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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα: Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση με σκοπό την έγκριση του 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επέκταση των διατάξεων του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 στους 
υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν διέπονται ήδη από τις διατάξεις 
αυτές μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους
- Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 26 Ιουλίου 2010
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. .../2010

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την επέκταση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών

οι οποίοι δεν διέπονται ήδη από τους κανονισμούς αυτούς

μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 79 

παράγραφος 2 στοιχείο β),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1
,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία2
,

                                               

1 ΕΕ C 151, 17.6.2008, σ. 50.
2 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 (ΕΕ C 294 E, 3.12.2009, σ. 259) 

και θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της ….
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή2 έλαβαν θέση υπέρ της βελτίωσης της ενσωμάτωσης των υπηκόων τρίτων 

χωρών που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια των κρατών μελών χορηγώντας τους 

σύνολο ενιαίων δικαιωμάτων, παρόμοιων κατά το δυνατόν εκείνων που απολαύουν οι 

πολίτες της Ένωσης.

(2) Το Συμβούλιο «Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις» της 1ης Δεκεμβρίου 2005 

επισήμανε ότι η Ένωση πρέπει να διασφαλίσει την ίση μεταχείριση των υπηκόων τρίτων 

χωρών που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια των κρατών μελών και ότι θα πρέπει να 

προωθηθεί πιο δραστήρια πολιτική στον τομέα της ενσωμάτωσης, ώστε να αναγνωριστούν 

στα πρόσωπα αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάλογα με των πολιτών της Ένωσης. 

(3) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 859/2003 του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 20033, επεξέτεινε 

την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 

574/72 σχετικά με τον συντονισμό των υποχρεωτικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 

των κρατών μελών στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν ενέπιπταν ήδη στους 

κανονισμούς αυτούς μόνο λόγω της ιθαγένειάς τους.

(4) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που 

αναγνωρίζονται, κυρίως, από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ειδικότερα το άρθρο 34 παράγραφος 2.

                                               

1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1999, σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Τάμπερε (ΕΕ C 154, 5.6.2000, σ. 63).

2 Γνωμοδότηση της ΟΚΕ, της 26ης Σεπτεμβρίου 1991, για το καθεστώς των διακινούμενων 
εργαζομένων - τρίτες χώρες (ΕΕ C 339, 31.12.1991, σ. 82).

3 ΕΕ L 124, 20.5.2003, σ. 1.
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(5) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας1

αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για 

καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/20042 αντικαθιστά 

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 574/72. Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 

574/72 καταργούνται από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009.

(6) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 

εκσυγχρονίζουν και απλουστεύουν σε σημαντικό βαθμό τους κανόνες συντονισμού τόσο 

για τους ασφαλισμένους, όσο και για τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Όσον 

αφορά τους εν λόγω οργανισμούς, οι εκσυγχρονισμένοι κανόνες συντονισμού αποσκοπούν 

στην επιτάχυνση και διευκόλυνση της επεξεργασίας των στοιχείων που αφορούν τα 

δικαιώματα των ασφαλισμένων σε παροχές και στη μείωση των σχετικών διοικητικών 

δαπανών.

(7) Η προαγωγή υψηλού επιπέδου κοινωνικής προστασίας και η βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου και της ποιότητας ζωής στα κράτη μέλη αποτελούν στόχους της Ένωσης.

(8) Για να αποφευχθούν καταστάσεις κατά τις οποίες οι εργοδότες και οι εθνικοί οργανισμοί 

κοινωνικής ασφάλισης είναι υποχρεωμένοι να διαχειριστούν πολύπλοκες νομικές και 

διοικητικές καταστάσεις που αφορούν περιορισμένο μόνον αριθμό προσώπων, είναι 

σημαντικό να αξιοποιηθεί πλήρως το όφελος από τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση 

στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, με χρήση ενιαίας νομοθετικής πράξης 

συντονισμού, που να συνδυάζει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 987/2009.

