίου είναι ο εργοδότης 
μπορεί να κληθεί να καταβάλει στους 
αποσπασμένους εργαζομένους, επιπλέον ή 
αντί του εργοδότη, τις οφειλόμενες 
καθαρές ελάχιστες αμοιβές, όλες τις 
καθυστερούμενες πληρωμές για 
οφειλόμενες αμοιβές και/ή τις εισφορές σε 
κοινά ταμεία ή όργανα των κοινωνικών 
εταίρων που ρυθμίζονται από τον νόμο ή 

(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 να μπορεί να 
κληθεί να καταβάλει στους 
αποσπασμένους εργαζομένους, επιπλέον ή 
αντί του εργοδότη, τις οφειλόμενες 
καθαρές ελάχιστες αμοιβές, όλες τις 
καθυστερούμενες πληρωμές για 
οφειλόμενες αμοιβές και/ή τις εισφορές σε 
κοινά ταμεία ή όργανα των κοινωνικών 
εταίρων που ρυθμίζονται από τον νόμο ή 
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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.

από συλλογικές συμβάσεις, εφόσον 
καλύπτονται από το άρθρο 3 παράγραφος 1 
της οδηγίας 96/71/ΕΚ. Ο εργολάβος δεν 
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.

Or. en

Τροπολογία 48
Cecilia Wikström

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 49
József Szájer
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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 50
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Επακόλουθο διαγραφής του άρθρου 12.

Τροπολογία 51
Cecilia Wikström
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 52
József Szájer

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.

Or. en

Τροπολογία 53
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επακόλουθο διαγραφής του άρθρου 12.

Τροπολογία 54
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 55
Zbigniew Ziobro

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 

διαγράφεται
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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.

Or. pl

Τροπολογία 56
Eva Lichtenberger

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ, η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
μέσα υλοποίησης που είναι αναγκαία για 
την ισότιμη μεταχείριση των εργαζομένων 
που αποσπώνται όσον αφορά τους όρους 
απασχόλησης που 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

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να διασφαλισθεί η ορθή και ολοκληρωμένη εφαρμογή 
των μέσων υλοποίησης που είναι αναγκαία για την ισότιμη μεταχείριση των εργαζομένων που 
αποσπώνται.

Τροπολογία 57
Giuseppe Gargani

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) «αρμόδια αρχή» είναι η αρχή που 
ορίζεται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία και/ή τις εθνικές 
πρακτικές, για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας·

Or. it

Τροπολογία 58
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) «αρμόδια αρχή» είναι οι δημόσιες 
αρχές που ορίζονται από τα κράτη μέλη 
για να εκτελούν καθήκοντα δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 59
Giuseppe Gargani

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
περιλαμβάνουν τα γραφεία σύνδεσης για 
τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 4 της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ·

Or. it
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Τροπολογία 60
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 61
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 62
Giuseppe Gargani

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it

Τροπολογία 63
Eva Lichtenberger

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Σύνδεση με άλλες πράξεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις 
διατάξεις του κανονισμού Ρώμη Ι (ιδίως 
την εφαρμογή του δικαίου το οποίο, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού 
Ρώμη Ι, διέπει τις ατομικές συμβάσεις 
εργασίας) 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.
2. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε 
διάταξη της παρούσας οδηγίας αντιβαίνει 
σε άλλη πράξη της ΕΕ, ισχύει η διάταξη 
που εξασφαλίζει το υψηλότερο πρότυπο 
προστασίας των εργαζομένων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί η σύνδεση μεταξύ της οδηγίας και του κανονισμού Ρώμη Ι. 
Στόχος της παραγράφου 2 είναι να αποφευχθεί η καταστρατήγηση από τις εταιρείες, 
εξασφαλίζοντας την εφαρμογή του υψηλότερου προτύπου προστασίας των εργαζομένων.

