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Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισµό των 
συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για 
καθορισµό της διαδικασίας εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004  

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και την Ελβετία) 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης 

Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην επικαιροποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 
και (ΕΚ) αριθ. 987/2009, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές στην εθνική νοµοθεσία 
κοινωνικής ασφάλισης των κρατών µελών και για να συνεκτιµηθούν οι αλλαγές στην 
κοινωνική πραγµατικότητα, που επηρεάζουν το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Επιπλέον, η παρούσα πρόταση ενσωµατώνει προτάσεις της διοικητικής επιτροπής για το 
συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης (στη συνέχεια: η διοικητική επιτροπή) 
που αποσκοπούν στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό του κεκτηµένου, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 στοιχείο στ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004.  

Οι τροποποιήσεις στην παρούσα πρόταση αποσκοπούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια 
δικαίου για τους ενδιαφεροµένους. 

Γενικό πλαίσιο 

Η πρόταση αφορά την τακτική επικαιροποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και 
(ΕΚ) αριθ. 987/2009. Στόχος της είναι να εξασφαλιστεί ο ορθός συντονισµός των εθνικών 
συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. Αντικατοπτρίζει νοµικές αλλαγές σε εθνικό επίπεδο και 
καταγράφει πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τη διασυνοριακή κινητικότητα, που επηρεάζουν 
το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. 

Υφιστάµενες διατάξεις στον τοµέα της πρότασης 

Οι υπάρχουσες διατάξεις καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 [όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 988/2009] και στον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 987/2009.  

Οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009 πρέπει να προσαρµοστούν ώστε 
να εναρµονίζονται µε τις εξελίξεις στις εθνικές νοµοθεσίες και µε τις αλλαγές στην κοινωνική 
πραγµατικότητα, που επηρεάζουν το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. 
Επιπλέον, η διοικητική επιτροπή υπέβαλε συναφείς προτάσεις για τη βελτίωση του 
συστήµατος συντονισµού. Οι προτάσεις αυτές, µαζί µε άλλες τεχνικές προσαρµογές στο 
κείµενο, ενσωµατώθηκαν στην παρούσα πρόταση. Η παρούσα πρόταση θα επικαιροποιήσει 
και θα τροποποιήσει, επίσης, τις παραποµπές στις εθνικές νοµοθεσίες, σε ορισµένα 
παραρτήµατα των κανονισµών. 

Συνοχή µε άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης 

Άνευ αντικειµένου. 
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2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

∆ιαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 

211 Μέθοδοι διαβούλευσης, κύριοι στοχευόµενοι τοµείς και γενικά χαρακτηριστικά των 
συνοµιλητών 

Τα κράτη µέλη κλήθηκαν να υποβάλουν προτάσεις για διάφορες τροποποιήσεις των 
κανονισµών, για το 2010. Επίσης, από τη διοικητική επιτροπή ζητήθηκαν τροποποιήσεις που 
να επικαιροποιούν και να διασαφηνίζουν τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) 
αριθ. 987/2009. 

 Σύνοψη των απαντήσεων και τρόπος µε τον οποίο λήφθηκαν υπόψη 

Οι προτάσεις που κρίθηκαν συµβατές µε τη νοµοθεσία της ΕΕ και µε τις οποίες συµφώνησε η 
διοικητική επιτροπή ενσωµατώνονται στην παρούσα πρόταση. 

221 Σχετικοί επιστηµονικοί τοµείς/τοµείς εµπειρογνωµοσύνης 

Συντονισµός της κοινωνικής ασφάλισης 

222 Μεθοδολογία 

Συζητήσεις σε δύο συνεδριάσεις της διοικητικής επιτροπής το 2010 και, όπου χρειάστηκε, 
περαιτέρω διευκρινιστικές συζητήσεις, ιδίως σχετικά µε λεπτοµέρειες της εθνικής νοµοθεσίας 
µε εκπροσώπους της διοικητικής επιτροπής από τα οικεία κράτη µέλη. 

