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7. Εάν η αίτηση στην οποία αναφέρονται οι παράγραφοι 4 ή 5 υποβληθεί µετά τη λήξη της

διετούς προθεσµίας από την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού στο ενδιαφερόµενο

κράτος µέλος, τα δικαιώµατα από τα οποία δεν εξέπεσε ο δικαιούχος ή τα οποία δεν

παραγράφηκαν, αποκτώνται από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, µε την επιφύλαξη τυχόν

ευνοϊκότερων διατάξεων της νοµοθεσίας κάθε κράτους µέλους.

8. Εάν, ως συνέπεια του παρόντος κανονισµού, ένα πρόσωπο υπόκειται στη νοµοθεσία κράτους

µέλους άλλου από το καθοριζόµενο σύµφωνα µε τον Τίτλο ΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ)

αριθ. 1408/71, η εν λόγω νοµοθεσία εξακολουθεί να ισχύει ενόσω η σχετική κατάσταση παραµένει

αµετάβλητη, εκτός εάν ο ενδιαφερόµενος υποβάλει αίτηση να υπαχθεί στην εφαρµοζόµενη

νοµοθεσία σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. Η αίτηση υποβάλλεται εντός τριών µηνών από την

ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού στον αρµόδιο φορέα του κράτους µέλους, του

οποίου η νοµοθεσία εφαρµόζεται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, εάν το εν λόγω πρόσωπο

πρόκειται να υπαχθεί στη νοµοθεσία του κράτους µέλους αυτού από την ηµεροµηνία εφαρµογής

του παρόντος κανονισµού. Εάν η αίτηση υποβληθεί κατόπιν παρέλευσης της προθεσµίας αυτής, η

εν λόγω µεταβολή επέρχεται από την πρώτη ηµέρα του επόµενου µήνα.

9. Το άρθρο 55 του παρόντος κανονισµού εφαρµόζεται αποκλειστικά στις συντάξεις, οι οποίες

δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 46 γ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 κατά την

ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.

10. Το άρθρο 65, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο και παράγραφος 3, εφαρµόζεται στο

Λουξεµβούργο το αργότερο δύο έτη µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.

11. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε τις

τροποποιήσεις όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, που θεσπίζονται µε τον παρόντα

κανονισµό και τον κανονισµό εφαρµογής.
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Άρθρο 88

Ενηµέρωση των Παραρτηµάτων

Τα Παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού αναθεωρούνται περιοδικά.

Άρθρο 89

Κανονισµός εφαρµογής

Η διαδικασία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού καθορίζεται µε περαιτέρω κανονισµό.

Άρθρο 90

Κατάργηση

1. Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλίου καταργείται από την ηµεροµηνία

εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.

Ωστόσο, ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 παραµένει σε ισχύ και συνεχίζει να παράγει έννοµα

αποτελέσµατα για τους σκοπούς :

α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 859/2003 του Συµβουλίου, της 14ης Μαΐου 2003, για την

επέκταση των διατάξεων του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του κανονισµού (ΕΟΚ)

αριθ. 574/72 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις

αυτές µόνο λόγω της ιθαγένείας τους 1, έως ότου καταργηθεί ή τροποποιηθεί ο εν λόγω

κανονισµός,

                                                
1 ΕΕ L 124, 20.5.2003, σ. 1.
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β) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1661/85 του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1985, για τις

τεχνικές προσαρµογές της κοινοτικής νοµοθεσίας σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης των

διακινούµενων εργαζοµένων όσον αφορά τη Γροιλανδία 1, έως ότου καταργηθεί ή

τροποποιηθεί ο εν λόγω κανονισµός,

γ) της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο 2 και της Συµφωνίας µεταξύ της

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και της Ελβετικής

Συνοµοσπονδίας, αφετέρου, για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων 3 και άλλων

συµφωνιών που περιέχουν παραποµπή στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, έως ότου οι εν

λόγω συµφωνίες τροποποιηθούν, υπό το πρίσµα του παρόντος κανονισµού.

2. Οι παραποµπές στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 που περιέχονται στην οδηγία 98/49/ΕΚ

του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1998, σχετικά µε την προστασία των δικαιωµάτων

συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης των µισθωτών και των µη µισθωτών που µετακινούνται εντός

της Κοινότητας 4, πρέπει να εννοούνται ως παραποµπές στον παρόντα κανονισµό.

                                                
1 ΕΕ L 160, 20.6.1985, σ. 7.
2 ΕΕ L 1, 3.1.1994, σ. 1.
3 ΕΕ L 114, 30.4.2002, σ. 76. Συµφωνία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση

αριθ. 2/2003 της Επιτροπής ΕΕ-Ελβετίας (ΕΕ L 187, 26.7.2003, σ. 55).
4 ΕΕ L 209, 25.7.1998, σ. 46.
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Άρθρο 91

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του κανονισµού εφαρµογής.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος

µέλος.

Έγινε στις,                       στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

_________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Προκαταβολές παροχών διατροφής, ειδικά επιδόµατα τοκετού και υιοθεσίας

(Άρθρο 1, παράγραφος 2)

I. Προκαταβολές παροχών διατροφής

A. ΒΕΛΓΙΟ

Προκαταβολές παροχών διατροφής, τις οποίες προβλέπει ο νόµος της 21ης Φεβρουαρίου 2003 περί

δηµιουργίας µιας υπηρεσίας υποχρεώσεων διατροφής στο πλαίσιο της Οµοσπονδιακής ∆ηµόσιας

Υπηρεσίας Οικονοµικών (SPF Finances)

B. ∆ΑΝΙΑ

Προκαταβολές επιδοµάτων διατροφής τέκνων, τις οποίες προβλέπει ο νόµος περί παροχών για

τέκνα

Προκαταβολές επιδοµάτων διατροφής τέκνων, ενοποιηµένο κείµενο µε τον νόµο αριθ. 765 της

11ης Σεπτεµβρίου 2002

Γ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Προκαταβολές παροχών διατροφής δυνάµει του γερµανικού νόµου περί προκαταβολών παροχών

διατροφής (Unterhaltsvorschussgesetz) της 23ης Ιουλίου 1979

∆. ΓΑΛΛΙΑ

Επίδοµα οικογενειακής στήριξης που καταβάλλεται σε παιδί του οποίου ένας ή και οι δύο γονείς

υπεκφεύγουν ή αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις συντήρησης τέκνου ή καταβολής

της διατροφής που έχει ορισθεί µε δικαστική απόφαση
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E. ΑΥΣΤΡΙΑ

Προκαταβολές παροχών διατροφής δυνάµει του νόµου που προβλέπει την καταβολή επιδοµάτων

διατροφής τέκνων (Unterhaltsvorschussgesetz 1985 � UVG)

ΣΤ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Προκαταβολές παροχών διατροφής (Νόµος αριθ. 75/98, 19 Νοεµβρίου, περί εξασφάλισης της

συντήρησης ανηλίκων)

Ζ. ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

Επίδοµα διατροφής σύµφωνα µε τον νόµο περί εξασφάλισης της συντήρησης τέκνων (671/1998)

Η. ΣΟΥΗ∆ΙΑ

Επίδοµα διατροφής δυνάµει του νόµου περί υποστήριξης της συντήρησης (1996:1030)
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II. Ειδικά επιδόµατα τοκετού και υιοθεσίας

A. ΒΕΛΓΙΟ

Επίδοµα γεννήσεως και επίδοµα υιοθεσίας

B. ΙΣΠΑΝΙΑ

Εφ άπαξ επίδοµα τοκετού

Γ. ΓΑΛΛΙΑ

Επιδόµατα τοκετού ή υιοθεσίας ως µέρος των «παροχών υποδοχής µικρού παιδιού» (�Prestations

d�accueil au jeune enfant� � PAJE)

∆. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Επιδόµατα κυήσεως

Επιδόµατα γεννήσεως

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

∆έσµη επιδοµάτων µητρότητας, εφ άπαξ επίδοµα µητρότητας και ενίσχυση υπό µορφή εφ� άπαξ

ποσού για την κάλυψη των εξόδων διεθνούς υιοθεσίας σύµφωνα µε τον νόµο περί επιδοµάτων

µητρότητας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

∆ιατάξεις συµβάσεων που παραµένουν σε ισχύ και, κατά περίπτωση, περιορίζονται στα

πρόσωπα που καλύπτονται από αυτές

(Άρθρο 8, παράγραφος 1)

Το περιεχόµενο του παρόντος Παραρτήµατος καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από

το Συµβούλιο, σύµφωνα µε τη Συνθήκη, το συντοµότερο δυνατόν και το αργότερο πριν από την

προβλεπόµενη στο άρθρο 91 ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Περιορισµός των δικαιωµάτων παροχών σε είδος

για τα µέλη των οικογενειών µεθοριακών εργαζοµένων

(Άρθρο 18, παράγραφος 2)

∆ΑΝΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Περισσότερα δικαιώµατα για συνταξιούχους που επιστρέφουν στο αρµόδιο κράτος µέλος

(Άρθρο 27, παράγραφος 2)

ΒΕΛΓΙΟ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΕΛΛΑ∆Α

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΣΟΥΗ∆ΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Περισσότερα δικαιώµατα για πρώην µεθοριακούς εργαζόµενους που επιστρέφουν στο

προηγούµενο κράτος µέλος όπου ασκούσαν µισθωτή ή µη µισθωτή δραστηριότητα

(εφαρµόζεται µόνον εφόσον το κράτος µέλος στο οποίο βρίσκεται το αρµόδιο όργανο, το

υπεύθυνο για τη δαπάνη των παροχών σε είδος που χορηγούνται στο συνταξιούχο στο κράτος

µέλος κατοικίας του, περιλαµβάνεται στον κατάλογο)

(Άρθρο 28, παράγραφος 2)

ΒΕΛΓΙΟ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ



15577/6/03 REV 6 ZAC/lk 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI DG G II    EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Προσδιορισµός της νοµοθεσίας τύπου Α που θα πρέπει να εµπίπτει στον ειδικό συντονισµό

(Άρθρο 44, παράγραφος 1)

A. ΕΛΛΑ∆Α

Νοµοθεσία σχετική µε το καθεστώς των γεωργικών ασφαλίσεων (ΟΓA), δυνάµει του νόµου

αριθ. 4169/1961

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

Μέρος II, Κεφ. 15 του κωδικοποιηµένου νόµου περί κοινωνικής ασφαλίσεως και κοινωνικών

υπηρεσιών (Social Welfare (Consolidation) Act), 1993

Γ. ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

Συντάξεις αναπηρίας που καθορίζονται σύµφωνα µε το νόµο περί εθνικών συντάξεων της

8ης Ιουνίου 1956 και χορηγούνται δυνάµει των µεταβατικών διατάξεων του νόµου περί εθνικών

συντάξεων (547/93)

Εθνικές συντάξεις σε πρόσωπα που είναι ανάπηρα ή αποκτούν αναπηρία σε νεαρή ηλικία (νόµος

περί εθνικών συντάξεων (547/93))

∆. ΣΟΥΗ∆ΙΑ

Εξαρτηµένες από τις αποδοχές παροχές ασθενείας και αντισταθµίσεις δραστηριότητας (νόµος

1962:381, όπως τροποποιήθηκε µε το νόµο 2001: 489)
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E. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

(α) Μεγάλη Βρετανία

Τµήµατα 30A(5), 40, 41 και 68 του νόµου περί εισφορών και παροχών, 1992.

(β) Βόρεια Ιρλανδία

Τµήµατα 30A(5), 40, 41 και 68 του νόµου περί εισφορών και παροχών (Βόρεια Ιρλανδία),

1992.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

(Άρθρο 46 παράγραφος 3)

ΒΕΛΓΙΟ
Καθεστώτα εφαρµοζόµενα από τους βελγικούς φορείς για τους οποίους η
απόφαση είναι υποχρεωτική σε περίπτωση συµφωνίας

Καθεστώς εργατών ορυχείων Οργανισµός
Υπερποντίων
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

Κράτη
µέλη

Καθεστώτα εφαρµοζόµενα
από τους φορείς των
κρατών µελών, οι οποίοι
έχουν λάβει την απόφαση
που αναγνωρίζει το βαθµό
αναπηρίας

Γενικό
καθεστώς

Γενική
αναπηρία

Επαγγελµατική
αναπηρία

Καθεστώς
ναυτικών

ΓΑΛΛΙΑ 1. Γενικό καθεστώς:
� Οµάδα III 
(συνεχής φροντίδα)

Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία

� Οµάδα II Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία
� Οµάδα I Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία

2. Γεωργικό καθεστώς
� Γενική ολική 
αναπηρία

Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία

� Γενική αναπηρία 
δύο τρίτων

Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία

� Συνεχής φροντίδα Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία
3. Καθεστώς εργατών 

ορυχείων:
� Γενική µερική 
αναπηρία

Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία

� Συνεχής φροντίδα Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία
� Επαγγελµατική 
αναπηρία

Ασυµφωνία Ασυµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία

4. Καθεστώς 
ναυτικών:
� Γενική αναπηρία Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία
� Συνεχής φροντίδα Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία
� Επαγγελµατική 
αναπηρία

Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία

ΙΤΑΛΙΑ 1. Γενικό καθεστώς:
� Αναπηρία 
εργατών

Ασυµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία

� Αναπηρία 
υπαλλήλων

Ασυµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία

2. Καθεστώς 
ναυτικών:
� Ανικανότητα 
προς ναυσιπλοΐα

Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία

ΛΟΥΞΕΜ
ΒΟΥΡΓΟ
(1)

Αναπηρία εργατών Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία

Αναπηρία υπαλλήλων Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία
(1) Οι ενδείξεις όσον αφορά τη συµφωνία µεταξύ, αφενός, του Λουξεµβούργου και, αφετέρου, της

Γαλλίας και του Βελγίου, θα επανεξετασθούν από τεχνική άποψη για να ληφθούν υπόψη οι
τροποποιήσεις της εθνικής νοµοθεσίας του Λουξεµβούργου.
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ΓΑΛΛΙΑ
Καθεστώτα εφαρµοζόµενα από τους γαλλικούς φορείς για τους οποίους η απόφαση είναι υποχρεωτική σε περίπτωση συµφωνίας
Γενικό καθεστώς Γεωργικό καθεστώς Καθεστώς εργατών ορυχείων Καθεστώς ναυτικών

Κράτη µέλη Καθεστώτα
εφαρµοζόµενα από τους
φορείς των κρατών
µελών, οι οποίοι έχουν
λάβει την απόφαση που
αναγνωρίζει το βαθµό
αναπηρίας

Οµάδα Ι Οµάδα IΙ Οµάδα III
Συνεχής
φροντίδα

2/3
Αναπηρία

Ολική
αναπηρία

Συνεχής
φροντίδα

2/3 Γενική
αναπηρία

Συνεχής
φροντίδα

Επαγγελµατ.
αναπηρία

2/3 Γενική
αναπηρία

Ολική
Επαγγελµατ.
αναπηρία

Συνεχής
φροντίδα

ΒΕΛΓΙΟ 1. Γενικό καθεστώς Συµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία
2. Καθεστώς εργατών
ορυχείων
� Γενική µερική
αναπηρία

Συµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία

� Επαγγελµατική
αναπηρία

Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Συµφωνία (2)

3. Καθεστώς ναυτικών Συµφωνία (1) Ασυµφωνία Ασυµφωνία Συµφωνία
(1)

Ασυµφωνία Ασυµφωνία Συµφωνία
(1)

Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία

ΙΤΑΛΙΑ 1. Γενικό καθεστώς
� Αναπηρία εργατών Συµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία
� Αναπηρία υπαλλήλων Συµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία
2. Καθεστώς ναυτικών
� Ανικανότητα προς
ναυσιπλοΐα

Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία

ΛΟΥΞΕΜ

ΒΟΥΡΓΟ

(3)

Αναπηρία εργατών Συµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία

Αναπηρία υπαλλήλων Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία
(1) Εφόσον η αναπηρία την οποία αναγνωρίζουν οι βελγικοί φορείς είναι γενική.
(2) Μόνον εάν ο βελγικός φορέας έχει αναγνωρίσει ότι ο εργάτης είναι ανίκανος προς εργασία είτε υπό το έδαφος είτε επί του εδάφους.
(3) Οι ενδείξεις όσον αφορά τη συµφωνία µεταξύ, αφενός, του Λουξεµβούργου και, αφετέρου, της Γαλλίας και του Βελγίου, θα επανεξετασθούν από τεχνική

άποψη για να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις της εθνικής νοµοθεσίας του Λουξεµβούργου.
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ΙΤΑΛΙΑ
Καθεστώτα εφαρµοζόµενα από τους ιταλικούς φορείς για τους
οποίους η απόφαση είναι υποχρεωτική σε περίπτωση συµφωνίας

Γενικό καθεστώς

Κράτη
µέλη

Καθεστώτα εφαρµοζόµενα από
τους φορείς των κρατών µελών,
οι οποίοι έχουν λάβει την
απόφαση που αναγνωρίζει το
βαθµό αναπηρίας

Εργάτες Υπάλληλοι
Ναυτικοί
Ανικανότητα προς
ναυσιπλοΐα

ΒΕΛΓΙΟ 1. Γενικό καθεστώς Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία
2. Καθεστώς εργατών 