Τροπολογία 64
Giuseppe Gargani

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόληψη της κατάχρησης και της 
καταστρατήγησης

Στοιχεία της απόσπασης

Or. it

Τροπολογία 65
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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. Τα 
στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

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. Τα 
στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρξει μια ομοιόμορφη προσέγγιση σε ολόκληρη την ΕΕ, είναι σκόπιμο να 
δημιουργηθεί κλειστός κατάλογος πραγματικών στοιχείων που θα λαμβάνονται υπόψη 
προκειμένου να διαπιστωθεί αν μια επιχείρηση ασκεί πράγματι δραστηριότητες στο κράτος 
μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη.

Τροπολογία 66
József Szájer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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. Τα 
στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

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. Τα 
στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν 
μόνο:

Or. en

Τροπολογία 67
Eva Lichtenberger

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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 

1. Για τη μεταφορά, την εφαρμογή και την 
επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ μια 
επιχείρηση που προβαίνει σε απόσπαση 
εργαζομένων παρέχει στις αρμόδιες αρχές 
κατόπιν αιτήματός τους αποδείξεις ότι 
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επιχείρηση στο κράτος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένη, προκειμένου να κρίνουν 
αν η επιχείρηση ασκεί πραγματικά 
ουσιαστικές δραστηριότητες και όχι απλώς 
δραστηριότητες εσωτερικής διαχείρισης 
και/ή διοικητικές δραστηριότητες. Τα 
στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

ασκεί πραγματικά ουσιαστικές 
δραστηριότητες και όχι απλώς 
δραστηριότητες εσωτερικής διαχείρισης,
στην επικράτεια του κράτους μέλους 
εγκατάστασης.

Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη όλα 
τα πραγματικά στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν τις εν λόγω 
δραστηριότητες. Τα στοιχεία αυτά μπορεί 
να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ουσιαστική σημασία να εξετασθεί ευρύ φάσμα πραγματικών στοιχείων, προκειμένου να 
είναι δυνατή η εκτίμηση της κάθε κατάστασης απόσπασης.

Τροπολογία 68
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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. Τα στοιχεία αυτά μπορεί 
να περιλαμβάνουν:

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 αποσπά πραγματικά
εργαζόμενους στην επικράτεια άλλου 
κράτους μέλους στο πλαίσιο διακρατικής 
παροχής υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά 
μπορεί να περιλαμβάνουν μόνο:

Or. en
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Τροπολογία 69
Giuseppe Gargani

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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. Τα 
στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

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. Τα 
στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν:

Or. en

Τροπολογία 70
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον τόπο πρόσληψης των 
αποσπασμένων εργαζομένων·

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

Or. en

Τροπολογία 71
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
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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·

Or. en

Τροπολογία 72
Cristian Silviu Buşoi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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 γνήσια φύση της κατάστασης εγκατάστασης της 
εταιρείας.

Τροπολογία 73
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 74
Cristian Silviu Buşoi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στα στοιχεία αυτά μπορεί να
συμπεριλαμβάνονται και τα εξής:

Στα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνονται 
και τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 75
József Szájer

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:

Or. en
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Τροπολογία 76
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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:

Or. en

Τροπολογία 77
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 78
Giuseppe Gargani
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 διαγράφεται
Ρόλος των γραφείων σύνδεσης

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

Or. it

Τροπολογία 79
Giuseppe Gargani

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 

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 εκείνων που 
καθορίζονται σε συλλογικές συμβάσεις,
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 
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φορείς για τους οποίους γίνεται λόγος στο 
άρθρο 4 της οδηγίας 96/71/ΕΚ είναι σε 
θέση να εκτελούν τα καθήκοντά τους 
αποτελεσματικά.

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. it

Τροπολογία 80
József Szájer

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 στις πλέον σχετικές
γλώσσες πέραν της εθνικής γλώσσας ή των 
εθνικών γλωσσών της χώρας στην οποία 
παρέχονται οι υπηρεσίες, ει δυνατόν με τη 
μορφή συνοπτικού φυλλαδίου που 
περιγράφει τους βασικούς εφαρμοστέους 
όρους εργασίας και, αν αυτό ζητηθεί, σε 
μορφοτύπους προσπελάσιμους από άτομα 
με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 81
Giuseppe Gargani

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 

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

Or. it

Τροπολογία 82
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 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.