223 Κυριότεροι φορείς/εµπειρογνώµονες που συµµετείχαν στις διαβουλεύσεις 

Η διοικητική επιτροπή και εκπρόσωποι από τα οικεία κράτη µέλη. 

2249 Σύνοψη των γνωµοδοτήσεων που υποβλήθηκαν και αξιοποιήθηκαν 

∆εν αναφέρθηκαν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι µε αµετάκλητες επιπτώσεις. 

Σύµφωνη γνώµη της διοικητικής επιτροπής για την επικαιροποίηση, τη συµπλήρωση και τη 
βελτίωση του κειµένου και την επικαιροποίηση ορισµένων εγγραφών για κράτη µέλη στα 
παραρτήµατα των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009. 

226 Χρησιµοποιηθέντα µέσα για τη δηµοσιοποίηση των γνωµοδοτήσεων των 
εµπειρογνωµόνων 

Ουδέν. 

Αξιολόγηση επιπτώσεων 

Μετά την 1η Μαΐου 2010, σε όλα τα κράτη µέλη ισχύουν δύο εκσυγχρονισµένοι κανονισµοί, 
ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 987/2009, για το συντονισµό 
των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. Οι εκσυγχρονισµένοι κανονισµοί για την κοινωνική 
ασφάλιση αποτελούν προϊόν δεκαετών διαβουλεύσεων µεταξύ των κρατών µελών. Η ανάγκη 
εκσυγχρονισµού προέκυψε, µεταξύ άλλων, από αλλαγές στην εθνική νοµοθεσία και από τη 
νοµολογία του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΕΕ).  
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Τα κράτη µέλη τροποποιούν συχνά την εθνική τους νοµοθεσία για την κοινωνική ασφάλιση. 
Κατά συνέπεια, οι παραποµπές στην εθνική νοµοθεσία που περιέχονται στη νοµοθεσία της 
ΕΕ για το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης µπορεί να µην ισχύουν και να 
δηµιουργούν ανασφάλεια δικαίου κατά την εφαρµογή των κανονισµών. 

Εποµένως, οι παραποµπές που περιέχονται στους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) 
αριθ. 987/2009 πρέπει να επικαιροποιηθούν ώστε να αντικατοπτρίζουν σωστά τις 
νοµοθετικές αλλαγές σε εθνικό επίπεδο και τις αλλαγές στην κοινωνική πραγµατικότητα. Οι 
κανονισµοί µπορούν να επικαιροποιηθούν µόνο µε κανονισµό.  

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των εκσυγχρονισµένων διατάξεων συντονισµού είναι η 
απλούστευση. Η απλούστευση των κανονισµών καθιστά ευκολότερη την ερµηνεία τους και 
µειώνει το πεδίο αντιφατικών απόψεων. Για να εξασφαλιστεί ότι οι απλουστευµένες 
διατάξεις προστατεύουν πλήρως τα δικαιώµατα των πολιτών, ορισµένες διατάξεις έπρεπε να 
τροποποιηθούν, ιδίως στον τοµέα της εφαρµοστέας νοµοθεσίας και των παροχών ανεργίας. 
Στη διάταξη για τον καθορισµό της εφαρµοστέας νοµοθεσίας στην περίπτωση που ένα 
πρόσωπο εργάζεται σε δύο ή περισσότερα κράτη µέλη, το κριτήριο του «σηµαντικού µέρους 
της δραστηριότητας» θα επεκταθεί και η έννοια «έδρα ή τόπος δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης» θα συγκεκριµενοποιηθεί. Χρειάζονται τροποποιήσεις στον τοµέα των παροχών 
ανεργίας, ώστε να υπάρξει ικανοποιητική λύση στην περίπτωση που ένας 
αυτοαπασχολούµενος είναι ασφαλισµένος έναντι ανεργίας στο κράτος µέλος της τελευταίας 
απασχόλησής του αλλά επιστρέφει στο κράτος µέλος κατοικίας, το οποίο δεν διαθέτει 
ασφάλιση ανεργίας για αυτοαπασχολούµενους. 

