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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής δεν είναι η θέσπιση νέας σειράς νομικών κανόνων, αλλά
η μετατροπή μιας σύμβασης που ήδη υφίσταται, της Σύμβασης της Ρώμης Ι του 1980 
(Σύμβαση), σε Κοινοτικό εργαλείο. Ωστόσο, η Επιτροπή επεχείρησε επίσης να εκσυγχρονίσει
ορισμένες διατάξεις της Σύμβασης, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν τη σύμβαση εργασίας.

Η πρόταση ακολούθησε μετά από διαβουλεύσεις των κρατών μελών και της κοινωνίας των
πολιτών, ιδιαίτερα με βάση το πράσινο βιβλίο και δημόσια ακρόαση.1 Το πράσινο βιβλίο
έλαβε περί τις 80 απαντήσεις από κυβερνήσεις, πανεπιστήμια, ασκούντες νομικά 
επαγγέλματα, κλπ.2 Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει νομική αρμοδιότητα να εγκρίνει Κοινοτικά
έγγραφα σχετικά με κανόνες για τη σύγκρουση νόμων (ή ιδιωτικού διεθνούς δικαίου) 
σύμφωνα με το Άρθρο 61(γ) της Συνθήκης ΕΚ.

Η πρόταση υποβλήθηκε από την Επιτροπή, στις 15 Δεκεμβρίου 2005. Η Επιτροπή Νομικών
Θεμάτων ορίσθηκε ως η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων αποφάσισε να εκδώσει σχέδιο
γνωμοδότησης στην πρόταση για την υπεύθυνη επιτροπή λόγω της στενής σχέσης μεταξύ της
Οδηγίας 96/71/ΕΚ, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών,
και της πρότασης. Η πρόταση καλύπτει επίσης σημαντικές αλλαγές στους κανόνες του
εφαρμοστέου νόμου στη σύμβαση εργασίας. 

Το σχέδιο γνωμοδότησης ασχολείται με τις ανακολουθίες και τα νομικά τεχνικά στοιχεία που
μπορούν να διαλευκανθούν προκειμένου να βελτιωθεί ο Κανονισμός. Η γενική φιλοδοξία
είναι να παρασχεθεί μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για την εφαρμοστέα νομοθεσία στις 
συμβάσεις εργασίας. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Όσον αφορά την ατομική σύμβαση (11) Όσον αφορά την ατομική σύμβαση 
  

1 COM(2002)0654 Πράσινο Βιβλίο σχετικά με τη μετατροπή σε κοινοτική πράξη και τον εκσυγχρονισμό της 
σύμβασης της Ρώμης του 1980 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές
2 Όλες οι απαντήσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΓΔ Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων·
http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/rome_i/news_summary_rome1_en.htm
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εργασίας, ο κανόνας σύγκρουσης πρέπει να 
επιτρέπει να προσδιορίζεται το κέντρο 
βαρύτητας της σχέσης εργασίας πέραν των 
φαινομένων. Αυτός ο κανόνας δεν 
επηρεάζει την εφαρμογή των κανόνων 
δημόσιας τάξης της χώρας απόσπασης, που 
προβλέπεται από την οδηγία 96/71/ΕΚ της 
16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών.

εργασίας, ο κανόνας σύγκρουσης πρέπει να 
επιτρέπει να προσδιορίζεται το κέντρο 
βαρύτητας της σχέσης εργασίας πέραν των 
φαινομένων. Αυτός ο Κανονισμός νοείται 
με την επιφύλαξη της εφαρμογής των 
κανόνων δημόσιας τάξης της χώρας 
απόσπασης, που προβλέπεται από την 
οδηγία 96/71/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1996 
σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο 
πλαίσιο παροχής υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Η σχέση με την Οδηγία 96/71/ΕΚ και η παραπομπή σ' αυτήν στον Κανονισμό πρέπει να είναι 
σαφής. Ο κανόνας που αναφέρεται στην πρώτη φράση δεν είναι το μόνο στοιχείο για το οποίο ο 
Κανονισμός πρέπει να νοείται με την επιφύλαξη της σχετικής Οδηγίας. Η διατύπωση
"επηρεάζει" κρίνεται επίσης διφορούμενη και αντικαθίσταται από "με την επιφύλαξη". Η
τροπολογία παρέχει διευκρινίσεις και εξασφαλίζει τη συνοχή με την Οδηγία 96/71/EC.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