Or. en
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Τροπολογία 83
Cecilia Wikström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 84
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4
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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 
βοηθήσει τα κράτη μέλη με την επίλυση 
του προβλήματος.

Or. en

Τροπολογία 85
Eva Lichtenberger

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τυχόν διαρκής άρνηση διάθεσης των 
αιτούμενων δεδομένων παρέχει στο 
κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση το 
δικαίωμα να καταρτίσει προσβάσιμο από 
το κοινό κατάλογο των μη 
συνεργαζόμενων αρχών και να 
ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή. Η 
Επιτροπή καταρτίζει προσβάσιμο από το 
κοινό κατάλογο των μη συνεργαζόμενων 
αρχών σχετικά με τις οποίες 
ενημερώθηκε.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι η βελτίωση της διοικητικής συνεργασίας, η οποία παρακωλύεται 
σε σοβαρό βαθμό σε περιπτώσεις μη συνεργαζόμενων κρατών μελών.
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Τροπολογία 86
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τυχόν διαρκής άρνηση διάθεσης των 
αιτούμενων δεδομένων παρέχει στο 
κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση το 
δικαίωμα να καταρτίσει προσβάσιμο από 
το κοινό κατάλογο των μη 
συνεργαζόμενων αρχών και να 
ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή. Η 
Επιτροπή διατηρεί προσβάσιμο από το 
κοινό κατάλογο των μη συνεργαζόμενων 
αρχών σχετικά με τις οποίες 
ενημερώθηκε.

Or. en

Τροπολογία 87
József Szájer

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.

Or. en

Τροπολογία 88
Giuseppe Gargani
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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, τις πληροφορίες που ζητούνται 
από άλλα κράτη μέλη ή από την Επιτροπή.
Εάν η αίτηση έχει τον χαρακτήρα 
επείγοντος, οι πληροφορίες πρέπει να 
διαβιβασθούν εντός τριών ημερών από 
την παραλαβή της αίτησης.

Or. it

Τροπολογία 89
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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.

Or. en

Τροπολογία 90
Giuseppe Gargani

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 91
József Szájer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 92
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 

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

ειδικός μηχανισμός επείγουσας ανάγκης. 
Στις περιπτώσεις αυτές η πληροφορία 
παρέχεται εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Or. en

Τροπολογία 93
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 94
Giuseppe Gargani

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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.
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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.

Or. it

Τροπολογία 95
Giuseppe Gargani

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.

Or. it

Τροπολογία 96
Eva Lichtenberger

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για την καλύτερη επιβολή της οδηγίας 
96/71/ΕΚ, τα κράτη μέλη, με πλήρη 
σεβασμό της αρχής για την απαγόρευση 
των διακρίσεων, μπορούν να ελέγχουν 
όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για 
την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα 
άρθρα 3 και 5 της οδηγίας 96/71/ΕΚ και 
με το άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να διασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα και 
την υποχρέωσή τους για έλεγχο των συνθηκών εργασίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι εν 
λόγω έλεγχοι εξακολουθούν να μην εισάγουν διακρίσεις και να είναι αναλογικοί. Ένας κλειστός 
κατάλογος διοικητικών απαιτήσεων, όπως προβλέπεται στην COM, δεν θα επιτρέψει την 
επικαιροποίηση της πρακτικής ελέγχου ούτε των νέων τεχνολογιών ούτε των νέων απαιτήσεων.