Τα τελευταία χρόνια σηµειώθηκε αυξητική τάση σε νέες µορφές κινητικότητας. 
Παρατηρούνται νέες µορφές προσφοράς εργασίας, µεταξύ άλλων στις αεροµεταφορές, όπου 
οι εταιρείες παρέχουν τις υπηρεσίες τους από τις λεγόµενες «έδρες βάσης» σε διαφορετικά 
κράτη µέλη. Η Επιτροπή εξετάζει την κατάρτιση εγγράφου, το 2011, για την αλλαγή στις 
µορφές κινητικότητας, σε συνάρτηση µε το δικαίωµα της ελεύθερης µετακίνησης 
εργαζοµένων και την κοινωνική ασφάλιση, στην οποία θα εντοπίζονται ειδικές δράσεις που 
πρέπει να αναλάβει η Επιτροπή για να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των διάφορων 
τύπων διακινούµενων εργαζοµένων. Χωρίς να περιµένει το έγγραφο, η Επιτροπή κρίνει 
αναγκαίο να προσδιοριστεί ήδη η έννοια «έδρα ή τόπος δραστηριοτήτων» για µέλη 
πληρώµατος αεροσκαφών, έτσι ώστε να βοηθηθούν οι φορείς στον καθορισµό «της έδρας ή 
του τόπου δραστηριοτήτων» και να διευκολυνθεί η εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 στον τοµέα αυτό. Ιδιαίτερη σηµασία έχει στο πλαίσιο αυτό ότι η έννοια της «έδρας 
βάσης» έχει ήδη καθοριστεί στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1899/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου 2006, για την τροποποίηση του 
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συµβουλίου για την εναρµόνιση τεχνικών κανόνων και 
διοικητικών διαδικασιών στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας, και χρησιµοποιείται ήδη στον 
εν λόγω τοµέα. 

Παρότι οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009 εφαρµόζονται από την 
1η Μαΐου 2010, αντικατοπτρίζουν την κατάσταση που ίσχυε στη νοµοθεσία των κρατών 
µελών στις 26 Ιανουαρίου 2004 [για τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 883/2004] και στις 17 
∆εκεµβρίου 2008 [για τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 987/2009]. Είναι προς το συµφέρον των 
πολιτών οι κανονισµοί να επικαιροποιούνται σε εύλογο χρονικό διάστηµα µετά τις αλλαγές 
στην εθνική νοµοθεσία των κρατών µελών. Μόνο οι κανονισµοί που αντικατοπτρίζουν τις 
εξελίξεις στην εθνική νοµοθεσία και των οποίων οι διατάξεις είναι σαφείς και πλήρεις 
µπορούν να εγγυώνται τη διαφάνεια και τη βεβαιότητα στους ενδιαφεροµένους και να 
παρέχουν πλήρη προστασία στους διακινούµενους πολίτες. 
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Η παρούσα πρόταση διευκολύνει το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης στα 
κράτη µέλη και συµβάλλει στην προστασία των πολιτών που µετακινούνται εντός της ΕΕ. Οι 
περισσότερες αλλαγές έχουν προταθεί από τα κράτη µέλη και από τη διοικητική επιτροπή. 
Από πλευράς φόρτου εργασίας ή κόστους, εκτιµάται ότι ο προτεινόµενος τροποποιητικός 
κανονισµός δεν θα επιφέρει σηµαντική διαφοροποίηση στην ισχύουσα κατάσταση του 
συντονισµού της κοινωνικής ασφάλισης για τους φορείς και τις υπηρεσίες κοινωνικής 
ασφάλισης, τους εργαζοµένους, τους εργοδότες ή τους µη ενεργούς πολίτες. 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Συνοπτική παρουσίαση της προτεινόµενης δράσης 