ορυχείων
� Γενική µερική 
αναπηρία

Συµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία

� Επαγγελµατική 
αναπηρία

Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία

3. Καθεστώς ναυτικών Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία
ΓΑΛΛΙΑ 1. Γενικό καθεστώς

� Οµάδα III (συνεχής 
φροντίδα)

Συµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία

� Οµάδα II Συµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία
� Οµάδα I Συµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία

2. Γεωργικό καθεστώς
� Γενική ολική αναπηρία Συµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία
� Γενική µερική 
αναπηρία

Συµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία

� Συνεχής φροντίδα Συµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία
3. Καθεστώς εργατών 

ορυχείων
� Γενική µερική 
αναπηρία

Συµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία

� Συνεχής φροντίδα Συµφωνία Συµφωνία Ασυµφωνία
� Επαγγελµατική 
αναπηρία

Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία

4. Καθεστώς ναυτικών
� Γενική µερική 
αναπηρία

Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία

� Συνεχής φροντίδα Ασυµφωνία Ασυµφωνία Ασυµφωνία
� Επαγγελµατική 
αναπηρία
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ1

Καθεστώτα εφαρµοζόµενα από τους
λουξεµβουργιανούς φορείς για τους οποίους η
απόφαση είναι υποχρεωτική σε περίπτωση
συµφωνίας

Κράτη µέλη Καθεστώτα εφαρµοζόµενα από τους
φορείς των κρατών µελών, οι οποίοι
έχουν λάβει την απόφαση που
αναγνωρίζει το βαθµό αναπηρίας

Αναπηρία εργατών Αναπηρία υπαλλήλων

ΒΕΛΓΙΟ 1. Γενικό καθεστώς

2. Καθεστώς εργατών ορυχείων:
- Γενική µερική αναπηρία
- Επαγγελµατική αναπηρία

3. Καθεστώς ναυτικών

Συµφωνία

Ασυµφωνία
Ασυµφωνία

Συµφωνία (1)

Συµφωνία

Ασυµφωνία
Ασυµφωνία

Ασυµφωνία (1)

ΓΑΛΛΙΑ 1. Γενικό καθεστώς :
- Οµάδα III (συνεχής 

φροντίδα)
- Οµάδα II
- Οµάδα I

2. Γεωργικό καθεστώς:
- Γενική ολική αναπηρία
- Γενική αναπηρία δύο

τρίτων
- Συνεχής φροντίδα

3. Καθεστώς εργατών ορυχείων:
- Γενική αναπηρία

δύο τρίτων
- Συνεχής φροντίδα
- Γενική ολική αναπηρία

4. Καθεστώς ναυτικών:
- Γενική µερική αναπηρία
- Συνεχής φροντίδα
- Επαγγελµατική αναπηρία

Συµφωνία

Συµφωνία
Συµφωνία

Συµφωνία
Συµφωνία

Συµφωνία

Συµφωνία

Συµφωνία
Ασυµφωνία

Συµφωνία
Συµφωνία
Ασυµφωνία

Συµφωνία

Συµφωνία
Συµφωνία

Συµφωνία
Συµφωνία

Συµφωνία

Συµφωνία

Συµφωνία
Ασυµφωνία

Συµφωνία
Συµφωνία
Ασυµφωνία

(1) Εφόσον η αναπηρία την οποία αναγνωρίζουν οι βελγικοί φορείς είναι γενική.

                                                
1 Οι ενδείξεις όσον αφορά τη συµφωνία µεταξύ, αφενός, του Λουξεµβούργου και, αφετέρου, της Γαλλίας και του

Βελγίου, θα επανεξετασθούν από τεχνική άποψη για να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις της εθνικής
νοµοθεσίας του Λουξεµβούργου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Περιπτώσεις στις οποίες η αυτοτελής παροχή είναι ίση ή υψηλότερη της αναλογικής παροχής

(Άρθρο 52, παράγραφος 4)

A. ∆ΑΝΙΑ

Όλες οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που αναφέρονται στο νόµο περί κοινωνικών συντάξεων, εκτός

των συντάξεων που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα IX

B. ΓΑΛΛΙΑ

Όλες οι αιτήσεις για παροχές σύνταξης ή επιζώντων δυνάµει των συστηµάτων επικουρικής

σύνταξης για µισθωτούς ή µη µισθωτούς εργαζόµενους, µε την εξαίρεση των αιτήσεων συντάξεων

γήρατος ή επιζώντων του συστήµατος επικουρικής σύνταξης του ιπταµένου προσωπικού της

πολιτικής αεροπορίας

Γ. ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

Όλες οι αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία, γήρατος (βάσει

ασφαλιστικών εισφορών), χηρείας (βάσει ασφαλιστικών εισφορών)

∆. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο δικαιούται σύνταξης βάσει του ολλανδικού νόµου περί γενικής

ασφάλισης γήρατος (AOW)
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E. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Αιτήσεις για συντάξεις αναπηρίας, γήρατος και χηρείας, εξαιρουµένων των περιπτώσεων στις

οποίες το άθροισµα των περιόδων ασφάλισης που συµπληρώθηκαν υπό τη νοµοθεσία

περισσοτέρων του ενός κρατών µελών είναι ίσο ή µεγαλύτερο των 21 ηµερολογιακών ετών, το

άθροισµα των εθνικών ασφαλιστικών περιόδων είναι ίσο ή µικρότερο των 20 ετών, και ο

υπολογισµός γίνεται βάσει του άρθρου 11 του νοµοθετικού διατάγµατος αριθ. 35/2002, της

19ης Φεβρουαρίου, το οποίο ορίζει τους κανόνες για τον καθορισµό του ποσού της σύνταξης. Στις

περιπτώσεις αυτές, µε την εφαρµογή ευνοϊκότερων συντελεστών υπολογισµού της σύνταξης,

ενδέχεται το ποσό της αναλογικής παροχής να είναι ίσο ή υψηλότερο από το ποσό της ανεξάρτητης

παροχής.

ΣΤ. ΣΟΥΗ∆ΙΑ

Εξαρτηµένες από τις αποδοχές συντάξεις γήρατος (νόµος 1998:674), εξαρτηµένες από τις αποδοχές

συντάξεις επιζώντων υπό µορφή σύνταξης αναπροσαρµογής και επιδόµατος σύνταξης τέκνου εάν ο

θάνατος επήλθε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2003 και σύνταξης χηρείας (νόµος 2000:461 και

νόµος 2000:462)
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Ζ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Όλες οι αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία, συντάξεις χηρείας και

παροχές λόγω θανάτου (bereavement benefits) που καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του

Τίτλου III, Κεφάλαιο 5 του κανονισµού, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες :

(α) κατά τη διάρκεια οικονοµικού έτους µε ηµεροµηνία έναρξης την 6η Απριλίου 1975 ή

µεταγενέστερη :

(i) ο ενδιαφερόµενος πραγµατοποίησε περιόδους ασφάλισης, απασχόλησης ή

κατοικίας υπό τη νοµοθεσία του Ηνωµένου Βασιλείου και ενός άλλου κράτους

µέλους· και

(ii) ένα (ή περισσότερα) από τα αναφερόµενα στο στοιχείο (i) οικονοµικά έτη δεν

λογίζονται ως έτη απόκτησης της ιδιότητας του δικαιούχου κατά την έννοια της

νοµοθεσίας του Ηνωµένου Βασιλείου,

(β) οι περίοδοι ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκαν υπό την ισχύουσα στο Ηνωµένο

Βασίλειο νοµοθεσία για τις προ της 5ης Ιουλίου 1948 περιόδους έχουν ενδεχοµένως

ληφθεί υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 52, παράγραφος 1, στοιχείο (β) του

κανονισµού δι� εφαρµογής περιόδων ασφάλισης, απασχόλησης ή κατοικίας υπό τη

νοµοθεσία άλλου κράτους µέλους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Παροχές και συµφωνίες για τις οποίες µπορεί να εφαρµοσθεί το άρθρο 49

I. Παροχές αναφερόµενες στο άρθρο 54, παράγραφος 2, στοιχείο (α) το ποσό των οποίων

είναι ανεξάρτητο από τη διάρκεια των περιόδων ασφάλισης ή κατοικίας :

A. ΒΕΛΓΙΟ

Παροχές βάσει της νοµοθεσίας του γενικού καθεστώτος αναπηρίας, του ειδικού καθεστώτος

αναπηρίας εργατών ορυχείων και του ειδικού καθεστώτος αναπηρίας ναυτικών εµπορικής

ναυτιλίας

Παροχές βάσει της νοµοθεσίας περί ασφαλίσεως των αυτοαπασχολούµενων κατά του κινδύνου

ανικανότητας προς εργασία

Παροχές βάσει της νοµοθεσίας περί αναπηρίας στο πλαίσιο του συστήµατος υπερποντίων

κοινωνικών ασφαλίσεων και το καθεστώς αναπηρίας των πρώην υπαλλήλων του Βελγικού Κογκό

και της Ρουάντα - Ουρούντι.

B. ∆ΑΝΙΑ

Η πλήρης εθνική σύνταξη γήρατος που χορηγεί η ∆ανία µετά από 10 έτη κατοικίας σε πρόσωπα

στα οποία έχει ήδη χορηγηθεί σύνταξη µέχρι την 1η Οκτωβρίου 1989

Γ. ΕΛΛΑ∆Α

Οι παροχές βάσει των διατάξεων του νόµου αριθ. 4169/1961 σχετικά µε το καθεστώς των

γεωργικών ασφαλίσεων (ΟΓA)

∆. ΙΣΠΑΝΙΑ

Οι συντάξεις επιζώντος που χορηγούνται βάσει γενικών και ειδικών συνταξιοδοτικών συστηµάτων,

εξαιρουµένου του ειδικού καθεστώτος δηµοσίων υπαλλήλων
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E. ΓΑΛΛΙΑ

Η σύνταξη αναπηρίας δυνάµει του γενικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης ή του συστήµατος
των µισθωτών του γεωργικού τοµέα

Η σύνταξη ανάπηρου χήρου ή χήρας του γενικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης ή του
συστήµατος των µισθωτών του γεωργικού τοµέα, όταν υπολογίζεται µε βάση τη σύνταξη
αναπηρίας του αποθανόντος συζύγου µετά από εκκαθάριση κατ� εφαρµογή του άρθρου 52,
παράγραφος 1, στοιχείο α)

ΣΤ. ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

Σύνταξη αναπηρίας τύπου Α

Ζ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Ο νόµος της 18ης Φεβρουαρίου 1966 περί της ασφάλισης αναπηρίας των µισθωτών, όπως
τροποποιήθηκε (WAO)

Ο νόµος της 24ης Απριλίου 1997 περί της ασφάλισης αναπηρίας των αυτοαπασχολουµένων, όπως
τροποποιήθηκε (WAZ)

Ο νόµος της 21ης ∆εκεµβρίου 1995 περί της γενικής ασφάλισης των επιζώντων εξαρτώµενων
ατόµων (ANW)

H. ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

Εθνικές συντάξεις σε πρόσωπα που είναι ανάπηρα ή αποκτούν αναπηρία σε νεαρή ηλικία (νόµος
περί εθνικών συντάξεων (547/93))

Εθνικές συντάξεις οι οποίες καθορίζονται σύµφωνα µε τον νόµο περί εθνικών συντάξεων της
8ης Ιουνίου 1956 και χορηγούνται δυνάµει των µεταβατικών κανόνων του νόµου περί εθνικών
συντάξεων (547/93)

Το πρόσθετο ποσό σύνταξης τέκνου σύµφωνα µε τον νόµο περί συντάξεων επιζώντων της
17ης Ιανουαρίου 1969
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I. ΣΟΥΗ∆ΙΑ

Εξαρτηµένες από τις αποδοχές συντάξεις επιζώντων υπό µορφή επιδόµατος σύνταξης τέκνου και

σύνταξης αναπροσαρµογής εάν ο θάνατος επήλθε την 1η Ιανουαρίου 2003 ή αργότερα, εφόσον ο

αποθανών είχε γεννηθεί από το 1938 και µετά (νόµος 2000:461)

II. Παροχές αναφερόµενες στο άρθρο 54, παράγραφος 2, στοιχείο β) του κανονισµού, των

οποίων το ποσό καθορίζεται σε συνάρτηση µε πλασµατική περίοδο που θεωρείται ότι

έχει πραγµατοποιηθεί µεταξύ της ηµεροµηνίας επέλευσης του κινδύνου και

µεταγενέστερης ηµεροµηνίας

A. ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Οι συντάξεις αναπηρίας και επιζώντων για τις οποίες λαµβάνεται υπόψη µία συµπληρωµατική

περίοδος

Οι συντάξεις γήρατος για τις οποίες λαµβάνεται υπόψη µία ήδη πραγµατοποιηθείσα

συµπληρωµατική περίοδος

B. ΙΣΠΑΝΙΑ

Οι συντάξεις λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία, αποχωρήσεως λόγω µόνιµης ανικανότητας

(αναπηρία) δυνάµει του ειδικού καθεστώτος δηµοσίων υπαλλήλων, οι οποίες οφείλονται βάσει του

Τίτλου I του ενοποιηµένου κειµένου του νόµου για τις συντάξεις δηµοσίου, εάν κατά τη στιγµή της

επέλευσης του κινδύνου ο δικαιούχος ήταν δηµόσιος υπάλληλος εν ενεργεία ή εξοµοιούµενος·

συντάξεις λόγω θανάτου και επιζώντων (χήρες/χήροι, ορφανά, και γονείς) οι οποίες οφείλονται

βάσει του Τίτλου I του ενοποιηµένου κειµένου του νόµου για τις συντάξεις δηµοσίου, εάν κατά τη

στιγµή της επέλευσης του κινδύνου ο δικαιούχος ήταν δηµόσιος υπάλληλος εν ενεργεία ή

εξοµοιούµενος

Γ. ΙΤΑΛΙΑ

Ιταλικές συντάξεις ολικής ανικανότητας προς εργασία (inabilità)
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∆. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Οι συντάξεις αναπηρίας και επιζώντων

E. ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

Συντάξεις το δικαίωµα στις οποίες θεµελιώνεται µε την απασχόληση, για τις οποίες λαµβάνονται

υπόψη µελλοντικές περίοδοι σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία

ΣΤ. ΣΟΥΗ∆ΙΑ

Επιδόµατα ασθενείας και αντιστάθµιση δραστηριότητας υπό µορφή εγγυηµένης παροχής

(νόµος 1962:381)

Συντάξεις επιζώντων που υπολογίζονται µε βάση πλασµατική περίοδο ασφάλισης (νόµοι 2000:461

και 2000:462)

Συντάξεις γήρατος υπό µορφή εγγυηµένης σύνταξης που υπολογίζεται βάσει ήδη

πραγµατοποιηθείσας πλασµατικής περιόδου (νόµος 1998:702)

III. Συµφωνίες αναφερόµενες στο άρθρο 54, παράγραφος 2, στοιχείο β), σηµείο (i) του

κανονισµού, µε σκοπό να αποφεύγεται ο υπολογισµός της ίδιας πλασµατικής περιόδου

πάνω από µία φορά :

Η Σύµβαση Περί Κοινωνικής Ασφαλίσεως της 28ης Απριλίου 1997 µεταξύ της ∆ηµοκρατίας της

Φινλανδίας και της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας

Η Σύµβαση Περί Κοινωνικής Ασφαλίσεως της 10ης Νοεµβρίου 2000 µεταξύ της ∆ηµοκρατίας της

Φινλανδίας και του Μεγάλου ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου

Η Σκανδιναβική Σύµβαση της 15ης Ιουνίου 1992 περί κοινωνικής ασφαλίσεως
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Ειδικές µη ανταποδοτικού τύπου παροχές σε χρήµα

(Άρθρο,70, παράγραφος 2, στοιχείο γ))

Το περιεχόµενο του παρόντος Παραρτήµατος καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από

το Συµβούλιο, σύµφωνα µε τη Συνθήκη, το συντοµότερο δυνατόν και το αργότερο πριν από την

προβλεπόµενη στο άρθρο 91 ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

Ειδικές διατάξεις για την εφαρµογή της νοµοθεσίας των κρατών µελών

(Άρθρα 51, παράγραφος 3, 56, παράγραφος 1 και 83)

Το περιεχόµενο του παρόντος Παραρτήµατος καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από

το Συµβούλιο, σύµφωνα µε τη Συνθήκη, το συντοµότερο δυνατόν και το αργότερο πριν από την

προβλεπόµενη στο άρθρο 91 ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.

________________________
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 6 Ιανουαρίου 1999, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση κανονισµού του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον συντονισµό των συστηµάτων

κοινωνικής ασφάλισης, µε νοµική βάση τα άρθρα 42 και 308 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της

Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 1

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 27 Ιανουαρίου 2000 2.

Λόγω της πολυπλοκότητας του θέµατος, το Συµβούλιο εξέτασε το φάκελο σε δύο στάδια.

Κατά τα πρώτα δύο έτη, το Συµβούλιο συζήτησε λεπτοµερώς τα κύρια προβλήµατα που

έθετε το προτεινόµενο νέο νοµικό πλαίσιο. Βάσει των εργασιών αυτών και παραµέτρων που

ορίζουν τους βασικούς στόχους προς επίτευξη, η διαδικασία αναδιατύπωσης συνεχίσθηκε

µετά το 2002.