Τροπολογία 97
Giuseppe Gargani

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 98
József Szájer

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·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 99
Giuseppe Gargani

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος να προβεί, έως 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 
περισσότερων σαφώς ταυτοποιήσιμων 
αποσπασμένων εργαζομένων, τον 
προβλεπόμενο αριθμό τους, την 
προβλεπόμενη διάρκεια και θέση της 
παρουσίας τους και τις υπηρεσίες που 
δικαιολογούν την απόσπαση·

Or. it
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Τροπολογία 100
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 101
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 102
Giuseppe Gargani

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

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

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

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. it

Τροπολογία 103
Giuseppe Gargani

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.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 104
Giuseppe Gargani

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

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

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 105
Eva Lichtenberger

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 106
József Szájer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 διαγράφεται
Υπεργολαβία — Από κοινού και εις 

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

Or. en

Τροπολογία 107
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 διαγράφεται
Υπεργολαβία — Από κοινού και εις 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη δεν αποτελεί τον κανόνα στην ΕΕ, καθώς ισχύει μόνο 
σε ορισμένα κράτη μέλη. Αυτό συνεπάγεται άσκοπη παρεμβολή στους κανόνες ευθύνης των 
κρατών μελών, οι οποίοι εξαρτώνται από τη νομική τους κουλτούρα. Ένα τέτοιο σύστημα θα 
προκαλέσει επιβάρυνση για τις ΜΜΕ και θα μπορούσε να αποθαρρύνει την ανάθεση 
υπεργολαβιών σε εταιρείες που χρησιμοποιούν αποσπασμένους εργαζόμενους. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να διαγραφεί η παρούσα διάταξη, κάτι που θα επιτρέψει επίσης στα κράτη μέλη που 
διαθέτουν τέτοιο σύστημα να το διατηρήσουν.

Τροπολογία 108
Cecilia Wikström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

αμοιβών που καλύπτονται από το άρθρο 
11 παράγραφος 5 στοιχείο α), της 
επιστροφής των επιπλέον δαπανών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 
στοιχείο β) και τυχόν καθυστερούμενων 
πληρωμών για οφειλόμενες αμοιβές ή 
επιστροφές φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης.  Τούτο 
διασφαλίζεται επίσης και μετά την 
επιστροφή του εργαζομένου στη χώρα 
προέλευσής του ή σε άλλο κράτος μέλος. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν 
αυστηρότερους κανόνες σε εθνικό 
επίπεδο ή να εισαγάγουν τέτοιους 
κανόνες.

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

Or. en

Τροπολογία 109
Eva Lichtenberger

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 

1. Το κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσει, χωρίς 



AM\925006EL.doc 47/60 PE504.132v01-00

EL

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:

διακρίσεις, ότι μια επιχείρηση μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνη, επιπλέον και/ή αντί 
του εργοδότη, για τις υποχρεώσεις των 
υπεργολάβων της σε σχέση με τα 
ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προβλέπει ρήτρα για ολοκληρωμένη από κοινού και εις ολόκληρον 
ευθύνη.

Τροπολογία 110
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

εύρεσης εργασίας) μπορεί, επιπλέον ή αντί 
του εργοδότη, να θεωρηθεί από τον 
αποσπασμένο εργαζόμενο και/ή από τα 
κοινά ταμεία ή τους οργανισμούς των 
κοινωνικών εταίρων υπεύθυνος για τη μη 
καταβολή των ακόλουθων ποσών:

Or. en

Τροπολογία 111
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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.

Or. en
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Τροπολογία 112
Giuseppe Gargani

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΙΝΩΝ

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΙΝΩΝ
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. it

Τροπολογία 113
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 
στη λοιπή 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.

Or. en

Τροπολογία 114
Giuseppe Gargani
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με την επιφύλαξη των μέσων που 
προβλέπονται ή μπορεί να προβλεφθούν 
στην ενωσιακή νομοθεσία, η διασυνοριακή 
εκτέλεση των διοικητικών προστίμων και 
ποινών που επιβάλλονται σε πάροχο 
υπηρεσιών εγκατεστημένο σε άλλο κράτος 
μέλος λόγω μη τήρησης των εφαρμοστέων 
κανόνων 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.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. it

Τροπολογία 115
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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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Or. en

Τροπολογία 116
Giuseppe Gargani

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, 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.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. it

Τροπολογία 117
Giuseppe Gargani

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, 

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, 
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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.