Η παρούσα πρόταση συµπληρώνει, διασαφηνίζει και επικαιροποιεί ορισµένες διατάξεις των 
κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις 
αλλαγές στην εθνική νοµοθεσία κοινωνικής ασφάλισης των κρατών µελών και τις αλλαγές 
στις µορφές κινητικότητας που επηρεάζουν το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής 
ασφάλισης. Οι αλλαγές θα διευκολύνουν την αποτελεσµατική εφαρµογή της νοµοθεσίας της 
ΕΕ για το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης και θα βελτιώσουν την 
προστασία των ατόµων που µετακινούνται εντός της ΕΕ. 

Νοµική βάση 

Άρθρο 48 ΣΛΕΕ. 

Αρχή της επικουρικότητας 

∆εδοµένου ότι η πρόταση δεν εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της ΕΕ, εφαρµόζεται 
η αρχή της επικουρικότητας. 

Οι στόχοι της πρότασης δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν σε ικανοποιητικό βαθµό από τα 
κράτη µέλη για τους ακόλουθους λόγους. 

Η δράση της ΕΕ µε τη µορφή συντονιστικών µέτρων στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης 
απαιτείται από το άρθρο 48 ΣΛΕΕ και είναι αναγκαία για να διασφαλίζεται η πλήρης άσκηση 
του δικαιώµατος ελεύθερης κυκλοφορίας, το οποίο καθορίζεται στη ΣΛΕΕ. Χωρίς αυτό το 
συντονισµό, η ελεύθερη κυκλοφορία θα κινδύνευε να µείνει νεκρό γράµµα, αφού οι πολίτες 
θα ήταν λιγότερο πρόθυµοι να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώµατός τους, εάν αυτό 
συνεπαγόταν, ουσιαστικά, την απώλεια κεκτηµένων δικαιωµάτων τους κοινωνικής 
ασφάλισης σε άλλο κράτος µέλος. Σκοπός της ισχύουσας νοµοθεσίας της ΕΕ για την 
κοινωνική ασφάλιση δεν είναι να αντικαταστήσει τα διάφορα εθνικά συστήµατα. Πρέπει να 
υπογραµµιστεί ότι ο προτεινόµενος τροποποιητικός κανονισµός δεν αποτελεί µέτρο 
εναρµόνισης και ότι περιορίζεται µόνον σε ό,τι είναι αναγκαίο για να επιτευχθεί ο 
αποτελεσµατικός συντονισµός. Βασικά, η πρόταση αποσκοπεί στην επικαιροποίηση των 
υφιστάµενων κανόνων συντονισµού, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι νοµοθετικές αλλαγές που 
έγιναν σε εθνικό επίπεδο και για να εφαρµοστούν οι αλλαγές που είναι αναγκαίες λόγω της 
µεταβαλλόµενης κοινωνικής πραγµατικότητας. Αποσκοπεί επίσης στη συµπλήρωση και τη 
βελτίωση του κειµένου των κανονισµών, µε στόχο την προστασία των δικαιωµάτων των 
πολιτών όταν αυτοί µετακινούνται εντός της ΕΕ. 

Εποµένως, παρότι η πρόταση βασίζεται κυρίως στις εισηγήσεις των κρατών µελών, τα κράτη 
µέλη δεν µπορούν να θεσπίσουν αυτές τις διατάξεις σε εθνικό επίπεδο, επειδή αυτές θα 
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µπορούσαν να έρθουν σε σύγκρουση µε τους κανονισµούς. Κατά συνέπεια, πρέπει να 
εξασφαλιστεί η κατάλληλη προσαρµογή του διατακτικού και των παραρτηµάτων των 
κανονισµών, ώστε οι κανονισµοί να µπορούν να εφαρµόζονται αποτελεσµατικά εντός της ΕΕ. 