(11a) H Οδηγία 96/71/EΚ καθορίζει
κατώτατους κανόνες για την προστασία 
των εργαζομένων που εφαρμόζονται σε 
εργαζόμενους που έχουν αποσπαστεί στην 
επικράτεια ενός κράτους μέλους άλλου από 
το κράτος στο οποίο συνήθως εργάζονται 
και δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη από το να 
εφαρμόζουν άλλους όρους και συνθήκες 
απασχόλησης από αυτούς που 
καθορίζονται στις συλλογικές συμφωνίες, 
ούτε από το να εφαρμόζονται άλλοι όροι 
απασχόλησης όπου αυτοί αποτελούν 
διατάξεις δημόσιας τάξης.
1 ΕΕL 18 της 21.1.97, σελ. 1.

Αιτιολόγηση

Η νέα αιτιολογική σκέψη διευκρινίζει την ειδική φύση των κανόνων που καθορίζονται με την
οδηγία 96/71/EΚ η οποία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη από τα εγκρίνουν περισσότερο
προστατευτικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο επιβάλλοντας π.χ. άλλους όρους απασχόλησης σε
περίπτωση διατάξεων δημόσιας τάξης.
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Τροπολογία 3
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 3, στην 
ατομική σύμβαση εργασίας, η επιλογή του 
εφαρμοστέου δικαίου εκ μέρους των 
συμβαλλομένων δεν μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα να στερήσει τον εργαζόμενο 
από την προστασία που του εξασφαλίζουν οι 
αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του δικαίου 
που θα ήταν εφαρμοστέο, ελλείψει επιλογής, 
δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(Δεν αφορά την ελληνική μετάφραση)

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά την ελληνική μετάφραση.

Τροπολογία 4
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Ελλείψει επιλογής σύμφωνα με το 
άρθρο 3, η ατομική σύμβαση εργασίας 
διέπεται:

2. Παρά τις διατάξεις του Άρθρου 4 
και ελλείψει επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 
3, η ατομική σύμβαση εργασίας, διέπεται:

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση “παρά τις διατάξεις του Άρθρου 4” που παρατίθεται στη Σύμβαση διαγράφεται
από την Επιτροπή. Το κείμενο αυτό επανεισάγεται για λόγους σαφήνειας και συνοχής.

Τροπολογία 5
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

(α) από το δίκαιο της χώρας στην οποία ή 
από την οποία ο εργαζόμενος παρέχει 
συνήθως την εργασία του κατ’ εκτέλεση της 
σύμβασης. Ο τόπος συνήθους παροχής της 
εργασίας δεν θεωρείται ότι μεταβάλλεται 
όταν ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του 
προσωρινά σε άλλη χώρα. Η παροχή της 
εργασίας σε άλλη χώρα θεωρείται 
προσωρινή όταν ο εργαζόμενος οφείλει να 
αναλάβει εκ νέου την εργασία του στη χώρα 
προέλευσης μετά την ολοκλήρωση των 
καθηκόντων του στην αλλοδαπή. Η σύναψη 
νέας σύμβασης εργασίας με τον αρχικό 
εργοδότη ή με εργοδότη που ανήκει στον 

(α) από το δίκαιο της χώρας στην οποία ο 
εργαζόμενος παρέχει συνήθως την εργασία 
του κατ’ εκτέλεση της σύμβασης. Ο τόπος 
συνήθους παροχής της εργασίας δεν 
θεωρείται ότι μεταβάλλεται όταν ο 
εργαζόμενος παρέχει την εργασία του 
προσωρινά σε άλλη χώρα. Όμως οι 
εργασιακές συνθήκες του και οι συνθήκες 
αμοιβής του υπόκεινται στο δίκαιο του 
κράτους στο οποίο παρέχει προσωρινά την 
εργασία του. Η παροχή της εργασίας σε 
άλλη χώρα θεωρείται προσωρινή όταν ο 
εργαζόμενος οφείλει να αναλάβει εκ νέου 
την εργασία του στη χώρα προέλευσης μετά 