Καθ� όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενηµερωνόταν τακτικά

για τις συνεχιζόµενες εργασίες στο πλαίσιο του Συµβουλίου, και κάθε διαδοχική Προεδρία

εκλήθη σε άτυπες συναντήσεις µε τον Εισηγητή.

Αποτέλεσµα της στενής αυτής συνεργασίας ήταν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπόρεσε να

περιλάβει στο ψήφισµά του µεγάλο αριθµό τροπολογιών οι οποίες ήταν ήδη σύµφωνες µε την

θέση του Συµβουλίου.

Σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαβίβασε τη γνώµη

του από πρώτη ανάγνωση στις 3 Σεπτεµβρίου 2003.

Εν συνεχεία η Επιτροπή υπέβαλε, στις 10 Οκτωβρίου 2003, την τροποποιηµένη της πρόταση,

µε την οποία έγιναν δεκτές οι περισσότερες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

                                                
1 Ε.Ε. C 38, 12 Φεβρουαρίου 1999, σ. 10.
2 Ε.Ε. C 75, 15 Μαρτίου 2000, σ. 29.
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Στις 26 Ιανουαρίου 2004, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το

άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Ο κανονισµός αποσκοπεί στην αντικατάσταση των ισχυόντων κοινοτικών κανόνων1 σχετικά

µε τον συντονισµό των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών µελών.

Στόχος των κανόνων είναι να προστατεύονται τα δικαιώµατα κοινωνικής ασφάλισης των

ασφαλισµένων που µετακινούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας, αίροντας τα εµπόδια στην

ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων.

Κοινοτικές διατάξεις για τον συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης

χρονολογούνται από τα πρώτα χρόνια της ΕΟΚ. Ο ισχύων κανονισµός, αριθ. 1408/71,

τροποποιήθηκε και επικαιροποιήθηκε µε διάφορες ευκαιρίες προκειµένου να περιλάβει όχι

µόνο τις εξελίξεις σε κοινοτικό επίπεδο, στις οποίες περιλαµβάνονται οι αποφάσεις του

∆ικαστηρίου, αλλά και οι αλλαγές στις εθνικές νοµοθεσίες. Οι παράγοντες αυτοί συνέτειναν

ώστε οι κοινοτικοί κανόνες συντονισµού να καταστούν περίπλοκοι και χρονοβόροι.

Ενώ διατηρεί τις κατευθυντήριες αρχές και τα ουσιαστικά στοιχεία του ισχύοντος κανονισµού

αριθ. 1408/71, ο νέος κανονισµός εισάγει νέο νοµικό πλαίσιο µε την σύµπτυξη των διατάξεων

και τη διεύρυνση του υλικού και προσωπικού πεδίου εφαρµογής.

Οι βασικές αρχές του ισχύοντος κανονισµού αριθ. 1408/71, όπως η αρχή της εξοµοίωσης

ορισµένων περιστατικών ή γεγονότων, του συνυπολογισµού των περιόδων και της εξαγωγής

παροχών, διατηρούνται και προβάλλονται καλύτερα.

                                                
1 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρµογής

των συστηµάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους µισθωτούς και τις οικογένειές τους που
διακινούνται εντός της Κοινότητας.
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Επί πλέον, η αρχή ότι κάθε πρόσωπο υπάγεται στη νοµοθεσία ενός µόνο κράτους µέλους

επιτρέπει στον ενδιαφερόµενο να ζητά τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε ένα µόνο

κράτος, πράγµα που διευκολύνει και την εργασία των εθνικών διοικητικών υπηρεσιών.

Ακόµη, δεδοµένου ότι η αρµοδιότητα για όλες σχεδόν τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης

καθορίζεται βάσει του τόπου άσκησης της δραστηριότητας του ενδιαφεροµένου, διατηρείται

ο σύνδεσµος µεταξύ της είσπραξης των συνεισφορών και της καταβολής των παροχών.

Τα µέτρα προς αποφυγή της επικάλυψης παροχών κοινωνικής ασφάλισης που αποκτώνται σε

ένα κράτος µέλος µε άλλες παροχές του ίδιου είδους που αποκτώνται σε άλλο κράτος µέλος,

θα πρέπει να περιορίσουν σηµαντικά το ενδεχόµενο άδικων πλεονεκτηµάτων λόγω της

ελεύθερης µετακίνησης στο εσωτερικό της Κοινότητας, και να οδηγήσουν στην πλήρη

εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης.

Με την επέκταση του προσωπικού πεδίου εφαρµογής του κανονισµού σε όλους τους πολίτες

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τη νέα έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας που

θεσπίζουν οι Συνθήκες, δεν χρειάζεται πλέον να προβλέπονται πολλές εξαιρέσεις και ειδικοί

κανόνες για ορισµένες κατηγορίες προσώπων, και αυτό συµβάλλει στο γενικό στόχο της

απλούστευσης.

Ως σύνολο, ο νέος κανονισµός θα πρέπει εποµένως να αποτελεί ένα πλέον συνεκτικό,

λειτουργικό και εκσυγχρονισµένο νοµικό µέσο, το οποίο θα οδηγήσει τόσο στη βελτίωση των

δικαιωµάτων των ασφαλισµένων όσο και στην απλούστευση των διαδικασιών.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 47 τροπολογίες της πρότασης της Επιτροπής.
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40 από τις 47 τροπολογίες ενσωµατώθηκαν καθ� ολοκληρίαν στην τροποποιηµένη

πρόταση της Επιτροπής, και συγκεκριµένα οι αριθ. 3 έως 10, 12 έως 19, 21 έως 26,

28 έως 32, 34, 35, 37, 39, 46 έως 48, 50 και 52 έως 56.

Η Επιτροπή δέχθηκε επίσης, εν µέρει, τις τροπολογίες 11, 44 και 51.

Τέσσερις άλλες τροπολογίες πάντως, και συγκεκριµένα οι αριθ. 38, 40, 45 και 49, δεν

έγιναν δεκτές από την Επιτροπή.

2. Θέση του Συµβουλίου σχετικά µε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Συµβούλιο δέχθηκε πλήρως τις 37 από τις 43 τροπολογίες που ενσωµατώθηκαν εν

όλω ή εν µέρει στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, και συγκεκριµένα τις

αριθ. 3 έως 11, 12 έως 19, 21 έως 26, 28 έως 32, 34, 35, 37, 39, 44, 51, 52, 55 και 56.

Το Συµβούλιο δέχθηκε επίσης, υπό την προϋπόθεση αναδιατύπωσης, την αρχή η οποία

ενυπάρχει στην τροπολογία 46, όσον αφορά τη σχέση µεταξύ υποχρεωτικών και

συµπληρωµατικών συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. Κρίνει ότι πρέπει να

αξιολογηθεί περαιτέρω η πείρα των κρατών µελών στον τοµέα της αντικατάστασης

νοµοθετικών διατάξεων περί κοινωνικής ασφάλισης µε συµβατικές ρυθµίσεις

(βλ. αιτιολογική παράγραφο 6).

Το πνεύµα της τροπολογίας 47, που αφορά την ίση µεταχείριση για τους µεθοριακούς

εργαζόµενους και τις οικογένειές τους, είναι επίσης πλήρως αποδεκτό για το

Συµβούλιο, µε ευρύτερο όµως πεδίο ώστε να περιλαµβάνει όχι µόνο τους µεθοριακούς,

αλλά όλους τους εργαζόµενους που δεν κατοικούν στο κράτος στο οποίο

απασχολούνται, δεδοµένου ότι η αρχή της ίσης µεταχείρισης είναι εξ ίσου σηµαντική

για ολόκληρη αυτή την κατηγορία.

Όσο για την τροπολογία 50, που αφορά το δικαίωµα των µελών της οικογενείας των

µεθοριακών εργαζοµένων σε παροχές, το Συµβούλιο συµφωνεί µε το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η ειδική τους κατάσταση όσον αφορά τη
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δυνατότητά τους να λαµβάνουν παροχές ασθενείας σε είδος στο κράτος µέλος

απασχόλησης. Η τροπολογία αυτή ενσωµατώθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στην κοινή

θέση, µε την θέσπιση δικαιώµατος στις παροχές σε είδος κατά τη διάρκεια διαµονής

στο αρµόδιο κράτος µέλος. Εν τούτοις, το άρθρο 18 παρ. 2 προβλέπει ότι τα κράτη

µέλη που απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙΙ µπορούν να περιορίζουν την πρόσβαση

στις παροχές σε είδος µόνο για περιπτώσεις που είναι ιατρικά απαραίτητες κατά τη

διάρκεια της διαµονής.

Η τροπολογία 53, που αφορά τη µετάβαση σε άλλο κράτος µέλος µε σκοπό να ληφθούν

παροχές σε είδος κατά τη διάρκεια της διαµονής, δεν γίνεται πλήρως αποδεκτή από το

Συµβούλιο, δεδοµένου ότι το Συµβούλιο δεν είναι σε θέση να περιορίσει µόνο στη

νοσοκοµειακή περίθαλψη το πεδίο της άδειας που χορηγεί ο αρµόδιος φορέας

προκειµένου να ληφθεί εκτός του κράτους κατοικίας η ενδεδειγµένη για την κατάσταση

του ενδιαφεροµένου αγωγή. Κατά τη γνώµη του Συµβουλίου, οι επιπτώσεις αυτού του

περιορισµού, και ιδίως οι διακανονισµοί αποπληρωµής µεταξύ κρατών µελών, θα

πρέπει επίσης να ρυθµίζονται µε ειδικές διατάξεις. (βλ. αιτιολογική παράγραφο 21)

Το Συµβούλιο θα µπορούσε επίσης να δεχθεί την τροπολογία 54 που αφορά τη

δυνατότητα των συνταξιούχων µεθοριακών εργαζοµένων να λαµβάνουν παροχές

ασθενείας σε είδος στο κράτος µέλος της τελευταίας δραστηριότητάς τους, υπό την

προϋπόθεση συµφωνίας των δύο ενδιαφεροµένων κρατών µελών (κράτος

δραστηριότητας και κράτος αρµόδιο για τις παροχές ασθένειας), όπως προβλέπεται στο

Παράρτηµα V της κοινής θέσης. (βλ. άρθρο 28, παρ. 2)

Πάντως, το Συµβούλιο δεν έκρινε σκόπιµο να δεχθεί την τροπολογία 48, η οποία

αναφέρεται στην ανάγκη για µεγαλύτερη σύγκλιση µεταξύ των κανόνων καθορισµού

της κατοικίας που προβλέπονται στις συµβάσεις περί διπλής φορολογίας και στον

κανονισµό 1408/71, διότι φρονεί πως ο κανονισµός αυτός δεν είναι το κατάλληλο

νοµικό πλαίσιο για τη ρύθµιση φορολογικών ζητηµάτων.
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Επίσης το Συµβούλιο δεν δέχθηκε τις τροπολογίες αριθ. 38, 40, 45 και 49, για τους

λόγους που αναφέρει η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση.

IV. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Η κοινή θέση περιλαµβάνει ένδεκα Παραρτήµατα, τα οποία αφορούν κυρίως ειδικές

καταστάσεις που απορρέουν από τις εθνικές νοµοθεσίες όπως αναφέρονται στα σχετικά

άρθρα του σχεδίου κανονισµού. Τρία εξ αυτών (τα Παραρτήµατα 2, 10 και 11) δεν έχουν

ακόµη συµπληρωθεί, το περιεχόµενό τους όµως θα καθοριστεί από το Συµβούλιο και το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ταχύτερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την ηµεροµηνία

έναρξης εφαρµογής του κανονισµού.

Το Παράρτηµα 2 αφορά τις διατάξεις συµβάσεων που παραµένουν σε ισχύ και αντιστοιχεί

στο Παράρτηµα ΙΙΙ του τωρινού κανονισµού.

Το Παράρτηµα 10 (ειδικές παροχές χωρίς συνεισφορά) αντιστοιχεί στο Παράρτηµα ΙΙα του

τωρινού κανονισµού.

Το Παράρτηµα 11 αφορά ειδικές διατάξεις σχετικά µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας των

κρατών µελών και αντιστοιχεί στο Παράρτηµα VI του τωρινού κανονισµού.

Λόγω του άκρως τεχνικού και ειδικού χαρακτήρα των ανωτέρω Παραρτηµάτων, το

Συµβούλιο έκρινε πως πρέπει να εξετασθούν χωριστά έτσι ώστε να διευκολυνθεί η συνολική

εξέταση. Η εξέταση αυτή προσφάτως άρχισε για τα Παραρτήµατα 2 (ΙΙΙ του τωρινού

κανονισµού) και 10 (ΙΙα του τωρινού κανονισµού), κατ� αρχάς βάσει της πρότασης της

Επιτροπής COM/2003/0468 final (∆ιάφορες τροποποιήσεις). Όσον αφορά το περιεχόµενο του

Παραρτήµατος ΧΙ, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τελευταίες εξελίξεις των εθνικών

νοµοθεσιών και τα ίδια τα κράτη µέλη να αξιολογήσουν εάν χρειάζεται να διατηρήσουν τις

προβλεπόµενες για το καθένα διατάξεις, µετά την απλούστευση και τις αλλαγές που επιφέρει

το σχέδιο νέου κανονισµού.
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Οι αναγκαίες προτάσεις για την οριστική διατύπωση των Παραρτηµάτων του νέου

κανονισµού θα εγκριθούν σύµφωνα µε τη Συνθήκη.

Αυτή η µέθοδος εργασίας εξασφαλίζει επαρκή χρόνο για την απαιτούµενη τεχνική

επεξεργασία των εν λόγω Παραρτηµάτων, επιτρέποντας παράλληλα στο Συµβούλιο και στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τα εξετάσουν ενδελεχώς. Επί πλέον, θα πρέπει να καταλήξει σε

διατάξεις των Παραρτηµάτων πλήρως δικαιολογηµένες µε βάση τα κριτήρια που διέπουν την

προσθήκη τους, τα οποία ορίζονται στα οικεία άρθρα του κανονισµού.

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η κοινή θέση του αφενός ανταποκρίνεται πλήρως στους βασικούς

στόχους της αρχικής πρότασης της Επιτροπής και αφετέρου, ενσωµατώνοντας τις

τροπολογίες που προαναφέρθηκαν στο µέρος ΙΙΙ του παρόντος εγγράφου, λαµβάνει ευρέως

υπόψη τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση.

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2004 (16.01)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
1998/0360 (COD)

5240/04

SOC 11
CODEC 30
OC 9

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΟ «Ι/Α»
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : Την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων (Τµήµα 1)/Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 15577/03 SOC 513 CODEC 1710 OC 871 + ADD 1
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 12465/03 - COM(2003) 596 final
Θέµα : Τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συµβουλίου σχετικά µε τον συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής
ασφάλισης
- Καθορισµός κοινής θέσης

ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων: 23.01.2004

1. Στις 6 Ιανουαρίου 1999, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο την ανωτέρω πρόταση

κανονισµού για την αντικατάσταση του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 1408/711. Η πρόταση αυτή

αποσκοπεί στην απλούστευση και στον εκσυγχρονισµό του συντονισµού των συστηµάτων

κοινωνικής ασφάλισης των κρατών µελών, προκειµένου να εξασφαλίζονται όλα τα οφέλη

από την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στην Κοινότητα.

                                                
1 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλίου περί εφαρµογής των συστηµάτων

κοινωνικής ασφαλίσεως στους µισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της
Κοινότητας.
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2. Επειδή οι προτεινόµενες νοµικές βάσεις είναι τα άρθρα 42 και 308 της Συνθήκης, το

Συµβούλιο πρέπει να αποφασίσει οµόφωνα, σύµφωνα µε τη διαδικασία της συναπόφασης µε

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

3. Ενεργώντας σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε

τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις 3 Σεπτεµβρίου 2003.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 27 Ιανουαρίου 2000.

4. Στις 10 Οκτωβρίου 2003, η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση, µε την οποία

δέχεται, εν όλω ή εν µέρει 43 από τις 47 τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο. Το Συµβούλιο θα µπορούσε να αποδεχτεί εν όλω ή εν µέρει 42 από τις

τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

5. Εκ του αντικειµένου του, ο κανονισµός που θα εγκριθεί βάσει αυτής της πρότασης αφορά

επίσης τα κράτη µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και την Ελβετία.

6. Την 1η ∆εκεµβρίου 2003, το Συµβούλιο «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική Υγεία και

Καταναλωτές» κατέληξε σε πολιτική συµφωνία για το κείµενο του κανονισµού στο σύνολό

του, εκτός από τα Παραρτήµατα και έδωσε οδηγίες στην Επιτροπή των Μόνιµων

Αντιπροσώπων να διατυπώσει οριστικά τα Παραρτήµατα.

7. Στη συνεδρίαση της 8ης και 9ης ∆εκεµβρίου 2003, η Επιτροπή Κοινωνικών Θεµάτων

κατέληξε σε οµόφωνη συµφωνία για το κείµενο των Παραρτηµάτων που προσαρτάται στο

σχέδιο κανονισµού.