Ο συντονισµός της κοινωνικής ασφάλισης αφορά διασυνοριακές καταστάσεις όπου κανένα 
κράτος µέλος δεν µπορεί να ενεργεί µεµονωµένα. Η συντονιστική νοµοθεσία της ΕΕ 
αντικαθιστά τις διάφορες υπάρχουσες διµερείς συµφωνίες. Έτσι, όχι µόνο απλουστεύεται ο 
συντονισµός της κοινωνικής ασφάλισης για τα κράτη µέλη, αλλά εξασφαλίζεται και η ίση 
µεταχείριση των πολιτών της ΕΕ που είναι ασφαλισµένοι σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Η δράση της ΕΕ θα επιτρέψει την καλύτερη υλοποίηση των στόχων της πρότασης για τον 
ακόλουθο λόγο/ τους ακόλουθους λόγους: 

Ο συντονισµός των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης έχει νόηµα µόνο σε επίπεδο ΕΕ. 
Στόχος είναι να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή του συντονισµού των συστηµάτων 
κοινωνικής ασφάλισης σε όλα τα κράτη µέλη. Ο συντονισµός αυτός βασίζεται στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων στην ΕΕ και δικαιολογείται από αυτή. 

∆εν υπάρχουν ποιοτικοί δείκτες, αλλά οι κανονισµοί αφορούν κάθε πολίτη της ΕΕ που 
µετακινείται, για οποιοδήποτε λόγο, στην επικράτεια της ΕΕ. 

Η πρόταση αποτελεί καθαρά συντονιστικό µέτρο το οποίο µπορεί να ληφθεί µόνο σε επίπεδο 
ΕΕ. Τα κράτη µέλη εξακολουθούν να είναι αρµόδια για την οργάνωση και τη χρηµατοδότηση 
των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης.  

Κατά συνέπεια, η πρόταση συµµορφώνεται µε την αρχή της επικουρικότητας. 

Αρχή της αναλογικότητας 

Η πρόταση συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας για τον ακόλουθο λόγο/ τους 
ακόλουθους λόγους: 

Οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009 απαιτούν αυτή τη µορφή 
ενέργειας επειδή ένας κανονισµός µπορεί να τροποποιηθεί µόνο από κανονισµό. Η ενέργεια 
δεν θίγει το ίδιο το σύστηµα συντονισµού. Τα κράτη µέλη εξακολουθούν να είναι 
αποκλειστικά αρµόδια για την οργάνωση και τη χρηµατοδότηση των εθνικών συστηµάτων 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Η πρόταση καθιστά ευκολότερο για τα κράτη µέλη και τους φορείς τους να συντονίζουν τα 
συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης και αποσκοπεί στην προστασία των ατόµων που 
µετακινούνται εντός της ΕΕ, µε την επικαιροποίηση και τη βελτίωση ορισµένων διατάξεων 
των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009 και ορισµένων παραρτηµάτων 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Αυτές οι τροποποιηµένες διατάξεις βασίζονται κυρίως 
σε προτάσεις των κρατών µελών, γεγονός που σηµαίνει ότι ενδεχόµενες χρηµατοοικονοµικές 
και διοικητικές επιβαρύνσεις έχουν ελαχιστοποιηθεί και είναι αναλογικές προς τον 
προαναφερθέντα στόχο. Αντίθετα, χωρίς την επικαιροποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009, οι χρηµατοοικονοµικές και διοικητικές επιβαρύνσεις θα 
ήταν µεγαλύτερες, αφού οι διατάξεις δεν θα ικανοποιούσαν τις µεταβαλλόµενες ανάγκες των 
κρατών µελών. 

Επιλογή νοµικών µέσων 
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Προτεινόµενα µέσα: κανονισµός. 

Άλλες νοµικές πράξεις δεν θα ήταν κατάλληλες για τους ακόλουθους λόγους: 

∆εν υπάρχει εναλλακτική επιλογή διότι ένας κανονισµός µπορεί να τροποποιηθεί µόνο από 
κανονισµό. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της ΕΕ. 

5. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος και Ελβετία 

Η προτεινόµενη πράξη παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και 
την Ελβετία και, εποµένως, πρέπει να επεκταθεί στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και την 
Ελβετία. 

Λεπτοµερής επεξήγηση της πρότασης 

Άρθρο 1 

Το άρθρο 1 αφορά τις τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. 

Α. Τροποποίηση του άρθρου 9  

1. Τροποποίηση του άρθρου 9 παράγραφος 1 

[Το πρώτο µέρος της τροποποίησης του άρθρου αυτού, η οποία αφορά την παραποµπή στο 
άρθρο 9 στοιχείο ιβ), είναι άνευ αντικειµένου για την ελληνική γλώσσα.] Εξάλλου, η δήλωση 
συµβατικής διάταξης σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 στοιχείο ιβ) του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 πρέπει να γίνεται χωριστά από την κοινοποίηση που πρέπει 
να γίνεται δυνάµει του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και να αποτελεί 
προϋπόθεση γι’ αυτήν. 

2. Τροποποίηση του άρθρου 9 παράγραφος 2 

Το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 πρέπει να τροποποιηθεί ώστε 
να εναρµονιστεί µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 71 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 883/2004. 

Β. Τροποποίηση του άρθρου 12 παράγραφος 1 

Η προτεινόµενη τροποποίηση διασαφηνίζει ότι ένας αποσπασµένος δεν µπορεί να 
αντικατασταθεί από άλλον αποσπασµένο µετά τη λήξη της περιόδου απόσπασης του πρώτου. 
Η λέξη «αποσπασµένος» είχε παραλειφθεί κατά λάθος. 

Γ. Τροποποίηση του άρθρου 13 παράγραφος 1 

Στο ισχύον κείµενο του άρθρου 13 παράγραφος 1, ο όρος άσκησης «ουσιώδους µέρους» της 
δραστηριότητας δεν ισχύει στην περίπτωση που ένα πρόσωπο εργάζεται σε δύο ή 
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περισσότερα κράτη µέλη για διάφορες επιχειρήσεις ή εργοδότες. Αυτό δεν είναι σύµφωνο µε 
την πρόθεση που υπήρχε κατά τη διαβούλευση µε το Συµβούλιο, ιδίως όσον αφορά την 
περίπτωση κατά την οποία η δραστηριότητα που ασκείται στο κράτος µέλος κατοικίας είναι 
σχετικά µικρή. Σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να καταστεί σαφές ότι ο όρος άσκησης 
«ουσιώδους µέρους» της δραστηριότητας ισχύει και για πρόσωπα που κανονικά ασκούν µια 
δραστηριότητα για διάφορες επιχειρήσεις ή εργοδότες σε δύο ή περισσότερα κράτη µέλη. 
Στην περίπτωση που ο όρος «ουσιώδες µέρος» της δραστηριότητας δεν ικανοποιείται στο 
κράτος µέλος κατοικίας, η ισχύουσα νοµοθεσία είναι αυτή του άλλου κράτους µέλους, στο 
οποίο βρίσκονται η έδρα ή ο τόπος δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του εργοδότη. Εάν δεν 
είναι δυνατόν να οριστεί ένα κράτος µέλος στο οποίο βρίσκεται η έδρα ή ο τόπος 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης, π.χ. όταν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι εργοδότες που 
εδρεύουν σε διαφορετικά κράτη µέλη εκτός του κράτους µέλους κατοικίας, ισχύει η 
νοµοθεσία του κράτους µέλους κατοικίας. Η τροποποίηση αποσκοπεί στην αποφυγή 
καταστρατήγησης της ισχύουσας νοµοθεσίας και στην ταυτόχρονη τήρηση της αρχής της 
απλούστευσης και της πρακτικότητας. 

∆. Τροποποίηση του άρθρου 36 παράγραφος 2α. 