                                               

1 ΕΕ L 166, 30.4.2004, σ. 1.
2 ΕΕ L 284, 30.10.2009, σ. 1.
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(9) Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να αντικατασταθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 859/2003 με 

νομοθετική πράξη, βασικός στόχος της οποίας είναι η υποκατάσταση του κανονισμού 

(ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 από τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 883/2004 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 987/2009 αντίστοιχα.

(10) Η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν εμπίπτουν ήδη στους εν λόγω 

κανονισμούς μόνο λόγω της ιθαγένειάς τους δεν πρέπει να τους παρέχει κανένα δικαίωμα 

εισόδου, παραμονής ή διαμονής σε κράτος μέλος, ούτε δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά 

εργασίας του εν λόγω κράτους. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα των 

κρατών μελών να αρνούνται να χορηγούν, να ανακαλούν ή να αρνούνται να ανανεώνουν 

άδεια εισόδου, παραμονής, διαμονής ή εργασίας στο συγκεκριμένο κράτος μέλος,

σύμφωνα με την νομοθεσία της Ένωσης.

(11) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 θα πρέπει να 

εφαρμόζονται, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, μόνο εφόσον ο ενδιαφερόμενος 

διαμένει ήδη νόμιμα στο έδαφος κράτους μέλους. Η νόμιμη διαμονή θα πρέπει να είναι 

προαπαιτούμενο της εφαρμογής των εν λόγω κανονισμών.

(12) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 δεν θα πρέπει 

να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις των οποίων όλα τα στοιχεία περιορίζονται στο εσωτερικό 

ενός μόνο κράτους μέλους. Αυτό αφορά, μεταξύ άλλων, την περίπτωση υπηκόου τρίτης 

χώρας που έχει δεσμούς αποκλειστικά με τρίτη χώρα και ένα μόνο κράτος μέλος.
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(13) Ο όρος της νόμιμης διαμονής στο έδαφος κράτους μέλους δεν θα πρέπει να θίγει τα 

δικαιώματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 

όσον αφορά τις συντάξεις αναπηρίας, γήρατος ή επιζώντων, εκ μέρους ενός ή 

περισσότερων κρατών μελών, για υπήκοο τρίτης χώρας που πληρούσε προηγουμένως τους 

όρους του παρόντος κανονισμού, ή για τους επιζώντες υπηκόου τρίτης χώρας, εφόσον 

έλκουν τα δικαιώματά τους από εργαζόμενο, όταν κατοικούν σε τρίτη χώρα.

(14) Η διατήρηση του δικαιώματος στις παροχές ανεργίας, όπως προβλέπει το άρθρο 64 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, έχει ως προϋπόθεση την εγγραφή του ενδιαφερομένου 

ως αιτούντος εργασία στις υπηρεσίες απασχόλησης καθενός από τα κράτη μέλη στα οποία 

μεταβαίνει. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να τυγχάνουν συνεπώς εφαρμογής σε υπήκοο 

τρίτης χώρας, μόνο εφόσον έχει το δικαίωμα, ενδεχομένως λόγω του τίτλου διαμονής του 

ή του καθεστώτος του ως επί μακρόν διαμένοντος, να εγγραφεί ως αιτών εργασία στις 

υπηρεσίες απασχόλησης του κράτους μέλους στο οποίο μεταβαίνει και να εργαστεί 

νομίμως στο κράτος αυτό.