8. ∆εδοµένου ότι το σχέδιο της κοινής θέσης έχει ήδη διατυπωθεί οριστικά από τους

Γλωσσοµαθείς Νοµικούς (έγγρ. 15577/03), καλείται η Επιτροπή των Μόνιµων

Αντιπροσώπων να εισηγηθεί στο Συµβούλιο, µε τις συνήθεις διαδικασίες, τα εξής:

− Να θεσπίσει, σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης και ως σηµείο «Α» της συνόδου

της 26ης Ιανουαρίου 2004, την κοινή θέση όπως περιλαµβάνεται στο έγγρ. 15577/04

και το σκεπτικό του Συµβουλίου που περιέχεται στη σχετική προσθήκη,
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− Να καταχωρήσει στα πρακτικά του τη δήλωση, όπως περιλαµβάνεται στην προσθήκη 1

του παρόντος εγγράφου,

− Να διαβιβάσει την κοινή θέση και το σκεπτικό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

_______________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2004 (19.01)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
1998/0360 (COD)

5240/04
ADD 1

SOC 11
CODEC 30
OC 9

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΟ «Ι/Α»
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : Την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων (Τµήµα 1)/Το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 15577/03 SOC 513 CODEC 1710 OC 871 + ADD 1
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 12465 - COM(2003) 596 final
Θέµα : Τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συµβουλίου σχετικά µε το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής
ασφάλισης
� Καθορισµός κοινής θέσης

ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων: 23.01.2004

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή δήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής :

«Αναγνωρίζοντας ότι ο παρών κανονισµός θα αρχίσει να ισχύει µόνον µετά τη συµπλήρωση των

Παραρτηµάτων και τη θέσπιση του εκτελεστικού κανονισµού, το Συµβούλιο και η Επιτροπή

συµφωνούν ότι στα παραρτήµατα και στον εκτελεστικό κανονισµό θα πρέπει να εισαχθούν

αποσπάσµατα ή διατάξεις, ως εξής :

1) Παράρτηµα ΧΙ (σχετικά µε τα άρθρα 3, παράγραφος 2 και 70, παράγραφος 2,

στοιχείο(γ)) :

Λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση δυνάµει της αυστριακής και της γερµανικής

νοµοθεσίας όσον αφορά ειδικές παροχές σε χρήµα για τις οποίες δεν καταβάλλεται εισφορά,

το εδαφικό πεδίο εφαρµογής των οποίων περιορίζεται σε τµήµα της περιοχής τους και οι

οποίες αποκλείονται δυνάµει του άρθρου 4, παράγραφος 2β του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.

1408/71, θα πρέπει να εισαχθούν τα ακόλουθα αποσπάσµατα στο παράρτηµα ΧΙ του

κανονισµού :

«ΑΥΣΤΡΙΑ»

Ο παρών κανονισµός δεν ισχύει για παροχές που χορηγούνται δυνάµει της νοµοθεσίας των

οµοσπονδιακών κρατιδίων σε άτοµα µε αναπηρίες και σε άτοµα που χρειάζονται φροντίδα.

«ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

Ο παρών κανονισµός δεν ισχύει για παροχές που χορηγούνται δυνάµει της νοµοθεσίας των

κρατιδίων σε άτοµα µε αναπηρίες και ιδίως σε τυφλούς.
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2) Εκτελεστικός κανονισµός και Παράρτηµα ΧΙ (σχετικά µε τα άρθρα 5 και 6)

Οι ειδικές διατάξεις που θα θεσπιστούν στα πλαίσια του εκτελεστικού κανονισµού θα πρέπει
να αποσκοπούν τόσο στην αποτροπή οποιωνδήποτε ενδεχόµενων σωρευτικών συνεπειών της
αρχής της εξοµοίωσης γεγονότων ή περιστατικών δυνάµει της νοµοθεσίας δύο ή
περισσοτέρων κρατών µελών όσο και στη συµπλήρωση, κατ� αναλογία, των κανόνων
προτεραιότητας που προβλέπονται ήδη δυνάµει του ισχύοντος άρθρου 15 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72, που θα εισαχθούν εκ νέου στο νέο εκτελεστικό κανονισµό.

Στις περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται ότι, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών της
εθνικής νοµοθεσίας, η άνευ όρων εφαρµογή της αρχής της εξοµοίωσης γεγονότων ή
περιστατικών θα µπορούσε να οδηγήσει σε αντικειµενικώς αδικαιολόγητα αποτελέσµατα, το
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος θα αναζητεί το κατάλληλο απόσπασµα του Παραρτήµατος ΧΙ,
που να εγγυάται τον ειδικό συντονισµό βάσει της αρχής της αναλογικότητας.

3) Εκτελεστικός κανονισµός (σχετικά µε τα άρθρα 24 έως 26 και 35)

Μεταξύ των κρατών µελών, πρέπει να καθοριστεί µια ισόρροπη κατανοµή του κόστους των
παροχών σε είδος που αφορούν τους συνταξιούχους και τα µέλη των οικογενειών τους. Στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόδοση µεταξύ κρατών µελών του κόστους των παροχών σε
είδος προς τους συνταξιούχους και τα µέλη των οικογενειών τους - δυνάµει των άρθρων 24
έως 26 του σχεδίου κειµένου - πραγµατοποιείται βάσει κατ� αποκοπήν ποσού, το κατ�
αποκοπήν ποσό θα αποτελεί το 85% του µέσου ετήσιου κόστους των παροχών σε είδος προς
τους συνταξιούχους και τα µέλη των οικογενειών τους στο κράτος κατοικίας. Το υπόλοιπο
15% αναµένεται ότι θα αφορά το κόστος των παροχών σε είδος προς τους συνταξιούχους και
τα µέλη των οικογενειών τους το οποίο καθίσταται αναγκαίο από ιατρική άποψη κατά τη
διάρκεια της διαµονής τους σε κράτη µέλη άλλα από το κράτος της κατοικίας. Προκειµένου
να αποφευχθεί η υπέρµετρη επιβάρυνση των κρατών µελών που έχουν επιλέξει τη
δυνατότητα του άρθρου 27 παράγραφος 2 και συµπεριλαµβάνονται στο Παράρτηµα IV σε
σχέση µε άλλα κράτη µέλη που δεν έχουν επιλέξει αυτήν τη δυνατότητα, τα κράτη µέλη που
απαριθµούνται στο Παράρτηµα IV αποδίδουν στο κράτος µέλος κατοικίας του συνταξιούχου
ή των µελών της οικογενείας τους µόνον ένα κατ� αποκοπή ποσό που ανέρχεται στο 80% του
κόστους.

Ο όρος αυτός θα συµπεριληφθεί στις διατάξεις σχετικά µε την απόδοση του κόστους των
παροχών σε είδος προς τους συνταξιούχους και τα µέλη των οικογενειών τους οι οποίες θα
θεσπιστούν µε τον εκτελεστικό κανονισµό.
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Στον εκτελεστικό κανονισµό θα συµπεριληφθεί επίσης διάταξη που θα διασφαλίζει ότι το

κράτος µέλος που υπολογίζει το µέσο ετήσιο κόστος δεν θα επιβάλλει διπλή πληρωµή σε

άλλα κράτη µέλη.

4) Εκτελεστικός κανονισµός (σχετικά µε το άρθρο 27, παράγραφος 5)

∆εδοµένου ότι η Ιρλανδία, η Γερµανία και οι Κάτω Χώρες εκφράζουν ανησυχίες σχετικά µε

ενδεχόµενες χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις του άρθρου 27, παράγραφος 5, θα πρέπει να

εξευρεθεί ικανοποιητική λύση στον εκτελεστικό κανονισµό ώστε να αποφευχθούν

προβλήµατα συνδεόµενα µε τις διπλές πληρωµές και το κόστος ελέγχου.

5) Εκτελεστικός κανονισµός (σχετικά µε το άρθρο 30)

Η εφαρµογή του άρθρου 5, σε σχέση µε το άρθρο 30, θα ρυθµιστεί µε τον εκτελεστικό

κανονισµό.

6) Παράρτηµα ΧΙ (σχετικά µε το άρθρο 34)

Η ακόλουθη παράγραφος θα πρέπει να περιληφθεί στο Παράρτηµα ΧΙ :

«(β) κατά την εφαρµογή του άρθρου 34, οι Κάτω Χώρες θα διαβιβάζουν κατάλογο των κατ�

εκτίµηση ποσών τα οποία θα είναι όσο το δυνατόν εγγύτερα προς τις δαπάνες που έχουν

πράγµατι αναληφθεί.»

7) Παράρτηµα ΧΙ (σχετικά µε το άρθρο 46)

Tο ακόλουθο απόσπασµα που αφορά το Ηνωµένο Βασίλειο θα πρέπει να περιληφθεί στο

Παράρτηµα ΧΙ :

Στις περιπτώσεις που εφαρµόζεται το άρθρο 46, εάν το ενδιαφερόµενο πρόσωπο παρουσιάζει

πρόβληµα ανικανότητας προς εργασία που του δηµιουργεί αναπηρία ενώ υπόκειται στη

νοµοθεσία άλλου κράτους µέλους, το Ηνωµένο Βασίλειο, για τους σκοπούς του άρθρου 30Α,

παράγραφος 5 του Νόµου του 1992 περί Εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης και Παροχών, θα

λαµβάνει υπόψη τις περιόδους κατά τις οποίες το πρόσωπο αυτό ελάµβανε, για την ανικανότητά

του προς εργασία :
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(i) παροχές ασθενείας σε χρήµα ή µισθό ή αµοιβή,

(ii) παροχές κατά την έννοια των Κεφαλαίων 4 και 5, χορηγούµενες για την αναπηρία µετά

από την ανικανότητα προς εργασία, δυνάµει της νοµοθεσίας του άλλου κράτους µέλους,

ως εάν επρόκειτο για περιόδους παροχών βραχείας διάρκειας λόγω ανικανότητας, οι

οποίες εχορηγούντο σύµφωνα µε το άρθρο 30Α, παράγραφοι 1-4 του Νόµου του 1992

περί Εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης και Παροχών.

Tο ακόλουθο απόσπασµα που αφορά την Ιρλανδία θα πρέπει να περιληφθεί στο

Παράρτηµα ΧΙ :

Στις περιπτώσεις που εφαρµόζεται το άρθρο 46, εάν το ενδιαφερόµενο πρόσωπο παρουσιάζει

πρόβληµα ανικανότητας προς εργασία που του δηµιουργεί αναπηρία ενώ υπόκειται στη

νοµοθεσία άλλου κράτους µέλους, η Ιρλανδία, για τους σκοπούς του άρθρου 95, παράγραφος 1,

εδάφιο (α), του Νόµου του 1993 περί Κοινωνικής Πρόνοιας (ενοποίηση), θα λαµβάνει υπόψη

τις περιόδους κατά τις οποίες το πρόσωπο αυτό για την αναπηρία που ακολούθησε την

ανικανότητά του προς εργασία εθεωρείτο ανίκανο προς εργασία δυνάµει της ιρλανδικής

νοµοθεσίας.

8) Εκτελεστικός κανονισµός (σχετικά µε το άρθρο 50) :

Λόγω της γενικής επιθυµίας να καθορισθεί κοινή διαδικασία για την ενιαία εφαρµογή του

άρθρου αυτού, όσον αφορά την ηµεροµηνία που θα λαµβάνεται υπόψη για την κατάθεση

αίτησης σε κάθε ενδιαφερόµενο φορέα, στις «έκτακτες» περιπτώσεις κατά τις οποίες ο

ενδιαφερόµενος, κατά την κατάθεση της αρχικής αίτησης, δεν παρέχει κανένα στοιχείο

σχετικά µε την συµπλήρωση περιόδων ασφάλισης ή κατοικίας δυνάµει της νοµοθεσίας του

συγκεκριµένου κράτους µέλους, παρέχοντας πλήρη στοιχεία για ολόκληρη την ασφαλιστική

σταδιοδροµία του αργότερα µόνον (δεύτερη αίτηση ή πραγµατική κατάθεση της αρχικής

αίτησης, ενίοτε πολύ αργότερα), συµφωνήθηκε ότι το θέµα των διοικητικών και οικονοµικών

επιπτώσεων αυτής της αναδροµικής - «ετεροχρονισµένης» - παρέµβασης των

ενδιαφερόµενων φορέων, τόσο για αυτούς τους ίδιους όσο και για τον εκάστοτε αιτούντα θα

πρέπει να ρυθµισθεί µε συνολική διάταξη γενικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του εκτελεστικού

κανονισµού, που θα καθορίζει ρητά και λεπτοµερώς το σύνολο των δικαιωµάτων και

υποχρεώσεων του ασφαλισµένου και των παρεµβαινόντων φορέων.
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Βάσει των αρχών της ισοδυναµίας και της αποτελεσµατικότητας που εφαρµόζονται για την

επίτευξη των στόχων του άρθρου 42 της Συνθήκης (από το οποίο απορρέει το άρθρο 50), στο

βαθµό που η ετεροχρονισµένη - εκ των υστέρων πραγµατική - αίτηση µπορεί να εξοµοιωθεί

µε ρητή αίτηση αναστολής της εκκαθάρισης των παροχών (εκούσια παράλειψη), θα πρέπει να

προβλεφθούν διατάξεις όπου, πρώτον, να ορίζεται ρητώς ότι η εξοµοίωση αυτή υπόκειται στη

συγκεκριµένη νοµοθεσία η οποία περιέχει ευνοϊκότερες διατάξεις σχετικά µε τα αναδροµικά

αποτελέσµατα των αιτήσεων από εκείνες του εκτελεστικού κανονισµού και, δεύτερον, ότι,

µολονότι ο ενδιαφερόµενος κατέθεσε την αρχική αίτηση µε έντυπο στο οποίο ζητούνται

σαφώς λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε τις περιόδους ασφάλισης/απασχόλησης/κατοικίας στην

επικράτεια άλλου κράτους και ενηµερώθηκε για τις επιπτώσεις ενδεχόµενων παραλείψεων εκ

µέρους του, είτε δεν παρέσχε κανένα στοιχείο είτε απάντησε απλώς αρνητικά στα αντίστοιχα

τµήµατα του εγγράφου.

9) Παράρτηµα ΧΙ (σχετικά µε το άρθρο 51) :

Tο ακόλουθο απόσπασµα που αφορά τη ∆ανία θα πρέπει να περιληφθεί στο Παράρτηµα ΧΙ :

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 του κανονισµού, πρόσωπα τα οποία δεν

έχουν ασκήσει µισθωτή δραστηριότητα σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη δικαιούνται

δανικής κοινωνικής σύνταξης µόνον εάν είναι ή ήταν προγενέστερα µόνιµοι κάτοικοι της

∆ανίας επί τουλάχιστον τρία έτη, τηρουµένων των ορίων ηλικίας που επιβάλλει η δανική

νοµοθεσία. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4, το άρθρο 7 δεν εφαρµόζεται σε δανική

κοινωνική σύνταξη για την οποία έχουν θεµελιώσει δικαίωµα τα εν λόγω πρόσωπα.

2. Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, δεν µπορεί να θεµελιωθεί δικαίωµα δανικής κοινωνικής

σύνταξης για τα µέλη της οικογένειας προσώπων που ασκούν ή άσκησαν µισθωτή

δραστηριότητα στη ∆ανία, ούτε για φοιτητές ή για τα µέλη της οικογένειάς τους.
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10) Παράρτηµα ΧΙ (σχετικά µε το άρθρο 52) :

Συµφωνήθηκε ότι το ζήτηµα που έθεσε η Σουηδία στο πλαίσιο του άρθρου 52 θα πρέπει να

εξεταστεί κατά πρώτον από τη ∆ιοικητική Επιτροπή και, εάν δεν µπορεί να εξευρεθεί

ικανοποιητική λύση σε αυτό το πλαίσιο ότι πρέπει, να επιλυθεί µε ένα απόσπασµα

«ΣΟΥΗ∆ΙΑ» στο Παράρτηµα ΧΙ.

11) Παράρτηµα ΧΙ (σχετικά µε το άρθρο 54) :

Tο ακόλουθο απόσπασµα που αφορά τη Φινλανδία θα πρέπει να περιληφθεί στο

Παράρτηµα ΧΙ :

Για τους σκοπούς καθορισµού δικαιώµατος και υπολογισµού του ύψους της φινλανδικής

εθνικής σύνταξης σύµφωνα µε τα άρθρα 52 έως 54, τα δικαιώµατα συνταξιοδότησης που έχουν

θεµελιωθεί δυνάµει της νοµοθεσίας άλλου κράτους µέλους αντιµετωπίζονται ακριβώς όπως τα

συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που θεµελιώνονται δυνάµει της φινλανδικής νοµοθεσίας.

12) Εκτελεστικός κανονισµός (σχετικά µε το άρθρο 56) :

Κατά τον υπολογισµό παροχών ή τµηµάτων παροχών που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά

µε κεφαλαιοποιητική διαδικασία, λαµβάνεται υπόψη µόνον το πραγµατικά εξοικονοµούµενο

κεφάλαιο στο πλαίσιο του εκάστοτε συστήµατος. Το κατά πόσον είναι απαραίτητο να

υπάρχει η σχετική ρητή ρύθµιση στον εκτελεστικό κανονισµό θα εξαρτηθεί από την

σχεδιαζόµενη περαιτέρω εξέταση του ζητήµατος αυτού.

