
CM\785707EL.doc 1/4 PE426.976

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Αναφορών

19.06.2009

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1283/2008 της Dorina Vasilescu ρουμανικής ιθαγένειας, για την 
εφαρμογή στην Ιταλία της οδηγίας 96/71/ΕΚ, σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, υπάλληλος ρουμανικής εταιρείας, αποσπασμένη στην Ιταλία, επιθυμεί να
πληροφορηθεί στους όρους εργασίας που εφαρμόζονται στην περίπτωσή της και ζητεί
διευκρινίσεις όσον αφορά την ελάχιστη αμοιβή βάσει των συλλογικών συμβάσεων για τους
προσωρινά αποσπασμένους εργαζομένους σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ βάσει της οδηγίας
1996/71/ΕΚ και σε συνέχεια των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις υποθέσεις 
Laval και Viking.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε ως παραδεκτή στις 19 Φεβρουαρίου 2009 και η Επιτροπή κλήθηκε να 
παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4 του κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Η αναφορά

Η αναφέρουσα είναι η νόμιμος εκπρόσωπος ρουμανικής εταιρείας η οποία, σε σύνδεση με
συμβόλαια υπηρεσιών με ιταλικές εταιρείες έχει αποσπάσει ρουμάνους απασχολούμενους
στην Ιταλία και υποχρεώθηκε να τους καταβάλει την αμοιβή σύμφωνα με τις ιταλικές 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Η αναφέρουσα επιθυμεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με 
τις συνθήκες εργασίας οι οποίες ισχύουν στο προσωπικό το οποίο έχει αποσπασθεί εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή διεθνικών υπηρεσιών. Ζητεί ειδικότερα διευκρινίσεις
όσον αφορά τα κατώτατα ποσά αμοιβής που εφαρμόζονται σύμφωνα με συλλογική σύμβαση
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σε εργαζόμενους οι οποίοι έχουν προσωρινά αποσπαστεί σε ένα άλλο κράτος μέλος, υπό το 
φως της οδηγίας 96/71/ΕΚ σε συνέχεια των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις 
περιπτώσεις Laval και Viking-Line.

Τα σχόλια της Επιτροπής επί της αναφοράς

Σε σχέση με τα θέματα τα οποία θίγονται από την αναφέρουσα θα πρέπει κατ' αρχάς να
υπενθυμιστεί ότι η οδηγία 96/71/ΕΚ (η οποία έχει ως στόχο να συμφιλιώσει την άσκηση της
θεμελιώδους ελευθερίας των εταιρειών να παράσχουν διασυνοριακές υπηρεσίες σύμφωνα με
το άρθρο 49 της συνθήκης ΕΚ αφενός, με την ταυτόχρονη εγγύηση, του κατάλληλου
επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζόμενων οι οποίοι έχουν αποσπασθεί 
προσωρινά στο εξωτερικό αφετέρου), αναγνωρίζει τους υποχρεωτικούς κανονισμούς σε ισχύ 
στη χώρα υποδοχής οι οποίοι εφαρμόζονται σε προσωρινά αποσπασμένους εργαζόμενους 
θεσπίζοντας ένα σκληρό πυρήνα σαφώς καθορισμένων όρων και συνθηκών απασχόλησης
τους οποίους θα πρέπει να τηρεί και να σέβεται ο πάροχος υπηρεσιών στη χώρα υποδοχής. Ο
σκληρός πυρήνας αυτών των κανονισμών που θα πρέπει να τηρούνται περιλαμβάνει 
ειδικότερα:

 το ανώτατο χρονικό διάστημα της διάρκειας εργασίας και τους ελάχιστους χρόνους 
ανάπαυσης,

 το ελάχιστο χρονικό διάστημα αδειών μετ' αποδοχών,

 το ελάχιστο ύψος των αποδοχών,

 τους όρους για την πρόσληψη των εργαζομένων, ειδικότερα την παροχή εργαζομένων από 
εταιρείες προσωρινής απασχόλησης,

 τα θέματα υγείας, ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας,

 τα προστατευτικά μέτρα σε ό,τι αφορά τους όρους και της συνθήκες απασχόλησης των 
γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, των παιδιών και των νέων.

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τα ελάχιστα όρια αποδοχών, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία
περί προσωρινής αποσπάσεων εργαζομένων δεν καθορίζει το πραγματικό επίπεδο των
ελάχιστων αποδοχών στο οποίο παραπέμπει στο άρθρο της 3, παράγραφος 1, αλλά επιτρέπει 
πολυάριθμες επιλογές για τον καθορισμό των ελάχιστων απολαβών που εφαρμόζονται σε 
εργαζόμενους που έχουν αποσπαστεί προσωρινά. Η οδηγία επιτρέπει ως εκ τούτου
διαφορετικά επίπεδα απολαβών τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικούς 
κλάδους της βιομηχανίας και επαγγέλματα σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις και/ή τις 
συλλογικές συμβάσεις, υπό τον όρο ότι οι τελευταίες είναι συμβατές με την οδηγία περί 
προσωρινής απόσπασης εργαζομένων.