PE 374.323v02-00 6/9 AD\630272EL.doc

EL

ίδιο όμιλο εταιριών με τον αρχικό εργοδότη 
δεν αποκλείει ότι ο εργαζόμενος παρέχει 
προσωρινά την εργασία του σε άλλη χώρα·

την ολοκλήρωση των ειδικών καθηκόντων 
του στην αλλοδαπή. 

Αιτιολόγηση

Το κείμενο "η παροχή της εργασίας σε άλλη χώρα θεωρείται προσωρινή όταν ο εργαζόμενος
οφείλει να αναλάβει εκ νέου την εργασία του στη χώρα προέλευσης μετά την ολοκλήρωση των
καθηκόντων του στην αλλοδαπή" δεν υπάρχει στην Σύμβαση. Εμπεριέχει τον κίνδυνο να δοθεί 
ερμηνεία με την ευρεία έννοια των "καθηκόντων". Τι θα συνέβαινε εάν το καθήκον του 
εργαζόμενου ήταν π.χ. να εκπροσωπήσει τον εργοδότη που είναι εγκατεστημένος σε κράτος 
μέλος χ για τις δραστηριότητές του στο κράτος μέλος ψ; Πότε "παρέχεται" αυτή η εργασία; Θα 
μπορούσε ενδεχομένως να πρόκειται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η παρεμβολή της 
λέξης "ειδικών" επισημαίνει ότι η προσωρινή δραστηριότητα σε άλλη χώρα πρέπει να 
ερμηνεύεται υπό τη στενή έννοια.

Το κείμενο αυτό δεν παρατίθεται στη Σύμβαση. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του τοπικού 
εργοδότη και του εργαζομένου ο μόνος σχετικός τόπος εργασίας πρέπει να είναι η χώρα 
απόσπασης. Ένας άλλος νόμος μπορεί να εφαρμοσθεί αλλά μόνο μέσω της ρήτρας διασφάλισης 
του Τμήματος 3. Η νέα αυτή προσθήκη επεκτείνει και ως εκ τούτου επισκιάζει την έννοια του
τόπου εργασίας ως του τακτικού συνδετικού παράγοντα. Επιπλέον, αυτός ο κανόνας θα
μπορούσε επίσης να ενθαρρύνει συμβάσεις εργασίας που συνάπτονται μόνον ως κάλυψη για την 
πραγματική σύμβαση. Θα πρέπει συνεπώς να διαγραφεί αυτός ο κανόνας.

Οι όροι « ή από την οποία » είναι πολύ αμφιλεγόμενοι. Η τροπολογία έχει ως στόχο να 
αποφευχθεί η τακτική απόσπαση από ένα κράτος μέλος του οποίου το δίκαιο εργασίας είναι 
λιγότερο ανεπτυγμένο απ' ότι στο κράτος απόσπασης.

Τροπολογία 6
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο (αα) (νέο)

(aa) αν ο εργαζόμενος δεν παρέχει 
συνήθως την εργασία του σε μία μόνο 
χώρα, από το δίκαιο της χώρας από την 
οποία ο εργαζόμενος παρέχει συνήθως την 
εργασία του κατ' εκτέλεση της σύμβασης·

Τροπολογία 7
Άρθρο 6, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο (νέο)

εκτός αν από το σύνολο των περιστάσεων 
συνάγεται ότι η σύμβαση εργασίας 
συνδέεται στενότερα με άλλη χώρα, οπότε 
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εφαρμοστέο είναι το δίκαιο της άλλης 
αυτής χώρας.