13) Παράρτηµα ΧΙ (σχετικά µε το άρθρο 60)

Η Ισπανία θα διατηρήσει τα υπάρχοντα αποσπάσµατα του Παραρτήµατος VI σχετικά µε τα

ειδικά συστήµατα για δηµοσίους υπαλλήλους, στο Παράρτηµα ΧΙ.
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14) Παράρτηµα XI (σχετικά µε το άρθρο 62, παράγραφος 1)

Η Ιρλανδία τόνισε ότι η συµφωνία ως προς την παράγραφο αυτήν δεν θα πρέπει να

προεξοφλεί την έκβαση των συζητήσεων σχετικά µε το Παράρτηµα ΧΙ.

15) Εκτελεστικός κανονισµός (σχετικά µε το άρθρο 87, παράγραφος 8) :

Στον εκτελεστικό κανονισµό θα περιληφθούν διατάξεις σχετικά µε τη γνωστοποίηση στον

προηγούµενο αρµόδιο φορέα από το αφορώµενο πρόσωπο ή από τον νέο αρµόδιο φορέα.

Επίσης, το Συµβούλιο και η Επιτροπή αναγνώρισαν ότι

16) ∆ιεθνείς συµφωνίες (σχετικά µε τα άρθρα 11, παράγρ. 3, εδάφιο γ και 65, παράγρ. 6

και 7) :

Η συµφωνία της Πορτογαλίας ως προς τα άρθρα 11, παράγρ. 3, εδάφιο γ και 65, παράγρ. 6

και 7 δεν επηρεάζει το αίτηµα της Πορτογαλίας για δίκαιη µεταχείριση όσον αφορά την

κατανοµή του κόστους µεταξύ της Πορτογαλίας και άλλων κρατών που δεν είναι µέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο συµφωνιών η διαπραγµάτευση των οποίων θα

ακολουθήσει την έκδοση του παρόντος κανονισµού.

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή συµφωνούν επίσης ότι τα ακόλουθα άρθρα θα πρέπει να

ερµηνευθούν ως εξής :

17) σχετικά µε το άρθρο 20, παράγραφος 2

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20 παράγραφος 2, η Ιρλανδία επιθυµεί να

αποσαφηνιστεί ότι οι αρµόδιοι ιρλανδικοί φορείς θα µπορούν να εφαρµόζουν και άλλα

εθνικά κριτήρια επί πλέον του «χρονικού διαστήµατος προσήκοντος από ιατρική άποψη»,

όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 προκειµένου να εγκρίνουν τη µετάβαση

ασθενών σε άλλο κράτος µέλος δυνάµει του κανονισµού. Η Ιρλανδία, ωστόσο, συµφωνεί

πλήρως ότι η εφαρµογή των πρόσθετων αυτών εθνικών κριτηρίων πρέπει να είναι σύµφωνη

µε τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου.
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18) σχετικά µε το άρθρο 35, παράγραφος 2

Εναπόκειται σε κάθε κράτος µέλος ως πιστωτή να καθορίσει αν η νοµική ή η διοικητική δοµή

του επιτρέπει την απόδοση µε βάση την πραγµατική δαπάνη. Ο καθορισµός αυτός ισχύει

έναντι όλων των κρατών µελών εκτός αν υπάρχει αµοιβαία συµφωνία σχετικά µε άλλες

µεθόδους απόδοσης σύµφωνα µε την παράγραφο 3.

19) σχετικά µε το άρθρο 84, παράγραφος 2

Το άρθρο 84, παράγραφος 2 δεν θα πρέπει να ερµηνευθεί υπό την έννοια ότι επιβάλλει σε ένα

κράτος µέλος την υποχρέωση να πράξει περισσότερα από τα απαιτούµενα ή τα επιτρεπόµενα

σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή τις διαδικασίες του.»

________________________
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 27.1.2004
COM(2004) 44 τελικό

1998/0360 (COD)
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ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το συντονισµό των συστηµάτων

κοινωνικής ασφάλισης
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1998/0360 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το συντονισµό των συστηµάτων

κοινωνικής ασφάλισης

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 21 ∆εκεµβρίου 1998, η Επιτροπή διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συµβούλιο την πρόταση κανονισµού COM(1998) 779 τελικό. Η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 27 Ιανουαρίου 2000. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις
3 Σεπτεµβρίου 2003. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε 47 τροπολογίες. Η Επιτροπή έκανε
δεκτές πλήρως 40 τροπολογίες, µερικώς 3 και απέρριψε 4.

Ύστερα από τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σύµφωνα µε το άρθρο
250 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή ενέκρινε τροποποιηµένη πρόταση
(COM(2003) 596 τελικό), η οποία διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συµβούλιο στις 10 Οκτωβρίου 2003.

Το Συµβούλιο κατέληξε σε µερική πολιτική συµφωνία επί κοινής θέσης την
1η ∆εκεµβρίου 2003 και υιοθέτησε την κοινή του θέση µε οµοφωνία στις
26 Ιανουαρίου 2004.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/711 εξασφαλίζει το συντονισµό των συστηµάτων
κοινωνικής ασφάλισης των κρατών µελών µε σκοπό την προστασία των δικαιωµάτων
των προσώπων που διακινούνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την έκδοσή του, το 1971, ο κανονισµός αυτός υπέστη σηµαντικό αριθµό
τροποποιήσεων, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των εθνικών νοµοθεσιών,
να βελτιωθούν ορισµένες διατάξεις, να καλυφθούν κενά ή να ρυθµιστεί η κατάσταση
ορισµένων ειδικών κατηγοριών προσώπων. Εξάλλου, η αποσαφήνιση ορισµένων
διατάξεων είναι αναγκαία, προκειµένου να αποφευχθούν δυσκολίες ερµηνείας, όπως

                                                
1 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρµογής των

συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης στους µισθωτούς, στους µη µισθωτούς και στα µέλη των οικογενειών
τους που διακινούνται εντός της Kοινότητας, ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σ. 2. Κανονισµός όπως ενηµερώθηκε
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 118/97 του Συµβουλίου (ΕΕ L 28 της 30.1.1997, σ.1) και όπως
τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1386/2001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 187 της 10.7.2001, σ. 1).
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προκύπτει από το µεγάλο αριθµό αποφάσεων του ∆ικαστηρίου σε θέµατα
συντονισµού. Ο επιδιωκόµενος µέσω του συντονισµού στόχος πρέπει επιπλέον να
παρακολουθεί τη γενική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγµατι, οι κανόνες
συντονισµού δεν έχουν πλέον ως µόνο αντικείµενο να εξασφαλίσουν την ελεύθερη
κυκλοφορία των µισθωτών εργαζοµένων, αλλά αποσκοπούν στην προστασία των
δικαιωµάτων κοινωνικής ασφάλισης όλων όσοι διακινούνται στο εσωτερικό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τώρα και στο εξής, ο συντονισµός εγγράφεται στην
προοπτική της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και της οικοδόµησης µιας κοινωνικής
Ευρώπης.

Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτές, η πρόταση της Επιτροπής έχει συνεπώς
το διττό στόχο, αφενός, να απλοποιήσει το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής
ασφάλισης και, αφετέρου, να τον εκσυγχρονίσει.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις

Η οµόφωνη πολιτική συµφωνία στην οποία κατέληξε το Συµβούλιο την
1η ∆εκεµβρίου 2003 ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση που υιοθετήθηκε στις
26 Ιανουαρίου 2004.

Η κοινή θέση του Συµβουλίου διαφυλάσσει την ουσία των στόχων της αρχικής
πρότασης της Επιτροπής, όπως αυτή διατυπώθηκε µε την τροποποιηµένη πρόταση.

Η κοινή θέση περιλαµβάνει συνεπώς τα εξής βασικά στοιχεία :

– Το προσωπικό πεδίο εφαρµογής του κανονισµού επεκτείνεται σε όλους τους
υπηκόους των κρατών µελών που καλύπτονται από τη νοµοθεσία ενός κράτους
µέλους για την κοινωνική ασφάλιση. Αυτό σηµαίνει ότι από τους κανόνες περί
συντονισµού προστατεύονται όχι µόνο οι µισθωτοί, οι µη µισθωτοί, οι
δηµόσιοι υπάλληλοι, οι σπουδαστές και οι συνταξιούχοι αλλά επίσης και τα
οικονοµικώς µη ενεργά πρόσωπα. Αυτό απλουστεύει και αποσαφηνίζει τους
κανόνες που καθορίζουν τη νοµοθεσία που εφαρµόζεται σε διασυνοριακές
περιπτώσεις.

– Το καθ’ ύλη πεδίο εφαρµογής του κανονισµού επεκτείνεται στα εκ του νόµου
προβλεπόµενα συστήµατα προσύνταξης, πράγµα που συνεπάγεται ότι οι
δικαιούχοι τέτοιων συστηµάτων θα έχουν εξασφαλίσει την καταβολή των
παροχών, την κάλυψή τους µε υγειονοµική περίθαλψη και το δικαίωµά τους σε
οικογενειακές παροχές, ακόµα και εάν κατοικούν σε άλλο κράτος µέλος.

– Ενισχύονται οι αρχές της ίσης µεταχείρισης και της εξοµοίωσης των
γεγονότων.

– Οι ασφαλισµένοι που διαµένουν προσωρινά σε άλλο κράτος µέλος θα
δικαιούνται υγειονοµικής περίθαλψης η οποία είναι ιατρικώς αναγκαία κατά τη
διάρκεια αυτής της παραµονής.

– Προβλέπεται αυξηµένη υποχρέωση για συνεργασία και αµοιβαία συνδροµή
µεταξύ των φορέων των κρατών µελών προς όφελος των πολιτών.
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Η Επιτροπή δέχεται την κοινή θέση η οποία, αν και λιγότερο φιλόδοξη από την
αρχική πρόταση της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε ύστερα από τη γνώµη του
Κοινοβουλίου, αντιπροσωπεύει ένα σηµείο ισορροπίας λαµβανοµένων υπόψη των
περιορισµών και των χαρακτηριστικών των διαφόρων συστηµάτων κοινωνικής
ασφάλισης των κρατών µελών. Αποτελεί σηµαντική πρόοδο σε θέµατα ελεύθερης
κυκλοφορίας των πολιτών εξασφαλίζοντας τη διασφάλιση των δικαιωµάτων τους
στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης.

3.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε πρώτη ανάγνωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 47 τροπολογίες σε πρώτη ανάγνωση.

Οι τροπολογίες 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39 και 55 συµπεριλήφθηκαν ακέραιες τόσο στην
τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής όσο και στην κοινή θέση του Συµβουλίου.

Οι τροπολογίες 7 και 52 έγιναν δεκτές στην τροποποιηµένη πρόταση και
αποτέλεσαν αντικείµενο επαναδιατύπωσης στην κοινή θέση, η οποία µπορεί να γίνει
δεκτή από την Επιτροπή (βλ. άρθρο 1 σηµ. l) και άρθρο 76 παράγραφος 6 της κοινής
θέσης).

Οι τροπολογίες 11, 44 και 51 συµπεριλήφθηκαν µερικώς στην τροποποιηµένη
πρόταση και στην κοινή θέση.

Η παράγραφος 1 της τροπολογίας 11 συµπεριλήφθηκε ακέραια στην κοινή θέση,
πλην όµως η παράγραφος 2 απόκτησε ελαστικότερη διατύπωση έτσι ώστε να
περιοριστεί στις ετήσιες δηλώσεις, πράγµα που φαίνεται να εξυπηρετεί καλύτερα τον
επιδιωκόµενο σκοπό της διάταξης.

Οι οµαδοποιηµένες τροπολογίες 51 και 44, οι οποίες συµπεριελήφθησαν µερικώς
στην τροποποιηµένη πρόταση, αντικατοπτρίζονται στην ουσία στην κοινή θέση, στο
άρθρο 72 στοιχείο γ) που αναθέτει στη διοικητική επιτροπή να «προάγει και
αναπτύσσει τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και των φορέων τους σε
θέµατα κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως προκειµένου να αντιµετωπίζονται
συγκεκριµένα ζητήµατα ορισµένων κατηγοριών προσώπων, όπως επίσης και να
διευκολύνεται η υλοποίηση δράσεων διασυνοριακής συνεργασίας στον τοµέα του
συντονισµού των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης».

Η Επιτροπή είχε δεχθεί στην τροποποιηµένη πρότασή της την τροπολογία 48 µε την
οποία υπογραµµίζεται η ανάγκη ύπαρξης µεγαλύτερης σύγκλισης µεταξύ του
συντονισµού των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης και ορισµένων διατάξεων που
περιέχονται στις συµβάσεις περί διπλής φορολογίας. Η τροπολογία αυτή δεν έγινε
δεκτή στην κοινή θέση του Συµβουλίου.

Η τροπολογία 56 είχε ενσωµατωθεί στην τροποποιηµένη πρόταση αλλά δεν
περιέχεται στην κοινή θέση. Το Συµβούλιο δεν τη θεώρησε αναγκαία λόγω του ότι
έγιναν τροποποιήσεις στις διατάξεις τις σχετικές µε τις παροχές ανεργίας για τους
ανέργους οι οποίοι, στη διάρκεια της τελευταίας τους απασχόλησης κατοικούσαν σε
κράτος άλλο από το αρµόδιο (βλ. σηµείο 3.3.9.).

Οι τροπολογίες 46, 47, 50, 53 και 54 ενσωµατώθηκαν ακέραιες στην
τροποποιηµένη πρόταση και, σε µεγάλο βαθµό, περιέχονται στην κοινή θέση.
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Η τροπολογία 46 σχετικά µε τη σχέση µεταξύ των νοµοθεσιών για την κοινωνική
ασφάλιση και ορισµένων συµβατικών ρυθµίσεων ελήφθη υπόψη στην αιτιολογική
σκέψη 6 της κοινής θέσης. Το Συµβούλιο προτίθεται να προχωρήσει σταδιακά µε
µια αξιολόγηση, σε πρώτο στάδιο, της εµπειρίας των κρατών µελών που έχουν
κοινοποιήσει τέτοιου είδους συµβατικές ρυθµίσεις. Η Επιτροπή υποστηρίζει τη θέση
αυτή η οποία θα επιτρέψει να αξιολογηθεί κατά πόσο είναι αναγκαίο να εφαρµοστεί
ενδεχοµένως µια νοµοθεσία που θα αποσκοπεί στον συντονισµό τέτοιων
συµβατικών διατάξεων.

Η τροπολογία 47 παρεµβλήθηκε στην αιτιολογική σκέψη 8 της κοινής θέσης.
Επεκτάθηκε στο σύνολο των εργαζοµένων που δεν κατοικούν στο κράτος στο οποίο
εργάζονται. Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της διευρυµένης αυτής διατύπωσης,
δεδοµένου ότι η αρχή της ίσης µεταχείρισης είναι σηµαντική για το σύνολο των
εργαζοµένων και όχι µόνο για τους µεθοριακούς εργαζοµένους όπως αυτοί ορίζονται
στον κανονισµό.

Η τροπολογία 50 σχετικά µε το δικαίωµα για παροχές σε είδος στο κράτος εργασίας
για τα µέλη της οικογένειας µεθοριακών εργαζοµένων έχει περιληφθεί ακέραια στην
αιτιολογική σκέψη 23 και στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της κοινής θέσης. Το
Συµβούλιο αποφάσισε ότι τα µέλη της οικογένειας των µεθοριακών εργαζοµένων
δικαιούνται παροχές σε είδος κατά τη διαµονή τους στο αρµόδιο κράτος, εκτός εάν
το κράτος αυτό αρνηθεί µε εγγραφή στο παράρτηµα ΙΙΙ του κανονισµού. Στην
περίπτωση αυτή, διευκρινίζεται ότι τα µέλη της οικογένειας µπορούν, παρ’ όλα
αυτά, να δικαιούνται τις παροχές σε είδος που αποδεικνύονται αναγκαίες κατά τη
διάρκεια διαµονής τους στο αρµόδιο κράτος. Παρά το ότι στο παράρτηµα ΙΙΙ έχουν
εγγραφεί επτά κράτη µέλη, η Επιτροπή δέχεται τη λύση αυτή η οποία αποτελεί
πραγµατική βελτίωση των δικαιωµάτων των µελών της οικογένειας σε σχέση µε την
τρέχουσα κατάσταση.

Η τροπολογία 53 περιέχεται µερικώς στην αιτιολογική σκέψη 21 και στο άρθρο 20
της κοινής θέσης. Το Συµβούλιο διατήρησε την αρχή της προέγκρισης για τη µη
νοσοκοµειακή περίθαλψη. Παρά το ότι η Επιτροπή λυπάται για το ότι δεν
πραγµατοποιήθηκε πρόοδος για το θέµα αυτό στο πλαίσιο του κανονισµού,
επισηµαίνει ωστόσο ότι η ανάληψη των δαπανών από τον αρµόδιο φορέα για τέτοιου
είδους φροντίδες που παρέχονται στο εξωτερικό χωρίς προηγούµενη έγκριση είναι
κατ' αρχήν δυνατή βάσει του άρθρου 49 της Συνθήκης σύµφωνα µε τη νοµολογία
του ∆ικαστηρίου2. Υπό τις συνθήκες αυτές και δεδοµένων των ειδικών
χαρακτηριστικών του κανονισµού και του σκοπού του, όπως αυτά εξετάστηκαν
πρόσφατα από το ∆ικαστήριο στην υπόθεση Inizan3, η Επιτροπή µπορεί να κάνει
δεκτή τη θέση.