Επιπλέον, το άρθρο 3, παράγραφος 8 της οδηγίας αναφέρει ότι το κράτος μέλος υποδοχής 
διαθέτει τρεις δυνατότητες να επιτύχει τη γενική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων. Το
πρώτο είναι να δηλώσει ότι οι συλλογικές συμβάσεις εφαρμόζονται γενικά. Σε περίπτωση
απουσίας ενός συστήματος το οποίο δηλώνει ότι οι συλλογικές συμβάσεις έχουν γενική 
εφαρμογή, τα κράτη μέλη μπορούν, εάν αποφασίσουν τοιουτοτρόπως, να βασιστούν σε:

- Συλλογικές συμβάσεις οι οποίες εφαρμόζονται γενικώς σε όλες τις παρόμοιες επιχειρήσεις 
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στη γεωγραφική περιοχή και στον επαγγελματικό κλάδο της ενεχόμενης βιομηχανίας και/ή 
- Συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες έχουν καθοριστεί μεταξύ της μεγαλύτερης σε εθνικό
επίπεδο εκπροσωπούμενης οργανώσεως και των μισθωτών, οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται 
σε όλη τη χώρα με την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή τους εξασφαλίζει την ισότητα 
μεταχείρισης.

Οι ελάχιστες απολαβές μπορούν φυσικά να καθοριστούν και μέσω νόμου, εάν το επιθυμούν 
αυτό τα κράτη μέλη.

Ως εκ τούτου, επειδή η Ιταλία είναι ένα από τα κράτη μέλη όπου οι συλλογικές συμβάσεις
είναι το βασικό μέσο με το οποίο ρυθμίζονται τα επίπεδα των αμοιβών, μπορεί να 
χρησιμοποιήσει αυτές τις δυνατότητες και ως εκ τούτου κατ' αρχήν να επιβάλλει το σεβασμό 
των όρων και συνθηκών απασχόλησης συμπεριλαμβανομένων των κατώτατων αμοιβών, που 
θα καθορίζονται σε αυτές υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία θα σέβεται μια από τις τρεις 
προαναφερθείσες δυνατότητες.

Σε αντίθεση με αυτό το οποίο εμφανίζεται να πιστεύει η αναφέρουσα, η πρόσφατη απόφαση 
του δικαστηρίου στις περιπτώσεις Viking-Line και Laval δεν άλλαξε θεμελιωδώς το πνεύμα 
της οδηγίας ή των προαναφερθεισών δυνατοτήτων. Παρείχε όμως σημαντικές διευκρινίσεις 
σε ένα αριθμό σημείων. Για παράδειγμα, το κράτος υποδοχής δεν θα πρέπει να επιβάλλει
άλλα θέματα ή να προχωρεί πέραν από τον πυρήνα των υποχρεωτικών κανόνων για την 
κατώτατη προστασία όπως αναφέρονται στην οδηγία. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τα επίπεδα
αμοιβών που εφαρμόζονται σε εργαζόμενους που έχουν προσωρινά αποσπασθεί, τα κράτη 
μέλη υποδοχής δεν μπορούν να επιβάλλουν τη συμμόρφωση με επίπεδα αμοιβών τα οποία 
δεν συνιστούν κατώτατες αμοιβές όπως αυτές καθορίζονται από τη νομοθεσία ή τις 
συλλογικές συμβάσεις.

Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση Viking-Line (C-438/05) και Laval
ή Vaxholm (C-341/05) της 18ης Δεκεμβρίου 2007 επιβεβαιώνουν επιπλέον ότι τα
συνδικαλιστικά σωματεία θα εξακολουθούν να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν δράσεις για 
την προστασία των εργαζομένων των κρατών μελών υποδοχής εναντίον πιθανού «κοινωνικού 
ντάμπινγκ», υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι συμβατό με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο και, 
ειδικότερα, εμπίπτει εντός των ορίων που καθορίζονται από την οδηγία περί απόσπασης 
εργαζομένων.

Ως εκ τούτου προκύπτει και από τις δύο αποφάσεις Viking Line και Laval ότι τα
συνδικαλιστικά σωματεία θα εξακολουθήσουν να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν συλλογική 
δράση για το σκοπό της προστασίας των εργαζομένων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω 
δράσεις:

 δικαιολογούνται από νόμιμο σκοπό συμβατό με τους όρους της Συνθήκης,
 είναι κατάλληλες να επιτύχουν παρόμοιο σκοπό και
 είναι αναλογικές.

΄Ομως, εναπόκειται τελικά στα εθνικά δικαστήρια να καθορίζουν εάν και σε ποιο βαθμό, οι 
εν λόγω συνθήκες ισχύουν στις επιμέρους ειδικές περιπτώσεις.

Συμπέρασμα
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Η πρόσφατη αγωγή δεν οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα ήταν δυνατό να εφαρμοστεί η αμοιβή
που καθορίζεται από τη νομοθεσία ή τις συλλογικές συμβάσεις της χώρας προέλευσης στην
απόσπαση εργαζομένων στην Ιταλία στο πλαίσιο της διεθνικής παροχής υπηρεσιών από 
εταιρεία της Ρουμανίας. Η οδηγία, όμως, δεν απαγορεύει την εφαρμογή όρων και συνθηκών
απασχόλησης της χώρας προέλευσης που είναι πλέον ευνοϊκοί στους εργαζόμενους.