Το άρθρο 36 παράγραφος 2α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 πρέπει να τροποποιηθεί 
ώστε να εναρµονίζεται το προσωπικό πεδίο εφαρµογής του µε αυτό του υπόλοιπου 
κεφαλαίου 2 του τίτλου ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και µε το τρίτο εδάφιο του 
άρθρου 26 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 987/2009, που διέπει το ανάλογο θέµα 
στο πεδίο των παροχών ασθενείας, των παροχών µητρότητας και των ισοδύναµων παροχών 
πατρότητας. 

Ε. Τροποποίηση του άρθρου 65 παράγραφος 5 

Η τροποποίηση αφορά την περίπτωση όπου αυτοαπασχολούµενος έχει ασφαλιστεί έναντι 
ανεργίας στο κράτος µέλος της τελευταίας δραστηριότητας και, από τη στιγµή που κατέστη 
άνεργος, επιστρέφει στο κράτος µέλος κατοικίας του, το οποίο δεν διαθέτει ασφάλιση 
ανεργίας για αυτοαπασχολούµενους. 

Στην περίπτωση αυτή, αντίθετα µε τους µισθωτούς, η µεταφορά της αρµοδιότητας για την 
καταβολή των παροχών ανεργίας από το κράτος µέλος της τελευταίας δραστηριότητας στο 
κράτος µέλος κατοικίας δεν είναι δυνατή, αφού η νοµοθεσία του δεύτερου δεν προβλέπει 
παροχές ανεργίας για αυτοαπασχολούµενους. Ωστόσο, κατά την έννοια του άρθρου 65, όπως 
επιβεβαιώνεται από τη νοµολογία του ∆ΕΕ (βλ. αποφάσεις του ∆ΕΕ σχετικά µε το άρθρο 71 
του κανονισµού 1408/71, το οποίο αντιστοιχεί στο νέο άρθρο 65 του κανονισµού 883/2004, 
π.χ. τις υποθέσεις C-454/93 Van Gestel [1995] Συλλογή, I-1707, 58/87 Rebmann [1988] 
Συλλογή, 3467) τα πρόσωπα που υπάγονται στο εν λόγω άρθρο έχουν το δικαίωµα, από τη 
στιγµή που θα καταστούν άνεργα, να επιστρέψουν στο κράτος κατοικίας τους και να 
αναζητήσουν εργασία εκεί. Το σκεπτικό που διέπει το άρθρο αυτό είναι ότι η προοπτική 
επανένταξης αυτών των ατόµων στην αγορά εργασίας του κράτους µέλους κατοικίας τους 
είναι µεγαλύτερη, λόγω των ισχυρών δεσµών που έχουν σε αυτό. Για το σκοπό αυτό, το 
δικαίωµα σε κοινωνικές παροχές δεν θα περιορίζεται, ειδικά όταν οι παροχές αυτές συνιστούν 
το αντάλλαγµα για τις εισφορές που έχουν καταβάλει (υπόθεση C-228/07 Petersen [2008] 
Συλλογή, I-6989). Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
διαπίστωσε ότι το δικαίωµα σε παροχές ανεργίας, το οποίο συνδέεται µε την καταβολή 
εισφορών στο ταµείο ασφάλισης ανεργίας, πρέπει να υπάγεται – ως χρηµατικό δικαίωµα – 
στην προστασία του άρθρου 1 πρωτόκολλο αριθ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης (Gaygusuz 
κατά Αυστρίας). 
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ΣΤ. Τροποποίηση του άρθρου 71 παράγραφος 2 

Η ανάγκη διασαφήνισης της διαδικασίας ψηφοφορίας της διοικητικής επιτροπής προέκυψε 
από τις σχετικές συζητήσεις. Η προτεινόµενη διαδικασία ψηφοφορίας αντικατοπτρίζει τις 
νέες εξελίξεις που προέκυψαν από τη συνθήκη της Λισαβόνας, ιδίως το νέο άρθρο 48 της 
ΣΛΕΕ. 