(15) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες, στις οποίες η 

Ένωση είναι μέρος και οι οποίες χορηγούν παροχές στον τομέα της κοινωνικής 

ασφάλισης. 
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(16) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού είναι αδύνατον να επιτευχθούν 

επαρκώς από τα κράτη μέλη εξαιτίας των διασυνοριακών περιπτώσεων που ανακύπτουν 

και δύνανται, συνεπώς, λόγω της ενωσιακής κλίμακας της προβλεπόμενης δράσης, να 

επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με 

την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(17) Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου (αριθ. 21) για τη θέση του Ηνωμένου 

Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης, που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ιρλανδία γνωστοποίησε, με επιστολή της 

24ης Οκτωβρίου 2007, την επιθυμία της να συμμετέχει στη θέσπιση και εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού.
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(18) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου (αριθ. 21) για τη θέση του Ηνωμένου 

Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης, που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν 

λόγω πρωτοκόλλου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος 

κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(19) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου (αριθ. 22) σχετικά με τη θέση της Δανίας, 

που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος 

κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 987/2009 εφαρμόζονται στους 

υπηκόους τρίτων χωρών που δεν διέπονται ήδη από αυτούς τους κανονισμούς αποκλειστικά λόγω 

της ιθαγένειάς τους, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους και στους επιζώντες τους, εφόσον 

διαμένουν νόμιμα στο έδαφος κράτους μέλους και η κατάστασή τους δεν περιορίζεται εντός του 

εδάφους ενός και μόνο κράτους μέλους.

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 859/2003 καταργείται μεταξύ των κρατών μελών που δεσμεύονται από 

τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3

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

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα : Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση που  υιοθέτησε το Συμβούλιο 

στις [26] Ιουλίου 2010 ενόψει της έκδοσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο κανονισμού για την επέκταση των διατάξεων του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 
στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ήδη από τις εν λόγω 
διατάξεις μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους
- Σκεπτικό του Συμβουλίου
- Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 26 Ιουλίου 2010
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 25 Ιουλίου 2007, η Επιτροπή υπέβαλε την προαναφερόμενη πρόταση, η οποία 

αποσκοπεί στην αντικατάσταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 859/2003 και στην επέκταση των 

διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού εφαρμογής του 

(κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Συμβουλίου) στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 

καλύπτονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις αποκλειστικά λόγω της ιθαγένειάς τους.

Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 63 παράγραφος 4 της Συνθήκης (ομοφωνία και διαδικασία 

διαβούλευσης). Μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισσαβώνας, η νομική βάση είναι 

τώρα το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ (ειδική πλειοψηφία και συνήθης 

νομοθετική διαδικασία).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδότησε στις 9 Ιουλίου 2008, στα πλαίσια της διαδικασίας 

διαβούλευσης. Μετά την έναρξη έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισσαβώνας, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, στις 5 Μαΐου 2010, ψήφισμα1 με το οποίο επιβεβαίωσε τη 

θέση του, στα πλαίσια της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώμη της στις 16 

Ιανουαρίου 2008.

Η Επιτροπή δεν υπέβαλε τυπική τροποποιημένη πρόταση ως συνέχεια της γνώμης του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.

Σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 5 (ΣΛΕΕ), το Συμβούλιο υιοθέτησε τη θέση του σε 

πρώτη ανάγνωση με ειδική πλειοψηφία στις 26 Ιουλίου 2010.

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και 

της Ιρλανδίας που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για 

τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ιρλανδία γνωστοποίησε, με επιστολή της 

24ης Οκτωβρίου 2007, την επιθυμία της να συμμετέχει στην έκδοση και την εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού.

                                               
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 5ης Μαΐου 2010, σχετικά με τις συνέπειες της 

έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισσαβώνας για τις τρέχουσες διαδικασίες λήψης 
απόφασης.
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Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και 

της Ιρλανδίας που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για 

τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν λόγω 

πρωτοκόλλου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού 

και συνεπώς δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας που προσαρτάται 

στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού, και συνεπώς, δεν 

δεσμεύεται από αυτόν, ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 859/2003 του Συμβουλίου επέκτεινε την εφαρμογή των διατάξεων 

του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 

574/72 σε υπηκόους τρίτων χωρών. Οι εν λόγω κανονισμοί απλουστεύθηκαν και 

εκσυγχρονίστηκαν με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και αριθ. 987/2009 αντίστοιχα, 

οι οποίοι εφαρμόζονται από την 1η Μαΐου 2010.