Η τροπολογία 54 περιέχεται µερικώς στο άρθρο 28 παράγραφος 2. Η διάταξη αυτή
διευκρινίζει ότι ο συνταξιούχος πρώην µεθοριακός εργαζόµενος θα µπορεί να
εξακολουθεί να δικαιούται παροχές σε είδος στο πρώην κράτος εργασίας, υπό την
προϋπόθεση ωστόσο ότι το κράτος αυτό όπως και το κράτος που επιβαρύνεται µε τις
παροχές έχουν επιλέξει τη λύση αυτή και τα στοιχεία τους εµφαίνονται στο
παράρτηµα V. Εάν ληφθεί υπόψη ότι ήδη επτά κράτη µέλη έχουν εγγραφεί στο

                                                
2 Αποφάσεις της 28.4.1998, Kohll (υπόθεση C-158/96) και Decker (C-120/95)· Απόφαση της 12.7.2001,

υπόθεση Smits και Peerbooms (C-157/99), απόφαση της 13.5.2003, υπόθεση Müller-Faure/Van Riet
(C-385/99).

3 Απόφαση της 23.10.2003, υπόθεση C-56/01.
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παράρτηµα αυτό, η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί, συµβιβαστικά, τη λύση αυτή η οποία
αποτελεί βελτίωση της κατάστασης για τους συνταξιούχους πρώην µεθοριακούς
εργαζοµένους.

Οι τροπολογίες 38, 40, 45 και 49 δεν ενσωµατώθηκαν στην τροποποιηµένη
πρόταση ούτε στην κοινή θέση. Η Επιτροπή θεώρησε ότι παρόµοιες διατάξεις όπως
αυτές που προβλέπονται µε τις τροπολογίες 38 και 40 εµπίπτουν περισσότερο στον
εκτελεστικό κανονισµό. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες 45 και 49, αυτές είναι εκτός
του πεδίου εφαρµογής του συντονισµού των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης
που προβλέπεται από τη συνθήκη ΕΚ.

3.3. Nέες διατάξεις που εισάγει το Συµβούλιο και η θέση της Επιτροπής σχετικά µε
αυτές

3.3.1. Αιτιολογικές σκέψεις

Ορισµένες αιτιολογικές σκέψεις τροποποιήθηκαν ή προστέθηκαν για την επίτευξη
µεγαλύτερης συνοχής µε τις τροποποιήσεις που έγιναν στην πρόταση της Επιτροπής
(αιτιολογικές σκέψεις 1α, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 18, 20, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36,
41, 42, 43, 44).

3.3.2. ∆ιατάξεις σχετικές µε τον τίτλο Ι – Γενικές διατάξεις

Εκτός των τροπολογιών του Κοινοβουλίου που ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση,
µόνο το άρθρο 4 υπέστη ορισµένες τροποποιήσεις:

– Το Συµβούλιο, για λόγους ασφάλειας του δικαίου, επέλεξε τη λύση του
εξαντλητικού καταλόγου των κλάδων κοινωνικής ασφάλισης αντί του
ενδεικτικού καταλόγου που αναφερόταν στην πρόταση της Επιτροπής,
προσθέτοντας και τον κλάδο «προσύνταξη» στο σηµερινό κατάλογο˙

– Στο πλαίσιο των ορισµών: ο κανονισµός εφαρµόζεται στις «νοµοθεσίες
εφόσον αφορούν τους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης» που έχουν σχέση µε
τις διάφορες «παροχές». ∆ιευκρινίζεται ότι ο κανονισµός εφαρµόζεται στις
ειδικές παροχές χωρίς συνεισφορά, όχι όµως στα συστήµατα παροχών για τα
θύµατα πολέµου ή των πληττόµενων από τις συνέπειές του.

Η Επιτροπή δέχεται τις τροποποιήσεις αυτές οι οποίες είναι σύµφωνες µε το
κεκτηµένο και αντιπροσωπεύουν µια µικρή αλλά θετική πρόοδο σε σχέση µε την
τρέχουσα κατάσταση.

3.3.3. ∆ιατάξεις σχετικές µε τον τίτλο ΙΙ – Προσδιορισµός της νοµοθεσίας στην οποία
υπάγεται ένα πρόσωπο

Η κοινή θέση τροποποιεί τα άρθρα 11 και 13.

Στα άρθρα αυτά γίνονται διευκρινήσεις σχετικά µε την εφαρµοστέα νοµοθεσία, είτε
στο πλαίσιο µιας κατάστασης ανεργίας, είτε στην περίπτωση άσκησης
δραστηριότητας στην επικράτεια δύο ή περισσότερων κρατών µελών. Οι
διευκρινίσεις αυτές είναι οπωσδήποτε αποδεκτές για την Επιτροπή και συµβάλλουν
στην καλύτερη εφαρµογή του συντονισµού.
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3.3.4. ∆ιατάξεις σχετικές µε τον τίτλο ΙΙΙ – Κεφάλαιο 1 : Ασθένεια, µητρότητα και πατρότητα

Η διάρθρωση του κεφαλαίου τροποποιήθηκε στην κοινή θέση.

Παρεµβλήθηκαν τµήµατα κατά τρόπο ώστε να γίνει διάκριση µεταξύ των διατάξεων
που αφορούν τους δικαιούχους συντάξεων και τα µέλη της οικογένειάς τους και των
διατάξεων που εφαρµόζονται στις άλλες κατηγορίες ασφαλισµένων προσώπων.
Γίνεται επίσης διάκριση µεταξύ των παροχών σε είδος και των παροχών σε χρήµα.
Οι τροποποιήσεις αυτές που αφορούν τη δοµή καθιστούν σαφέστερες τις διατάξεις
χωρίς να επιφέρουν την απώλεια δικαιωµάτων για τους ασφαλισµένους.

Τα επιδόµατα λόγω θανάτου, τα οποία στην πρόταση της Επιτροπής θεωρούνταν ως
παροχές ασθένειας σε είδος, δεν περιέχονται πλέον στο κεφάλαιο αυτό αλλά σε ένα
ειδικό κεφάλαιο (βλ. σηµείο 3.3.6).

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τους δικαιούχους συντάξεων, η κοινή θέση επιφέρει
τροποποιήσεις οι οποίες έχουν ουσιαστικά επιπτώσεις στην κατανοµή των
επιβαρύνσεων των φορέων ως προς τις παροχές. Ως προς το θέµα αυτό, το
Συµβούλιο, τόσο για τις παροχές σε είδος όσο και για τις παροχές σε χρήµα,
προτίµησε τη διατήρηση της σηµερινής κατάστασης. ∆εδοµένου ότι πρόκειται για
οικονοµικές ρυθµίσεις µεταξύ των φορέων των κρατών µελών οι οποίες δεν
επηρεάζουν κατ’ αρχήν το δικαίωµα των ασφαλισµένων για την ασφάλιση
ασθένειας, η Επιτροπή δέχεται τη θέση του Συµβουλίου.

Σε συνέχεια των τροποποιήσεων που έγιναν σχετικά µε την ανάληψη των εξόδων
περίθαλψης για τους δικαιούχους σύνταξης, το Συµβούλιο δεν συµφώνησε µε τη
λύση που πρότεινε η Επιτροπή για τον καθορισµό του κράτους που είναι
επιφορτισµένο µε την είσπραξη των εισφορών για τη χρηµατοδότηση της ασφάλισης
ασθένειας. Το Συµβούλιο προβλέπει ότι οι εισφορές εισπράτονται κατ’ αρχήν από το
κράτος µέλος που έχει την οικονοµική επιβάρυνση για τις παροχές του
συνταξιούχου, βάσει της νοµοθεσίας του.

Παρεµβλήθηκε επίσης µια διάταξη µε την οποία ρυθµίζεται το ζήτηµα της σώρευσης
παροχών σε χρήµα για µακροχρόνια περίθαλψη, οι οποίες αντιµετωπίζονται ως
παροχές ασθένειας. Η Επιτροπή δέχεται την τροποποίηση αυτή η οποία είναι
παρεπόµενο της νοµολογίας του ∆ικαστηρίου4.

3.3.5. ∆ιατάξεις σχετικές µε τον τίτλο III – Κεφάλαιο 2 : Εργατικά ατυχήµατα και
επαγγελµατικές ασθένειες

Η κοινή θέση δεν τροποποιεί σηµαντικά την πρόταση της Επιτροπής για το κεφάλαιο
αυτό. Ουσιαστικά οι τροποποιήσεις αφορούν την κατάργηση διατάξεων που δεν
έχουν λόγο ύπαρξης (συγκεκριµένα το άρθρο 42 της πρότασης της Επιτροπής), λόγω
της προσθήκης στο άρθρο 5 της γενικής αρχής περί εξοµοίωσης των γεγονότων.
Ορισµένοι κανόνες που προστέθηκαν στο άρθρο 46 της πρότασης της Επιτροπής για
να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες ορισµένων νοµοθεσιών καταργήθηκαν ύστερα
από αλλαγές που έγιναν στις εν λόγω νοµοθεσίες.

                                                
4 Απόφαση της 5.3.1998, υπόθεση C-160/96.
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Σε ό,τι αφορά τα έξοδα µεταφοράς των θυµάτων εργατικού ατυχήµατος ή
επαγγελµατικής ασθένειας, η κοινή θέση προβλέπει την αρχή ανάληψης των
δαπανών «εφόσον ο φορέας αυτός χορηγήσει προηγουµένως άδεια για τη µεταφορά
αυτή, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τους λόγους που την δικαιολογούν». Η Επιτροπή
εκτιµά ότι το πρόβληµα αυτό άξιζε µια πιο τολµηρή προσέγγιση. Υπογραµµίζει ότι
το ζήτηµα αυτό θα µπορέσει να εξεταστεί στο µέλλον στο πλαίσιο του εκτελεστικού
κανονισµού.

3.3.6. ∆ιατάξεις σχετικές µε τον τίτλο III – Κεφάλαιο 3 : Παροχές λόγω θανάτου

Στην κοινή θέση το Συµβούλιο περιέλαβε ένα κεφάλαιο ειδικά για τα επιδόµατα
λόγω θανάτου, όπως αυτό περιέχεται στο σηµερινό κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71,
ενώ οι παροχές αυτές αντιµετωπίζονται στην πρόταση της Επιτροπής ως παροχές
ασθένειας σε είδος.

Η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί τη θέση αυτή στο βαθµό που οι σηµερινές διατάξεις
δεν φαίνεται να προκάλεσαν ιδιαίτερες δυσκολίες στην εφαρµογή τους.

3.3.7. ∆ιατάξεις σχετικές µε τον τίτλο III – Κεφάλαιο 4 : Παροχές αναπηρίας

Για λόγους απλοποίησης, η Επιτροπή είχε προτείνει να αντικατασταθεί το σηµερινό
«δυαδικό» σύστηµα συντονισµού µε ένα ενιαίο σύστηµα συντονισµού, κατά τρόπο
ώστε οι παροχές αναπηρίας να υπολογίζονται πάντοτε σύµφωνα µε τις διατάξεις του
κεφαλαίου «συντάξεις».

Πράγµατι, το τρέχον σύστηµα προβλέπει ότι εάν ένα πρόσωπο είχε ασφαλιστεί
αποκλειστικά βάσει της νοµοθεσίας σύµφωνα µε την οποία το ποσό των παροχών
αναπηρίας είναι ανεξάρτητο από τη διάρκεια των περιόδων ασφάλισης (τα
καλούµενα συστήµατα τύπου «A»), το πρόσωπο αυτό έχει δικαίωµα σε µία µόνο
παροχή, η οποία θα χορηγηθεί από το κράτος µέλος στο οποίο το άτοµο ήταν
ασφαλισµένο κατά τη στιγµή που συνέβη η αναπηρία (σύστηµα «µιας και µόνο
σύνταξης»).

Εάν το πρόσωπο είχε ασφαλιστεί αποκλειστικά βάσει της νοµοθεσίας σύµφωνα µε
την οποία το ποσό εξαρτάται από τη διάρκεια ασφάλισης (τα καλούµενα συστήµατα
τύπου «B»), δηλαδή µε δύο τύπους ασφάλισης, τότε έχει δικαίωµα στις παροχές που
υπολογίζονται βάσει του κεφαλαίου «συντάξεις» (σύστηµα «κατ’ αναλογία»).

Η κοινή θέση προβλέπει τη διατήρηση του «δυαδικού» συστήµατος αλλά µόνο για
τα κράτη µέλη που διαθέτουν το σύστηµα τύπου «A» και τα οποία επέλεξαν τη
διατήρηση αυτή µε σχετική εγγραφή τους σε παράρτηµα.

Για την Επιτροπή η εξέλιξη αυτή είναι ένας αποδεκτός συµβιβασµός. Βέβαια, η
Επιτροπή θλίβεται για το ότι δεν επιτεύχθηκε απλοποίηση αλλά διαπιστώνει ότι το
σηµερινό σύστηµα δεν φαίνεται να προκαλεί σηµαντικές δυσκολίες.

3.3.8. ∆ιατάξεις σχετικές µε τον τίτλο III – Κεφάλαιο 5 : Συντάξεις γήρατος και επιζώντων

Η πρόταση της Επιτροπής δεν τροποποιούσε ουσιαστικά τις διατάξεις του
κεφαλαίου αυτού αλλά, για λόγους απλοποίησης, το ζήτηµα ήταν να γίνουν οι
εφαρµοστέοι κανόνες καλύτερα κατανοητοί, µέσω της βελτίωσης της ορολογίας που
χρησιµοποιείται και της διάρθρωσης του κεφαλαίου. Η κοινή θέση του Συµβουλίου
δεν µεταβάλλει σηµαντικά τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού.
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Μια τροποποίηση αφορά το άρθρο 55 για τη σώρευση συντάξεων µε παροχές
διαφορετικού είδους και εξετάζει τις αδικαιολόγητες καταστάσεις σώρευσης. Η
συµβιβαστική θέση είναι αποδεκτή για την Επιτροπή.

Η κοινή θέση διατηρεί επίσης τη διάταξη του σηµερινού κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1408/71 σύµφωνα µε την οποία ένα κράτος µέλος δεν υποχρεούται να χορηγήσει
σύνταξη εάν η διάρκεια των περιόδων ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκαν βάσει της
νοµοθεσίας του είναι κατώτερη του ενός έτους και εφόσον, λαµβανοµένων υπόψη
αυτών µόνο των περιόδων, δεν έχει αποκτηθεί κανένα δικαίωµα για παροχές δυνάµει
των διατάξεων αυτής της νοµοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω περίοδοι
λαµβάνονται υπόψη από τα άλλα εµπλεκόµενα κράτη µέλη. ∆εδοµένου ότι η
διάταξη προβλέπει ότι δεν θα υπάρχει απώλεια δικαιωµάτων για τον ενδιαφερόµενο,
η Επιτροπή µπορεί να κάνει δεκτή τη θέση αυτή.

Η κοινή θέση διατηρεί επίσης τις διατάξεις για τα ειδικά συστήµατα των δηµοσίων
υπαλλήλων, πράγµα που είναι αποδεκτό για την Επιτροπή, λόγω των ιδιοµορφιών
των συστηµάτων αυτών.

3.3.9. ∆ιατάξεις σχετικές µε τον τίτλο III – Κεφάλαιο 6 : Ανεργία

Η πρόταση της Επιτροπής διατυπώνει 2 ουσιαστικές τροποποιήσεις στο κεφάλαιο:

– να επεκταθεί από 3 µήνες σε 6 µήνες η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο
άνεργος µπορεί να αναζητήσει εργασία σε άλλο κράτος µέλος χωρίς να χάσει
τα δικαιώµατά του για παροχές ανεργίας˙

– να τεθεί τέλος στο παρόν σύστηµα σύµφωνα µε το οποίο ο µεθοριακός
εργαζόµενος που βρίσκεται σε ανεργία λαµβάνει τις παροχές ανεργίας του
κράτους κατοικίας και όχι του αρµόδιου κράτους (το κράτος στο οποίο
απασχολήθηκε για τελευταία φορά).

Το Συµβούλιο δεν κατέληξε σε συµφωνία για τα δύο αυτά σηµεία. Για την επίτευξη
συµβιβαστικής λύσης έγινε διάκριση ανάµεσα σε δύο πτυχές: αφενός, τη
µεταχείριση των ανέργων και, αφετέρου, την κατανοµή της οικονοµικής
επιβάρυνσης για τα επιδόµατα ανεργίας µεταξύ του κράτους της τελευταίας
απασχόλησης και του κράτους κατοικίας.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των προσώπων, η κοινή θέση προβλέπει :

– Τη διατήρηση της σηµερινής περιόδου των 3 µηνών κατά τη διάρκεια της
οποίας ο άνεργος µπορεί να αναζητεί απασχόληση σε άλλο κράτος µέλος χωρίς
να χάνει τα επιδόµατα ανεργίας, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπεται στον αρµόδιο
φορέα να επεκτείνει την περίοδο αυτή στους 6 µήνες.

– Τη διατήρηση του σηµερινού συστήµατος σύµφωνα µε το οποίο ο µεθοριακός
εργαζόµενος που βρίσκεται σε ανεργία λαµβάνει τις παροχές ανεργίας του
κράτους κατοικίας (µε την υποχρέωση να βρίσκεται στη διάθεση των
υπηρεσιών απασχόλησης του κράτους αυτού).