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.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. it

Τροπολογία 118
Giuseppe Gargani

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 119
Evelyn Regner

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 

Η αιτούσα αρχή δύναται να ζητήσει την 
προληπτική δέσμευση και δήμευση 
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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.

περιουσιακών στοιχείων με σκοπό να 
περιοριστεί ο κίνδυνος μη είσπραξης αν η 
υποκείμενη αξίωση και/ή ο τίτλος που 
επιτρέπει την εκτέλεσή της στο αιτούν 
κράτος μέλος, αμφισβητούνται στο εν 
λόγω κράτος μέλος, εκτός αν η εκτέλεση 
είναι δυνατή στο κράτος μέλος στο οποίο 
υποβάλλεται η αίτηση προτού 
οριστικοποιηθεί η 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 
επιτρέπουν την αυτόματη υπαγωγή των 
σχετικών εργαζομένων στο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης του κράτους 
μέλους υποδοχής.

Or. en

Τροπολογία 120
Giuseppe Gargani

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Αν υποβληθεί από την αιτούσα αρχή 
αίτηση για είσπραξη χρηματικής ποινής ή 
προστίμου ή για κοινοποίηση απόφασης 
επιβολής χρηματικής ποινής ή προστίμου, 
η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση 
παρέχει 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.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. it
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Τροπολογία 121
Giuseppe Gargani

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αίτηση παροχής πληροφοριών σχετικά 
με την είσπραξη χρηματικής ποινής ή 
προστίμου, καθώς και για την κοινοποίηση 
απόφασης σχετικά με τα θέματα αυτά, 
αναφέρουν τουλάχιστον:

Η αίτηση παροχής πληροφοριών σχετικά 
με την είσπραξη χρηματικής ποινής ή 
προστίμου, καθώς και για την κοινοποίηση 
απόφασης σχετικά με τα θέματα αυτά, 
αναφέρουν τουλάχιστον:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. it

Τροπολογία 122
Giuseppe Gargani

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 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.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. it

Τροπολογία 123
Eva Lichtenberger
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διατάξεις σχετικά με την είσπραξη 
προστίμων ή χρηματικών ποινών 
εφαρμόζονται επίσης στα πρόστιμα που 
επιβάλλονται στο πλαίσιο εκτελεστών 
αποφάσεων εργατοδικείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να καλυφθούν υποθέσεις σε χώρες όπου, για παράδειγμα, οι 
αρμόδιες για την απασχόληση αρχές δεν είναι δημόσιοι φορείς.

Τροπολογία 124
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
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 είναι εμφανές ότι δεν 
αντιστοιχεί στην υποκείμενη απόφαση ή 
αν το κόστος που απαιτείται για την 
είσπραξη της χρηματικής ποινής/του 
προστίμου είναι δυσανάλογο σε σχέση με 
το εισπρακτέο ποσό.

Or. en

Τροπολογία 125
Giuseppe Gargani
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Αν, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
είσπραξης ή κοινοποίησης, το πρόστιμο, η 
χρηματική ποινή 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.

Or. it

Τροπολογία 126
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 εισπράττονται σε σχέση 
με τις χρηματικές ποινές ή/και τα
πρόστιμα που αναφέρονται στο παρόν 
κεφάλαιο παραμένουν στην κατοχή της 
αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

Or. en

Τροπολογία 127
Giuseppe Gargani

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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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. 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.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. it

Τροπολογία 128
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 129
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση 
μπορεί να εισπράξει ποσά από το οικείο 

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

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

Or. en

Τροπολογία 130
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Or. en

Τροπολογία 131
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Παρά την παράγραφο 2, η αρμόδια 
αρχή του αιτούντος κράτους μέλους 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Τροπολογία 132
Giuseppe Gargani

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.

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.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. it

Τροπολογία 133
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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, κατόπιν διαβούλευσης με τα 
κράτη μέλη, επανεξετάζει την εφαρμογή 
του παρόντος κεφαλαίου, ιδίως υπό το 
πρίσμα 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 αλλαγές.

Or. en

Τροπολογία 134
Evelyn Regner

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].

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

Or. en