Οι στόχοι της πρότασης κανονισμού είναι οι ίδιοι με αυτούς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

859/2003, δηλαδή η επέκταση του πεδίου εφαρμογής των κοινοτικών διατάξεων που ισχύουν 

όσον αφορά το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους υπηκόους τρίτων 

χωρών οι οποίοι δεν καλύπτονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις μόνον λόγω της ιθαγένειάς 

τους.

Η πρόταση κανονισμού αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι στους υπηκόους τρίτων χωρών 

εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης με 

αυτούς που εφαρμόζονται στους ευρωπαίους πολίτες μετά την έναρξη ισχύος των 

κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και αριθ. 987/2009. Στόχος είναι να αποφευχθεί μια 

εξαιρετικά συγκεχυμένη κατάσταση στην οποία τα άτομα και οι εθνικές υπηρεσίες θα 

βρίσκονται αντιμέτωποι με δύο διαφορετικά σύνολα κανόνων και δικαιωμάτων που θα 

καλύπτουν τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ κρατών μελών.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 2 τροπολογίες της πρότασης της Επιτροπής με σκοπό 

την εισαγωγή στο προοίμιο δύο νέων αιτιολογικών παραγράφων (3α και 6α) που θα τονίζουν 

τη σημασία της ίσης μεταχείρισης.

Η Επιτροπή δήλωσε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια ότι μπορεί να δεχθεί 

αυτές τις τροπολογίες.

Το Συμβούλιο μπορεί επίσης να δεχθεί τις δύο τροπολογίες (αιτιολογικοί παράγραφοι αριθ. 4 

και 7 στη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση).

Το Συμβούλιο θεώρησε περαιτέρω αναγκαία τη διευκρίνηση της αιτιολογικής παραγράφου 

αριθ. 8 της πρότασης (αιτιολογική παράγραφος αριθ. 10 της θέσης σε πρώτη ανάγνωση) ώστε 

να ορίζεται ότι η εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και αριθ. 987/2009 σε 

υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις μόνον λόγω της 

ιθαγένειάς τους δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να αρνούνται, να ανακαλούν ή να 

αρνούνται να ανανεώσουν άδεια εισόδου, παραμονής, διαμονής ή εργασίας στο συγκεκριμένο 

κράτος μέλος σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο.

Επιπλέον, η αιτιολογική παράγραφος αριθ. 13 της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη 

ανάγνωση αναφέρει ότι ο όρος της νόμιμης διαμονής στο έδαφος κράτους μέλους, όπως 

καθορίζεται στο άρθρο 1, δεν θίγει τα δικαιώματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των 

διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 όσον αφορά τις συντάξεις αναπηρίας, 

γήρατος ή επιζώντων, εκ μέρους ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, για υπήκοο τρίτης 

χώρας που πληρούσε προηγουμένως τους όρους του κανονισμού, ή στους επιζώντες 

παρόμοιου υπηκόου τρίτης χώρας.

Τέλος, οι αιτιολογικές παράγραφοι αριθ. 17, 18 και 19 της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη 

ανάγνωση αναφέρονται στη θέση της Ιρλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Δανίας 

όσον αφορά την έκδοση και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή δέχτηκε τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.
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IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συμβούλιο πιστεύει ότι η θέση του σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με τον κανονισμό του 

Συμβουλίου για την επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ήδη 

από τις εν λόγω διατάξεις μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους υιοθετεί μια ισορροπημένη 

προσέγγιση η οποία διασφαλίζει ίση και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση όσον αφορά τους 

υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν  νόμιμα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Συμβούλιο προσβλέπει σε εποικοδομητική συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ενόψει της επίτευξης τελικής συμφωνίας για τον εν λόγω σημαντικό κανονισμό.

