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Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της 

Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν 

ψήφισμα· 

Or. en 

Προς ενημέρωση, η δήλωση αναφέρει τα εξής: 

«ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Το άρθρο 3 παράγραφος 7, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 96/71/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από 

την οδηγία που εγκρίθηκε σήμερα, ορίζει ότι τα σχετικά με την απόσπαση επιδόματα 

θεωρούνται τμήμα της αμοιβής, εκτός εάν καταβάλλονται υπό μορφή επιστροφής εξόδων που 

προκλήθηκαν πράγματι λόγω της απόσπασης, όπως τα έξοδα ταξιδίου, στέγης και διατροφής. 

Ο εν λόγω κανονισμός ορίζει επίσης ότι «ο εργοδότης πρέπει, με την επιφύλαξη του σημείου 

(η) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, να επιστρέφει τα έξοδα στους αποσπασμένους 

εργαζομένους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή/και πρακτική που εφαρμόζεται στη σχέση 

εργασίας.»  

Κατά την άποψη της Επιτροπής, ο όρος «σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και/ή πρακτική 

που εφαρμόζεται στη σχέση εργασίας» εννοεί, κατ’ αρχήν, το εθνικό δίκαιο και/ή την 

πρακτική του κράτους μέλους καταγωγής, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σύμφωνα με 

τους κανόνες της ΕΕ για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Υπό το πρίσμα της απόφασης του 

Δικαστηρίου στην υπόθεση C-396/13 (σκέψη 59), η επιστροφή εξόδων καλύπτει επίσης την 

περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης καλύπτει έξοδα των εργαζομένων χωρίς οι τελευταίοι 

να υποχρεούνται πρώτα να πληρώσουν και στη συνέχεια να ζητήσουν την επιστροφή τους. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η οδηγία που εγκρίθηκε σήμερα προβλέπει ότι, λόγω του υψηλού 

βαθμού κινητικότητας των διεθνών οδικών μεταφορών, οι αναθεωρημένοι κανόνες για την 

απόσπαση εφαρμόζονται στον εν λόγω τομέα μόνο από την ημερομηνία εφαρμογής της 

νομοθετικής πράξης για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις 

απαιτήσεις ελέγχου και για τη θέσπιση ειδικών κανόνων όσον αφορά την οδηγία 96/71/ΕΚ 

και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών. 
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Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εκδώσουν την εν λόγω 

πράξη χωρίς καθυστέρηση ώστε να προσαρμοστούν οι κανόνες στις συγκεκριμένες ανάγκες 

των αποσπασμένων εργαζομένων του τομέα, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ορθή 

λειτουργία της αγοράς εσωτερικών οδικών μεταφορών. 

Έως την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των ειδικής τομεακής νομοθετικής πράξης, η 

οδηγία 96/71/ΕΚ και η οδηγία 2014/67/ΕΕ εξακολουθούν να ισχύουν στις οδικές μεταφορές. 

Αυτές οι νομοθετικές πράξεις δεν εφαρμόζονται σε δραστηριότητες οδικών μεταφορών που 

δεν αποτελούν απόσπαση.  

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την ορθή εφαρμογή των υπαρχόντων 

κανόνων, ιδίως στον τομέα των οδικών μεταφορών, και θα αναλάβει δράση όπου κριθεί 

σκόπιμο.» 

 

 