– Το σύστηµα συµπληρώνεται ωστόσο από το δικαίωµα του µεθοριακού
εργαζοµένου που βρίσκεται σε ανεργία να βρίσκεται επίσης στη διάθεση των
υπηρεσιών απασχόλησης του αρµόδιου κράτους.
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Σε ό,τι αφορά την κατανοµή των οικονοµικών επιβαρύνσεων µεταξύ των κρατών
µελών :

– ∆ιατηρήθηκε η σηµερινή αρχή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί
αρµοδιότητας του κράτους κατοικίας.

– Ωστόσο, το αρµόδιο κράτος (το κράτος της τελευταίας απασχόλησης) οφείλει,
επί 3 µήνες, να επιστρέφει στο κράτος κατοικίας τις δαπάνες για τις παροχές
ανεργίας που καταβάλλει το κράτος αυτό.

– Αυτή η περίοδος επιστροφής των δαπανών επεκτείνεται σε 5 µήνες εφόσον ο
εργαζόµενος έχει, κατά τη διάρκεια των προηγούµενων 24 µηνών, ασκήσει
δραστηριότητα επί 12 µήνες στο κράτος µέλος στη νοµοθεσία του οποίου
υπαγόταν για τελευταία φορά.

Προκειµένου να δοθεί απάντηση στις ανησυχίες του Λουξεµβούργου παρεµβλήθηκε
µια ειδική µεταβατική διάταξη στο άρθρο 87, σηµείο 10 (η διάταξη αυτή ορίζει ότι
οι διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφοι 2 και 3 εφαρµόζονται στο Λουξεµβούργο το
αργότερο 2 έτη µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής του νέου κανονισµού).

Η Επιτροπή µπορεί σε γενικές γραµµές να δεχθεί τη θέση αυτή. Πρώτον,
υπογραµµίζει ότι βελτιώθηκαν οι συνθήκες υπό τις οποίες ο άνεργος µπορεί να
αναζητήσει εργασία σε ένα άλλο κράτος µέλος χωρίς να χάσει το δικαίωµα σε
παροχές ανεργίας, κατά τρόπον ώστε να διευκολύνεται η αναζήτηση εργασίας.
Εξάλλου ο µεθοριακός εργαζόµενος βρίσκεται σε καλύτερες συνθήκες για την
αναζήτηση απασχόλησης εφόσον µπορεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες ανεύρεσης
εργασίας τόσο του κράτους κατοικίας όσο και του προηγούµενου κράτους εργασίας.
Τα δύο αυτά στοιχεία που προσφέρουν στον άνεργο καλύτερες ευκαιρίες για την
ανεύρεση εργασίας ανταποκρίνονται στους στόχους της Επιτροπής και συνιστούν
βελτίωση σε σχέση µε τη σηµερινή κατάσταση. Αφετέρου, οι ρυθµίσεις που
αφορούν την κατανοµή των οικονοµικών επιβαρύνσεων για τις παροχές ανεργίας
µεταξύ των κρατών µελών δεν επηρεάζουν το δικαίωµα των ανέργων σε
αποζηµίωση.

3.3.10. ∆ιατάξεις σχετικές µε τον τίτλο III – Κεφάλαιο 7 : Παροχές προσύνταξης

Στην πρότασή της η Επιτροπή είχε προβλέψει ειδική διάταξη για το συνυπολογισµό,
λόγω της φύσης των παροχών προσύνταξης και του γεγονότος ότι οι νοµοθεσίες των
κρατών µελών δεν εξαρτούν το δικαίωµα σε τέτοιου είδους παροχές από την
πραγµατοποίηση περιόδων κατοικίας.

Στην κοινή του θέση το Συµβούλιο αποκλείει τον κανόνα του συνυπολογισµού των
περιόδων για τη χορήγηση παροχών. Ο αποκλεισµός αυτός εξηγείται από το γεγονός
ότι τα εκ του νόµου προβλεπόµενα συστήµατα προσύνταξης (ο κανονισµός που
βασίζεται στο άρθρο 42 της συνθήκης ΕΚ δεν εφαρµόζεται στα εκ του νόµου
προβλεπόµενα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης) υπάρχουν µόνο σε ένα
περιορισµένο αριθµό κρατών µελών (βλ. αιτιολογική σκέψη 33 της κοινής θέσης).

Σε ό,τι αφορά τις ιδιαιτερότητες των συστηµάτων προσύνταξης, η Επιτροπή µπορεί
να δεχθεί τη θέση αυτή λαµβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος που συντελέστηκε είναι
σηµαντική εφόσον µε τη συµπερίληψη του κλάδου «προσύνταξη» στο πεδίο
εφαρµογής του κανονισµού - ενώ µέχρι σήµερα δεν συµπεριλαµβανόταν – οι αρχές
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που περιέχονται στον τίτλο Ι θα εφαρµόζονται στις παροχές προσύνταξης, πράγµα
που συνεπάγεται ότι θα είναι εγγυηµένη κυρίως η αρχή της ίσης µεταχείρισης, της
εξαγωγής των παροχών, καθώς και η χορήγηση των οικογενειακών παροχών και των
παροχών ασθένειας στα ενδιαφερόµενα πρόσωπα.

3.3.11. ∆ιατάξεις σχετικές µε τον τίτλο III – Κεφάλαιο 8 : Οικογενειακές παροχές

Η πρόταση της Επιτροπής στόχευε σε αναδιατύπωση του κεφαλαίου αυτού,
προβλέποντας έναν µόνο κανόνα για όλες τις οικογενειακές παροχές στην περίπτωση
που υπάρχουν ήδη δικαιώµατα σε περισσότερα του ενός κράτη µέλη: το κράτος που
προβλέπει το υψηλότερο ποσό καταβάλλει τις παροχές και τα βάρη κατανέµονται
στη συνέχεια αναλογικά στα εµπλεκόµενα κράτη µέλη.

Η κοινή θέση επιλέγει µια λιγότερο φιλόδοξη λύση η οποία όµως περιέχει ένα µόνο
κεφάλαιο και διατάξεις ταυτόσηµες για όλες τις κατηγορίες προσώπων, θέτοντας
έτσι τέρµα στην υφιστάµενη διάκριση µεταξύ δικαιούχων συντάξεων και ορφανών,
αφενός, και, αφετέρου, των άλλων κατηγοριών ασφαλισµένων.

Για τον προσδιορισµό της εφαρµοστέας νοµοθεσίας όταν υφίστανται δικαιώµατα σε
περισσότερα του ενός κράτη µέλη, το Συµβούλιο υιοθέτησε ένα συνεκτικό σύνολο
κανόνων προτεραιότητας σύµφωνα µε το οποίο δίνεται προτεραιότητα στη
νοµοθεσία του κράτους µέλους εργασίας. Το σύστηµα που εισάγεται µεριµνά επίσης
για την εγγύηση της καταβολής στον ασφαλισµένο του υψηλότερου ποσού παροχών,
υπό τη µορφή διαφορικού συµπληρώµατος που θα καταβάλλεται από άλλο κράτος
µέλος του οποίου η νοµοθεσία δίνει επίσης το δικαίωµα σε παροχές.

Η κοινή θέση προβλέπει επίσης ευνοϊκές διατάξεις για τα ορφανά στο άρθρο 69 και
αυξηµένη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών για την εφαρµογή των κανόνων
προτεραιότητας (άρθρο 68 παράγραφος 3).

Η Επιτροπή δέχεται τη θέση αυτή η οποία, αφενός, αποσαφηνίζει και διευκολύνει
την εφαρµογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού και, αφετέρου, διατηρεί πιο
ενισχυµένα δικαιώµατα για οικογενειακές παροχές υπέρ των ασφαλισµένων.

Αντιθέτως, το Συµβούλιο αποφάσισε να αποκλείσει τις προκαταβολές παροχών
διατροφής από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (βλ. άρθρο 1, σηµείο l και
αιτιολογική σκέψη 36). ∆ιατήρησε επίσης την εξαίρεση των ειδικών επιδοµάτων
τοκετού και υιοθεσίας (βλ. άρθρο 1, σηµείο z) από το πεδίο εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, όπως συµβαίνει σήµερα, λόγω της στενής σχέσης
τους µε το κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον του ενδιαφερόµενου κράτους.

Σε ό,τι αφορά τις προκαταβολές παροχών διατροφής, η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί
τη θέση αυτή λόγω των ιδιαιτεροτήτων των εν λόγω παροχών και των ειδικών
προβληµάτων που δηµιουργεί στην πράξη ο συντονισµός τους. Πλην όµως, η
Επιτροπή εκφράζει τη θλίψη της για το ότι δεν µπόρεσε να επιτευχθεί συµφωνία
σχετικά µε την συµπερίληψη των ειδικών επιδοµάτων τοκετού και υιοθεσίας.
Ωστόσο, δεδοµένης της γενικότερης ισορροπίας του κεφαλαίου αυτού, σε ό,τι αφορά
την επέκταση των επιδοµάτων σε οικονοµικώς µη ενεργά πρόσωπα, η Επιτροπή
µπορεί να δεχθεί τη θέση του Συµβουλίου.
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3.3.12. ∆ιατάξεις σχετικές µε τον τίτλο III – Κεφάλαιο 9 : Ειδικές παροχές χωρίς συνεισφορά

Στο κεφάλαιο αυτό η κοινή θέση υιοθετεί την τροπολογία 55 του Κοινοβουλίου η
οποία είχε ενσωµατωθεί ακέραια στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.

3.3.13. ∆ιατάξεις σχετικές µε τον τίτλο IV – ∆ιοικητική επιτροπή και συµβουλευτική επιτροπή
για τον συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης

Η κοινή θέση διευκρινίζει ορισµένα σηµεία (άρθρο 72, στοιχεία β), γ), δ), στ) και ζ))
που αφορούν την εντολή της διοικητικής επιτροπής και της τεχνικής επιτροπής
(άρθρο 73, στοιχείο δ).

Παρεµβάλλει εξάλλου στον κανονισµό διάταξη σχετική µε την επιτροπή
λογαριασµών, η οποία περιέχεται σήµερα στον εκτελεστικό κανονισµό.

Η πρόταση της Επιτροπής δεν περιελάµβανε διάταξη σχετική µε τη συµβουλευτική
επιτροπή για το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης επειδή υπήρχε
πρόταση της Επιτροπής για τη συγχώνευση της συµβουλευτικής επιτροπής για την
κοινωνική ασφάλιση των διακινούµενων εργαζοµένων µε τη συµβουλευτική
επιτροπή για την ελεύθερη διακίνηση5. ∆εδοµένου ότι η πρόταση αυτή δεν έχει
ακόµη αποδώσει καρπούς, δικαιολογείται η προσθήκη διάταξης για τον καθορισµό
της σύνθεσης και των καθηκόντων της επιτροπής αυτής.

3.3.14. ∆ιατάξεις σχετικές µε τον τίτλο V – ∆ιάφορες διατάξεις

Η κοινή θέση βελτιώνει σηµαντικά το άρθρο 76 προκειµένου να ενισχυθεί η
συνεργασία µεταξύ των φορέων αλλά επίσης και µεταξύ των φορέων και των
ασφαλισµένων. Η Επιτροπή εκτιµά ότι οι πτυχές αυτές είναι πολύ θετικές, οι
διατάξεις αυτές θα µπορέσουν, αφενός, να διευκολύνουν την εφαρµογή των
διατάξεων του κανονισµού και, αφετέρου, θα δώσουν τη δυνατότητα στα
ασφαλισµένα πρόσωπα να απαιτήσουν τη ρύθµιση της κατάστασής τους λόγω της
ενισχυµένης υποχρέωσης για συνεργασία των φορέων.

3.3.15. ∆ιατάξεις σχετικές µε τον τίτλο VI – Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Η κοινή θέση τροποποιεί το άρθρο 87, ειδικότερα για να πλαισιώσει τις συνέπειες
από τροποποιήσεις που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην κατάσταση ορισµένων
ασφαλισµένων (βλ. σηµείο 8 και 9). Λαµβανοµένου υπόψη ότι οι διατάξεις αυτές
είναι κλασικές και απολύτως αναγκαίες εφόσον οι κανόνες του συντονισµού
εξελίσσονται, η Επιτροπή δέχεται τη θέση αυτή η οποία λαµβάνει υπόψη το
γενικότερο συµφέρον των ασφαλισµένων.

Εξάλλου, προβλέπεται σε ό,τι αφορά το Λουξεµβούργο µεταβατική περίοδος για την
εφαρµογή του άρθρου 65 παράγραφοι 2 και 3 (βλ. σηµείο 3.3.9), πρόβλεψη η οποία
ανταποκρίνεται στη γενικότερη συµφωνία του Συµβουλίου για το κεφάλαιο
«ανεργία».

                                                
5 COM(1998) 394.
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Το Συµβούλιο προσέθεσε επίσης διάταξη για να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν από τα
κράτη µέλη τα µέτρα εκείνα που θα επιτρέψουν την κατάλληλη ενηµέρωση σχετικά
µε τις τροποποιήσεις που εισάγονται µε το νέο κανονισµό. Η Επιτροπή φυσικά
εγκρίνει την πρωτοβουλία αυτή η οποία είναι προς όφελος του συνόλου των
ασφαλισµένων που καλύπτονται από τον κανονισµό.

Τέλος, το Συµβούλιο αποφάσισε ορισµένες ρυθµίσεις που θα διευκολύνουν τη
µετάβαση από το σηµερινό κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 στο νέο συντονιστικό
όργανο. Σχετικά µε αυτό προστέθηκε ειδική διάταξη στο άρθρο 90 κατά τρόπον
ώστε ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 να διατηρήσει τα αποτελέσµατά του έως
ότου καταργηθούν ή τροποποιηθούν ορισµένοι κανονισµοί και συµφωνίες που
παραπέµπουν στον εν λόγω κανονισµό. Η Επιτροπή υποστηρίζει τη θέση αυτή.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή εγκρίνει, στο σύνολό της, την κοινή θέση η οποία ανταποκρίνεται σε
αρκετά µεγάλο βαθµό στους στόχους της πρότασης της Επιτροπής. Επιπλέον, η
κοινή θέση λαµβάνει υπόψη το µεγαλύτερο µέρος των τροπολογιών του
Κοινοβουλίου. Ύστερα από µακροχρόνιες διαβουλεύσεις, παρά το ότι θα ήταν
ευκταία µεγαλύτερη απλοποίηση σε αρκετούς τοµείς, η κοινή θέση συνιστά σε
γενικές γραµµές µια ισορροπηµένη συµβιβαστική λύση η οποία παρουσιάζει θετικές
πλευρές για τους ασφαλισµένους ως προς το σύνολο των κεφαλαίων. Υπό τις
συνθήκες αυτές, η Επιτροπή εκτιµά ότι η πράξη αυτή είναι ουσιαστική για την
άσκηση του δικαιώµατος της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών και διασφαλίζει
ταυτόχρονα τα δικαιώµατά τους στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης.

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βλ. παράρτηµα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή δήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής :

«Αναγνωρίζοντας ότι ο παρών κανονισµός θα αρχίσει να ισχύει µόνον µετά τη συµπλήρωση
των Παραρτηµάτων και τη θέσπιση του εκτελεστικού κανονισµού, το Συµβούλιο και η
Επιτροπή συµφωνούν ότι στα παραρτήµατα και στον εκτελεστικό κανονισµό θα πρέπει να
εισαχθούν αποσπάσµατα ή διατάξεις, ως εξής :

1) Παράρτηµα ΧΙ (σχετικά µε τα άρθρα 3, παράγραφος 2 και 70, παράγραφος 2,
στοιχείο(γ)) :

Λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση δυνάµει της αυστριακής και της γερµανικής
νοµοθεσίας όσον αφορά ειδικές παροχές σε χρήµα για τις οποίες δεν καταβάλλεται εισφορά,
το εδαφικό πεδίο εφαρµογής των οποίων περιορίζεται σε τµήµα της περιοχής τους και οι
οποίες αποκλείονται δυνάµει του άρθρου 4, παράγραφος 2β του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1408/71, θα πρέπει να εισαχθούν τα ακόλουθα αποσπάσµατα στο παράρτηµα ΧΙ του
κανονισµού :

«ΑΥΣΤΡΙΑ»

Ο παρών κανονισµός δεν ισχύει για παροχές που χορηγούνται δυνάµει της νοµοθεσίας των
οµοσπονδιακών κρατιδίων σε άτοµα µε αναπηρίες και σε άτοµα που χρειάζονται φροντίδα.

«ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

Ο παρών κανονισµός δεν ισχύει για παροχές που χορηγούνται δυνάµει της νοµοθεσίας των
κρατιδίων σε άτοµα µε αναπηρίες και ιδίως σε τυφλούς.

2) Εκτελεστικός κανονισµός και Παράρτηµα ΧΙ (σχετικά µε τα άρθρα 5 και 6)

Οι ειδικές διατάξεις που θα θεσπιστούν στα πλαίσια του εκτελεστικού κανονισµού θα πρέπει
να αποσκοπούν τόσο στην αποτροπή οποιωνδήποτε ενδεχόµενων σωρευτικών συνεπειών της
αρχής της εξοµοίωσης γεγονότων ή περιστατικών δυνάµει της νοµοθεσίας δύο ή
περισσοτέρων κρατών µελών όσο και στη συµπλήρωση, κατ’ αναλογία, των κανόνων
προτεραιότητας που προβλέπονται ήδη δυνάµει του ισχύοντος άρθρου 15 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72, που θα εισαχθούν εκ νέου στο νέο εκτελεστικό κανονισµό.