_____________________



EL    EL 

EL 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βρυξέλλες, 2.9.2010 
COM(2010) 448 τελικό 

2007/0152 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε το άρθρο 294 παράγραφος 6 της συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

σχετικά µε 

τη θέση του Συµβουλίου για την έγκριση πρότασης κανονισµού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την επέκταση των διατάξεων των κανονισµών 

(ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009 σε υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
καλύπτονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις λόγω της ιθαγένειάς τους 
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2007/0152 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε το άρθρο 294 παράγραφος 6 της συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

σχετικά µε 

τη θέση του Συµβουλίου για την έγκριση πρότασης κανονισµού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την επέκταση των διατάξεων των κανονισµών 

(ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009 σε υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
καλύπτονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις λόγω της ιθαγένειάς τους 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο 
(έγγραφο COM(2007) 439 τελικό — 2007/0152(COD): 

23 Ιουλίου 2007 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

16 Ιανουαρίου 2008 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει 
της διαδικασίας διαβούλευσης: 

9 Ιουλίου 2008 

Θέση σε ισχύ της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

1 ∆εκεµβρίου 2009 

Ηµεροµηνία της πρώτης ανάγνωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
βάσει της συνήθους νοµοθετικής διαδικασίας: 

5 Μαΐου 2010  

Ηµεροµηνία έγκρισης της πολιτικής συµφωνίας µε ειδική 
πλειοψηφία: 

7 Ιουνίου 2010  

Ηµεροµηνία έγκρισης της θέσης του Συµβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση 

26 Ιουλίου 2010 

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Στόχος της πρότασης είναι η επέκταση των διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 
και του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για το συντονισµό των συστηµάτων 
κοινωνικής ασφάλισης όσον αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα σε ένα 
κράτος µέλος και δεν καλύπτονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις λόγω της ιθαγένειάς τους. 

Η πρόταση συµπληρώνει τη διαδικασία εκσυγχρονισµού, η οποία οδήγησε στην έκδοση των 
κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και 987/2009, αφού επεκτείνει τα νέα δικαιώµατα, τις 
διαδικασίες και τις διατάξεις σχετικά µε την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων που 
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θεσπίζονται στους εν λόγω κανονισµούς σε υπηκόους τρίτων χωρών που µετακινούνται εντός 
της ΕΕ αλλά δεν καλύπτονται από τους υπάρχοντες κανονισµούς. 

3. ΣΧΟΛΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

3.1 Γενική τοποθέτηση όσον αφορά τη θέση του Συµβουλίου 

Η θέση του Συµβουλίου ενσωµατώνει τις δύο τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και, επιπλέον, επιφέρει µια σειρά τροποποιήσεις του Συµβουλίου στην αρχική 
πρόταση της Επιτροπής. Η Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως όλες τις τροπολογίες και τις 
τροποποιήσεις. 

3.2 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενσωµατώθηκαν πλήρως, εν 
µέρει ή επί της αρχής στη θέση του Συµβουλίου 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε δύο τροπολογίες µε νοµοθετικό ψήφισµα, στο πλαίσιο 
της διαδικασίας διαβούλευσης, στις 9 Ιουλίου 2008. Οι τροπολογίες αυτές επιβεβαιώθηκαν 
σε πρώτη ανάγνωση, στο πλαίσιο της συνήθους νοµοθετικής διαδικασίας, στις 5 Μαΐου 2010. 
Και οι δύο τροπολογίες έγιναν πλήρως αποδεκτές στη θέση του Συµβουλίου. 

Η τροπολογία 1 προσθέτει µια νέα αιτιολογική σκέψη που παραπέµπει στο άρθρο 34 
παράγραφος 2 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή 
συµφωνεί ότι είναι σηµαντικό, στο πλαίσιο της εν λόγω πρότασης, να υπενθυµίζεται το 
δικαίωµα σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε το δίκαιο της ΕΕ και το εθνικό 
δίκαιο, που αποδίδεται από τον Χάρτη σε όλα τα άτοµα που διαµένουν και µετακινούνται 
νόµιµα εντός της ΕΕA. 