Τροπολογία 8
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Η εφαρμογή του δικαίου που ορίζεται
από την παράγραφο 2 μπορεί να
αποκλεισθεί όταν προκύπτει από το σύνολο
των περιστάσεων ότι η σύμβαση εργασίας
εμφανίζει στενότερους δεσμούς με άλλη
χώρα· σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζεται
το δίκαιο αυτής της άλλης χώρας.

διαγραφή

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η εν λόγω ρήτρα ευελιξίας σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως οι
περιπτώσεις μισθωτών που καλούνται να εργασθούν σε αεροσκάφη, σε πλοία ή σε πλατφόρμες
αντλήσεως πετρελαίου. Για το λόγο αυτό είναι προτιμητέο να ενσωματωθεί η εν λόγω ρήτρα 
στην παράγραφο η οποία ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το θέμα.

Τροπολογία 9
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Κανόνας δημόσιας τάξης είναι διάταξη
αναγκαστικού δικαίου, η τήρηση της οποίας
κρίνεται πρωταρχικής σημασίας από μία
χώρα για την διαφύλαξη της πολιτικής, 
κοινωνικής ή οικονομικής οργάνωσής της, 
σε βαθμό που να επιβάλλεται η εφαρμογή
της σε κάθε κατάσταση που εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής της, ανεξάρτητα από το
εφαρμοστέο στη σύμβαση δίκαιο σύμφωνα
με τον παρόντα κανονισμό.

1. Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, 
κανόνας δημόσιας τάξης είναι διάταξη
αναγκαστικού δικαίου, η τήρηση της οποίας
κρίνεται αναγκαία από μία χώρα για την 
προστασία των εργαζομένων ή για την
διαφύλαξη της πολιτικής, κοινωνικής ή
οικονομικής οργάνωσής της, σε βαθμό που
να επιβάλλεται η εφαρμογή της σε κάθε
κατάσταση που εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής της, ανεξάρτητα από το
εφαρμοστέο στη σύμβαση δίκαιο σύμφωνα
με τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο “για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου” προστίθεται για λόγους σαφήνειας και 
συνοχής. Αναγκαστικοί κανόνες υπάρχουν σε διάφορα άρθρα του Κανονισμού, αλλά και με 
διαφορετικές έννοιες. Είναι συνεπώς σημαντικό να βεβαιωθεί ότι ο ορισμός των αναγκαστικών 
κανόνων στο Άρθρο 8 ισχύει μόνο για τους σκοπούς του συγκεκριμένου άρθρου για τη σύμβαση 
εργασίας.

Οι λέξεις ”πρωταρχικής σημασίας” αντικαθίστανται από τη λέξη “αναγκαία”. Η οδηγία για την
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (POW) βασίζεται στην πιθανότητα για
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την χώρα μέλος υποδοχής να παρεκκλίνει από το νόμο της χώρας μέλους καταγωγής σε 
περίπτωση απόσπασης. Ένας στενός ορισμός του τι μπορεί να θεωρηθεί ως ο “σκληρός 
πυρήνας” των διατάξεων του εργατικού δικαίου του κράτους μέλους υποδοχής, ο οποίος μπορεί 
να εφαρμοσθεί σε περίπτωση απόσπασης, θα μπορούσε να ζημιώσει τον κατάλογο του Άρθρου 
3, παράγραφος 1 της οδηγίας ή να αποτρέψει την επέκτασή του σε άλλους τομείς της 
προστασίας της εργασίας. Ο ορισμός των αναγκαστικών κανόνων κινδυνεύει επίσης να 
ζημιώσει την εφαρμογή από το κράτος μέλος των όρων και των προϋποθέσεων της εργασίας σε 
θέματα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στην περίπτωση των 
“διατάξεων δημόσιας τάξης”.

Η έννοια του κανόνα δημόσιας τάξης δεν μπορεί να ορισθεί/ερμηνευθεί κατά τρόπο
περιοριστικό. Θα πρέπει το λιγότερο να αφορά κανόνες οι οποίοι κρίνονται ως πρωταρχικής
σημασίας για την προστασία των εργαζομένων.
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