Στις περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται ότι, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών της
εθνικής νοµοθεσίας, η άνευ όρων εφαρµογή της αρχής της εξοµοίωσης γεγονότων ή
περιστατικών θα µπορούσε να οδηγήσει σε αντικειµενικώς αδικαιολόγητα αποτελέσµατα, το
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος θα αναζητεί το κατάλληλο απόσπασµα του Παραρτήµατος ΧΙ,
που να εγγυάται τον ειδικό συντονισµό βάσει της αρχής της αναλογικότητας.

3) Εκτελεστικός κανονισµός (σχετικά µε τα άρθρα 24 έως 26 και 35)

Μεταξύ των κρατών µελών, πρέπει να καθοριστεί µια ισόρροπη κατανοµή του κόστους των
παροχών σε είδος που αφορούν τους συνταξιούχους και τα µέλη των οικογενειών τους. Στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόδοση µεταξύ κρατών µελών του κόστους των παροχών σε
είδος προς τους συνταξιούχους και τα µέλη των οικογενειών τους - δυνάµει των άρθρων 24
έως 26 του σχεδίου κειµένου - πραγµατοποιείται βάσει κατ’ αποκοπήν ποσού, το κατ’
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αποκοπήν ποσό θα αποτελεί το 85% του µέσου ετήσιου κόστους των παροχών σε είδος προς
τους συνταξιούχους και τα µέλη των οικογενειών τους στο κράτος κατοικίας. Το υπόλοιπο
15% αναµένεται ότι θα αφορά το κόστος των παροχών σε είδος προς τους συνταξιούχους και
τα µέλη των οικογενειών τους το οποίο καθίσταται αναγκαίο από ιατρική άποψη κατά τη
διάρκεια της διαµονής τους σε κράτη µέλη άλλα από το κράτος της κατοικίας. Προκειµένου
να αποφευχθεί η υπέρµετρη επιβάρυνση των κρατών µελών που έχουν επιλέξει τη
δυνατότητα του άρθρου 27 παράγραφος 2 και συµπεριλαµβάνονται στο Παράρτηµα IV σε
σχέση µε άλλα κράτη µέλη που δεν έχουν επιλέξει αυτήν τη δυνατότητα, τα κράτη µέλη που
απαριθµούνται στο Παράρτηµα IV αποδίδουν στο κράτος µέλος κατοικίας του συνταξιούχου
ή των µελών της οικογενείας τους µόνον ένα κατ’ αποκοπή ποσό που ανέρχεται στο 80% του
κόστους.

Ο όρος αυτός θα συµπεριληφθεί στις διατάξεις σχετικά µε την απόδοση του κόστους των
παροχών σε είδος προς τους συνταξιούχους και τα µέλη των οικογενειών τους οι οποίες θα
θεσπιστούν µε τον εκτελεστικό κανονισµό.

Στον εκτελεστικό κανονισµό θα συµπεριληφθεί επίσης διάταξη που θα διασφαλίζει ότι το
κράτος µέλος που υπολογίζει το µέσο ετήσιο κόστος δεν θα επιβάλλει διπλή πληρωµή σε
άλλα κράτη µέλη.

4) Εκτελεστικός κανονισµός (σχετικά µε το άρθρο 27, παράγραφος 5)

∆εδοµένου ότι η Ιρλανδία, η Γερµανία και οι Κάτω Χώρες εκφράζουν ανησυχίες σχετικά µε
ενδεχόµενες χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις του άρθρου 27, παράγραφος 5, θα πρέπει να
εξευρεθεί ικανοποιητική λύση στον εκτελεστικό κανονισµό ώστε να αποφευχθούν
προβλήµατα συνδεόµενα µε τις διπλές πληρωµές και το κόστος ελέγχου.

5) Εκτελεστικός κανονισµός (σχετικά µε το άρθρο 30)

Η εφαρµογή του άρθρου 5, σε σχέση µε το άρθρο 30, θα ρυθµιστεί µε τον εκτελεστικό
κανονισµό.

6) Παράρτηµα ΧΙ (σχετικά µε το άρθρο 34)

Η ακόλουθη παράγραφος θα πρέπει να περιληφθεί στο Παράρτηµα ΧΙ :

«(β) κατά την εφαρµογή του άρθρου 34, οι Κάτω Χώρες θα διαβιβάζουν κατάλογο των κατ’
εκτίµηση ποσών τα οποία θα είναι όσο το δυνατόν εγγύτερα προς τις δαπάνες που έχουν
πράγµατι αναληφθεί.»

7) Παράρτηµα ΧΙ (σχετικά µε το άρθρο 46)

Tο ακόλουθο απόσπασµα που αφορά το Ηνωµένο Βασίλειο θα πρέπει να περιληφθεί στο
Παράρτηµα ΧΙ :

Στις περιπτώσεις που εφαρµόζεται το άρθρο 46, εάν το ενδιαφερόµενο πρόσωπο παρουσιάζει
πρόβληµα ανικανότητας προς εργασία που του δηµιουργεί αναπηρία ενώ υπόκειται στη
νοµοθεσία άλλου κράτους µέλους, το Ηνωµένο Βασίλειο, για τους σκοπούς του άρθρου 30Α,
παράγραφος 5 του Νόµου του 1992 περί Εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης και Παροχών, θα
λαµβάνει υπόψη τις περιόδους κατά τις οποίες το πρόσωπο αυτό ελάµβανε, για την ανικανότητά
του προς εργασία :

(i) παροχές ασθενείας σε χρήµα ή µισθό ή αµοιβή,
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(ii) παροχές κατά την έννοια των Κεφαλαίων 4 και 5, χορηγούµενες για την αναπηρία µετά
από την ανικανότητα προς εργασία, δυνάµει της νοµοθεσίας του άλλου κράτους µέλους, ως εάν
επρόκειτο για περιόδους παροχών βραχείας διάρκειας λόγω ανικανότητας, οι οποίες
εχορηγούντο σύµφωνα µε το άρθρο 30Α, παράγραφοι 1-4 του Νόµου του 1992 περί Εισφορών
Κοινωνικής Ασφάλισης και Παροχών.

Tο ακόλουθο απόσπασµα που αφορά την Ιρλανδία θα πρέπει να περιληφθεί στο
Παράρτηµα ΧΙ :

Στις περιπτώσεις που εφαρµόζεται το άρθρο 46, εάν το ενδιαφερόµενο πρόσωπο παρουσιάζει
πρόβληµα ανικανότητας προς εργασία που του δηµιουργεί αναπηρία ενώ υπόκειται στη
νοµοθεσία άλλου κράτους µέλους, η Ιρλανδία, για τους σκοπούς του άρθρου 95, παράγραφος 1,
εδάφιο (α), του Νόµου του 1993 περί Κοινωνικής Πρόνοιας (ενοποίηση), θα λαµβάνει υπόψη
τις περιόδους κατά τις οποίες το πρόσωπο αυτό για την αναπηρία που ακολούθησε την
ανικανότητά του προς εργασία εθεωρείτο ανίκανο προς εργασία δυνάµει της ιρλανδικής
νοµοθεσίας.

8) Εκτελεστικός κανονισµός (σχετικά µε το άρθρο 50) :

Λόγω της γενικής επιθυµίας να καθορισθεί κοινή διαδικασία για την ενιαία εφαρµογή του
άρθρου αυτού, όσον αφορά την ηµεροµηνία που θα λαµβάνεται υπόψη για την κατάθεση
αίτησης σε κάθε ενδιαφερόµενο φορέα, στις «έκτακτες» περιπτώσεις κατά τις οποίες ο
ενδιαφερόµενος, κατά την κατάθεση της αρχικής αίτησης, δεν παρέχει κανένα στοιχείο
σχετικά µε την συµπλήρωση περιόδων ασφάλισης ή κατοικίας δυνάµει της νοµοθεσίας του
συγκεκριµένου κράτους µέλους, παρέχοντας πλήρη στοιχεία για ολόκληρη την ασφαλιστική
σταδιοδροµία του αργότερα µόνον (δεύτερη αίτηση ή πραγµατική κατάθεση της αρχικής
αίτησης, ενίοτε πολύ αργότερα), συµφωνήθηκε ότι το θέµα των διοικητικών και οικονοµικών
επιπτώσεων αυτής της αναδροµικής - «ετεροχρονισµένης» - παρέµβασης των
ενδιαφερόµενων φορέων, τόσο για αυτούς τους ίδιους όσο και για τον εκάστοτε αιτούντα θα
πρέπει να ρυθµισθεί µε συνολική διάταξη γενικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του εκτελεστικού
κανονισµού, που θα καθορίζει ρητά και λεπτοµερώς το σύνολο των δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων του ασφαλισµένου και των παρεµβαινόντων φορέων.

Βάσει των αρχών της ισοδυναµίας και της αποτελεσµατικότητας που εφαρµόζονται για την
επίτευξη των στόχων του άρθρου 42 της Συνθήκης (από το οποίο απορρέει το άρθρο 50), στο
βαθµό που η ετεροχρονισµένη - εκ των υστέρων πραγµατική - αίτηση µπορεί να εξοµοιωθεί
µε ρητή αίτηση αναστολής της εκκαθάρισης των παροχών (εκούσια παράλειψη), θα πρέπει να
προβλεφθούν διατάξεις όπου, πρώτον, να ορίζεται ρητώς ότι η εξοµοίωση αυτή υπόκειται στη
συγκεκριµένη νοµοθεσία η οποία περιέχει ευνοϊκότερες διατάξεις σχετικά µε τα αναδροµικά
αποτελέσµατα των αιτήσεων από εκείνες του εκτελεστικού κανονισµού και, δεύτερον, ότι,
µολονότι ο ενδιαφερόµενος κατέθεσε την αρχική αίτηση µε έντυπο στο οποίο ζητούνται
σαφώς λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε τις περιόδους ασφάλισης/απασχόλησης/κατοικίας στην
επικράτεια άλλου κράτους και ενηµερώθηκε για τις επιπτώσεις ενδεχόµενων παραλείψεων εκ
µέρους του, είτε δεν παρέσχε κανένα στοιχείο είτε απάντησε απλώς αρνητικά στα αντίστοιχα
τµήµατα του εγγράφου.
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9) Παράρτηµα ΧΙ (σχετικά µε το άρθρο 51) :

Tο ακόλουθο απόσπασµα που αφορά τη ∆ανία θα πρέπει να περιληφθεί στο Παράρτηµα ΧΙ :

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 του κανονισµού, πρόσωπα τα οποία δεν
έχουν ασκήσει µισθωτή δραστηριότητα σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη δικαιούνται δανικής
κοινωνικής σύνταξης µόνον εάν είναι ή ήταν προγενέστερα µόνιµοι κάτοικοι της ∆ανίας επί
τουλάχιστον τρία έτη, τηρουµένων των ορίων ηλικίας που επιβάλλει η δανική νοµοθεσία. Με
την επιφύλαξη του άρθρου 4, το άρθρο 7 δεν εφαρµόζεται σε δανική κοινωνική σύνταξη για την
οποία έχουν θεµελιώσει δικαίωµα τα εν λόγω πρόσωπα.

2. Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, δεν µπορεί να θεµελιωθεί δικαίωµα δανικής
κοινωνικής σύνταξης για τα µέλη της οικογένειας προσώπων που ασκούν ή άσκησαν µισθωτή
δραστηριότητα στη ∆ανία, ούτε για φοιτητές ή για τα µέλη της οικογένειάς τους.

10) Παράρτηµα ΧΙ (σχετικά µε το άρθρο 52) :

Συµφωνήθηκε ότι το ζήτηµα που έθεσε η Σουηδία στο πλαίσιο του άρθρου 52 θα πρέπει να
εξεταστεί κατά πρώτον από τη ∆ιοικητική Επιτροπή και, εάν δεν µπορεί να εξευρεθεί
ικανοποιητική λύση σε αυτό το πλαίσιο ότι πρέπει, να επιλυθεί µε ένα απόσπασµα
«ΣΟΥΗ∆ΙΑ» στο Παράρτηµα ΧΙ.

11) Παράρτηµα ΧΙ (σχετικά µε το άρθρο 54) :

Tο ακόλουθο απόσπασµα που αφορά τη Φινλανδία θα πρέπει να περιληφθεί στο
Παράρτηµα ΧΙ :

Για τους σκοπούς καθορισµού δικαιώµατος και υπολογισµού του ύψους της φινλανδικής
εθνικής σύνταξης σύµφωνα µε τα άρθρα 52 έως 54, τα δικαιώµατα συνταξιοδότησης που έχουν
θεµελιωθεί δυνάµει της νοµοθεσίας άλλου κράτους µέλους αντιµετωπίζονται ακριβώς όπως τα
συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που θεµελιώνονται δυνάµει της φινλανδικής νοµοθεσίας.

12) Εκτελεστικός κανονισµός (σχετικά µε το άρθρο 56) :

Κατά τον υπολογισµό παροχών ή τµηµάτων παροχών που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά
µε κεφαλαιοποιητική διαδικασία, λαµβάνεται υπόψη µόνον το πραγµατικά εξοικονοµούµενο
κεφάλαιο στο πλαίσιο του εκάστοτε συστήµατος. Το κατά πόσον είναι απαραίτητο να
υπάρχει η σχετική ρητή ρύθµιση στον εκτελεστικό κανονισµό θα εξαρτηθεί από την
σχεδιαζόµενη περαιτέρω εξέταση του ζητήµατος αυτού.

13) Παράρτηµα ΧΙ (σχετικά µε το άρθρο 60)

Η Ισπανία θα διατηρήσει τα υπάρχοντα αποσπάσµατα του Παραρτήµατος VI σχετικά µε τα
ειδικά συστήµατα για δηµοσίους υπαλλήλους, στο Παράρτηµα ΧΙ.

14) Παράρτηµα XI (σχετικά µε το άρθρο 62, παράγραφος 1)

Η Ιρλανδία τόνισε ότι η συµφωνία ως προς την παράγραφο αυτήν δεν θα πρέπει να
προεξοφλεί την έκβαση των συζητήσεων σχετικά µε το Παράρτηµα ΧΙ.
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15) Εκτελεστικός κανονισµός (σχετικά µε το άρθρο 87, παράγραφος 8) :

Στον εκτελεστικό κανονισµό θα περιληφθούν διατάξεις σχετικά µε τη γνωστοποίηση στον
προηγούµενο αρµόδιο φορέα από το αφορώµενο πρόσωπο ή από τον νέο αρµόδιο φορέα.

Επίσης, το Συµβούλιο και η Επιτροπή αναγνώρισαν ότι

16) ∆ιεθνείς συµφωνίες (σχετικά µε τα άρθρα 11, παράγρ. 3, εδάφιο γ και 65,
παράγρ. 6 και 7) :

Η συµφωνία της Πορτογαλίας ως προς τα άρθρα 11, παράγρ. 3, εδάφιο γ και 65, παράγρ. 6
και 7 δεν επηρεάζει το αίτηµα της Πορτογαλίας για δίκαιη µεταχείριση όσον αφορά την
κατανοµή του κόστους µεταξύ της Πορτογαλίας και άλλων κρατών που δεν είναι µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο συµφωνιών η διαπραγµάτευση των οποίων θα
ακολουθήσει την έκδοση του παρόντος κανονισµού.

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή συµφωνούν επίσης ότι τα ακόλουθα άρθρα θα πρέπει να
ερµηνευθούν ως εξής :

17) σχετικά µε το άρθρο 20, παράγραφος 2

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20 παράγραφος 2, η Ιρλανδία επιθυµεί να
αποσαφηνιστεί ότι οι αρµόδιοι ιρλανδικοί φορείς θα µπορούν να εφαρµόζουν και άλλα εθνικά
κριτήρια επί πλέον του «χρονικού διαστήµατος προσήκοντος από ιατρική άποψη», όπως
αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 προκειµένου να εγκρίνουν τη µετάβαση ασθενών σε
άλλο κράτος µέλος δυνάµει του κανονισµού. Η Ιρλανδία, ωστόσο, συµφωνεί πλήρως ότι η
εφαρµογή των πρόσθετων αυτών εθνικών κριτηρίων πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις
διατάξεις του κοινοτικού δικαίου.

18) σχετικά µε το άρθρο 35, παράγραφος 2

Εναπόκειται σε κάθε κράτος µέλος ως πιστωτή να καθορίσει αν η νοµική ή η διοικητική δοµή
του επιτρέπει την απόδοση µε βάση την πραγµατική δαπάνη. Ο καθορισµός αυτός ισχύει
έναντι όλων των κρατών µελών εκτός αν υπάρχει αµοιβαία συµφωνία σχετικά µε άλλες
µεθόδους απόδοσης σύµφωνα µε την παράγραφο 3.

19) σχετικά µε το άρθρο 84, παράγραφος 2

Το άρθρο 84, παράγραφος 2 δεν θα πρέπει να ερµηνευθεί υπό την έννοια ότι επιβάλλει σε ένα
κράτος µέλος την υποχρέωση να πράξει περισσότερα από τα απαιτούµενα ή τα επιτρεπόµενα
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή τις διαδικασίες του.»
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