Η τροπολογία 2 προσθέτει µια νέα αιτιολογική σκέψη που κάνει µνεία στην προώθηση ενός 
υψηλού επιπέδου κοινωνικής προστασίας και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της 
ποιότητας ζωής στην ΕΕ. Η Επιτροπή συµφωνεί ότι είναι σηµαντικό να υπογραµµιστούν 
αυτοί οι κύριοι παράγοντες που διέπουν την πρόταση. 

3.3 Κύριες διαφορές ανάµεσα στην πρόταση της Επιτροπής και τη θέση του 
Συµβουλίου 

– ∆ιαγραφή µεταβατικών διατάξεων: το Συµβούλιο διέγραψε το άρθρο 2 και τη σχετική 
αιτιολογική σκέψη 12 της αρχικής πρότασης, όπου περιέχονταν µεταβατικές διατάξεις για 
τη θέση σε ισχύ του προτεινόµενου κανονισµού. Το Συµβούλιο συµφώνησε ότι δεν είναι 
αναγκαίες µεταβατικές διατάξεις για τη θέση σε ισχύ της πρότασης, αφού οι σχετικές 
µεταβατικές διατάξεις περιέχονται ήδη στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Η Επιτροπή 
συµφωνεί µε αυτή την απλουστευµένη προσέγγιση, ιδίως επειδή εξασφαλίζει ότι στους 
υπηκόους τρίτων χωρών αποδίδονται τα ίδια δικαιώµατα µε τους υπηκόους της ΕΕ, όσον 
αφορά τη µετάβαση στον εκσυγχρονισµένο κανονισµό, π.χ. για το αίτηµα επανεξέτασης 
των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων τους στο πλαίσιο του άρθρου 87 παράγραφος 3. 

– Προσθήκη αιτιολογικών σκέψεων για την Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο: η νοµική 
βάση της πρότασης είναι το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο β) της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τα άρθρα 1 έως 3 του πρωτοκόλλου (αριθ. 
21) για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά το χώρο 
ελευθερίας, ασφάλεια και δικαιοσύνης, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν 
δεσµεύονται από την παρούσα πρόταση, εκτός αν κοινοποιήσουν ότι θα συµµετέχουν σε 
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αυτήν. Το Συµβούλιο πρόσθεσε την αιτιολογική σκέψη17 για να επισηµανθεί ότι η 
Ιρλανδία θα συµµετάσχει στην πρόταση, σύµφωνα µε την επιστολή της 24ης Οκτωβρίου 
2007, και την αιτιολογική σκέψη 18 για να επισηµανθεί ότι το Ηνωµένο Βασίλειο δεν θα 
συµµετάσχει. Η Επιτροπή συµφωνεί ότι η συµπερίληψη αυτών των δύο αιτιολογικών 
σκέψεων είναι αναγκαία. 

– Κατάργηση του παλιού κανονισµού: το Συµβούλιο διευκρίνισε τις παραµέτρους για την 
κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 859/2003, στο νέο άρθρο 2 της πρότασης. 
∆εδοµένου ότι το Ηνωµένο Βασίλειο δεν θα συµµετάσχει στην παρούσα πρόταση, αλλά 
θα εξακολουθήσει να εφαρµόζει τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 859/2003, δεν είναι δυνατόν να 
καταργηθεί εντελώς ο εν λόγω κανονισµός. Η Επιτροπή συµφωνεί µε την προτεινόµενη 
αλλαγή, αφού επιτυγχάνεται νοµική σαφήνεια σε αυτό το πρακτικό θέµα. 

– Ορισµός της νόµιµης διαµονής: οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 
987/2009 ισχύουν για υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην επικράτεια 
ενός κράτους µέλους. Ωστόσο, ο ορισµός της νόµιµης διαµονής είναι εντελώς εκτός του 
πεδίου των συντονιστικών κανονισµών και τα κράτη µέλη διατηρούν το δικαίωµα να 
καθορίζουν, σύµφωνα µε το δίκαιο της ΕΕ, κατά πόσον ένα άτοµο δικαιούται να 
εισέρχεται, να διαµένει ή να εργάζεται στην επικράτειά του. Η επιπλέον πρόταση που 
προστίθεται από το Συµβούλιο στην αιτιολογική σκέψη 10 υπογραµµίζει το διαχωρισµό 
των εξουσιών ανάµεσα στην Ένωση και τα κράτη µέλη. Η Επιτροπή συµφωνεί µε την 
προσθήκη της. 

– ∆ιασαφήνιση της εφαρµογής του κριτηρίου «νόµιµης διαµονής» σε περίπτωση συντάξεων 
αναπηρίας, γήρατος και επιζώντων: το Συµβούλιο πρόσθεσε την αιτιολογική σκέψη 13 
ώστε να διευκρινίζεται ότι η προϋπόθεση νόµιµης διαµονής στην επικράτεια του κράτους 
µέλους δεν ισχύει τη χρονική στιγµή που το άτοµο το οποίο υπαγόταν στον κανονισµό ή 
άτοµο που αποκτά δικαιώµατα µέσω του εν λόγω ατόµου, αιτείται σύνταξης βάσει 
δικαιωµάτων που απορρέουν από τον κανονισµό. Αυτό που απαιτείται είναι, το εν λόγω 
άτοµο, να ήταν νόµιµος κάτοικος τη χρονική στιγµή απόκτησης αυτών των δικαιωµάτων. 
Η Επιτροπή χαιρετίζει αυτή την πρόσθετη αιτιολογική σκέψη, µε την οποία αποσκοπείται 
η αποφυγή λανθασµένης ερµηνείας, η προστασία των κεκτηµένων δικαιωµάτων και η 
εξασφάλιση ενιαίας εφαρµογής του προτεινόµενου κανονισµού από τα κράτη µέλη.  

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η θέση του Συµβουλίου βελτιώνει και διασαφηνίζει ορισµένες πτυχές 
της πρότασής της. Παρέχει διευκρινίσεις σε καίρια πρακτικά ζητήµατα νοµικής φύσης, όπως 
η κατάργηση και οι µεταβατικές διατάξεις. Επιπλέον, παρέχει µεγαλύτερη σαφήνεια όσον 
αφορά την κατανόηση και, εποµένως, την καλύτερη προστασία των κεκτηµένων 
δικαιωµάτων υπηκόων τρίτων χωρών (και αυτών που αποκτούν δικαιώµατα µέσω αυτών), 
όταν πλέον δεν διαµένουν στην ΕΕ. Η συµπερίληψη, πλήρως, των τροπολογιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διευρύνει το πλαίσιο της πρότασης. 

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συµφωνία του Συµβουλίου επί της θέσης, η οποία αποτελεί ένα 
σηµαντικό βήµα για την επίτευξη του στόχου του άρθρου 34 του Χάρτη Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να δικαιούται κάθε άτοµο που διαµένει και 
µετακινείται νόµιµα στην ΕΕ παροχές κοινωνικής ασφάλισης. Αποτελεί επίσης ένα 
σηµαντικό βήµα για την ολοκλήρωση του νοµοθετικού πακέτου εκσυγχρονισµού των 
κανόνων κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ. Εξασφαλίζει ότι υπήκοοι τρίτων χωρών µπορούν να 
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επωφελούνται από τα ίδια βελτιωµένα δικαιώµατα που παρέχονται από τους 
εκσυγχρονισµένους κανόνες και απλουστεύει τις διαδικασίες για τις εθνικές διοικήσεις 
κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες θα µπορούν να εφαρµόζουν τις ίδιες διαδικασίες, 
ανεξάρτητα από το κατά πόσον τα δικαιώµατα αφορούν υπήκοο της ΕΕ ή τρίτης χώρας. 

Με βάση τα προηγούµενα, η Επιτροπή συµφωνεί πλήρως µε τη θέση του Συµβουλίου. 
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