Άρθρο 2 

Το άρθρο 2 αφορά τις τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 987/2009. 

Α. Τροποποίηση του άρθρου 6 παράγραφος 1 

Η διατύπωση του άρθρου αυτού έχει προσαρµοστεί περισσότερο στα συµφωνηθέντα στο 
Συµβούλιο. Στο σηµείο 1 στοιχείο β) διασαφηνίζεται πλέον ότι η νοµοθεσία του κράτους 
µέλους κατοικίας δεν µπορεί να εφαρµοστεί προσωρινά αν ο ενδιαφερόµενος δεν ασκεί 
δραστηριότητα στο κράτος µέλος κατοικίας.  

Β. Τροποποίηση του άρθρου 14 παράγραφος 5 

Η τροποποίηση διασαφηνίζει ότι περιθωριακές και βοηθητικές δραστηριότητες που είναι 
ασήµαντες από πλευράς χρόνου και οικονοµικών απολαβών δεν λαµβάνονται υπόψη για τον 
καθορισµό της εφαρµοστέας νοµοθεσίας µε βάση τον τίτλο ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004. Οι δραστηριότητες αυτές καθ’ εαυτές εξακολουθούν να έχουν σηµασία για την 
εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας κοινωνικής ασφάλισης· αν η περιθωριακή δραστηριότητα 
συνεπάγεται υπαγωγή στην κοινωνική ασφάλιση, οι εισφορές καταβάλλονται στο αρµόδιο 
κράτος µέλος για το σύνολο του εισοδήµατος από όλες τις δραστηριότητες. 

Ο στόχος της τροποποίησης είναι διπλός. 

1) να απλουστεύσει την ισχύουσα διάταξη, µε την απαλοιφή της διάκρισης ανάµεσα σε 
«ταυτόχρονες» ή «εναλλασσόµενες» δραστηριότητες, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια δικαίου 
για πρόσωπα που ασκούν ουσιώδη και πραγµατική δραστηριότητα σε ένα κράτος µέλος και, 
παράλληλα, µόνο µια περιθωριακή δραστηριότητα σε άλλο κράτος µέλος, και 

2) να αποφευχθεί ενδεχόµενη κατάχρηση των διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004, των σχετικών µε την εφαρµοστέα νοµοθεσία. 

Γ. Προσθήκη παραγράφου 5α στο άρθρο 14 

Η παρούσα τροποποίηση εξασφαλίζει ότι η έννοια της «έδρας ή του τόπου δραστηριοτήτων» 
εφαρµόζεται σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ΕΕ και άλλους κανονισµούς της ΕΕ. Η 
τροποποίηση χρησιµεύει ως σκαλοπάτι για τον προσδιορισµό περαιτέρω στοιχείων από τη 
διοικητική επιτροπή. 

Για τα µέλη πληρώµατος αεροσκαφών ως «έδρα ή τόπος δραστηριοτήτων» νοείται η «έδρα 
βάσης». Η έννοια της «έδρας βάσης» αναγνωρίζεται και χρησιµοποιείται στον εν λόγω τοµέα 
και ορίζεται ήδη στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91, κάτι που διευκολύνει και δικαιολογεί 
τη χρήση της στον τοµέα του συντονισµού των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. Η 
παραποµπή στην «έδρα βάσης» για µέλη πληρώµατος αεροσκαφών δεν επηρεάζει την αρχή 
ότι η περίπτωση κάθε µέλους πληρώµατος αεροσκαφών πρέπει να εξετάζεται χωριστά και 
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στη βάση αντικειµενικών πληροφοριών, ώστε να καθορίζεται ποια νοµοθεσία ισχύει µε βάση 
τον τίτλο ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004.  

∆. Τροποποίηση του άρθρου 15 παράγραφος 1 

Η τροποποίηση αυτή εναρµονίζει το κείµενο του εν λόγω άρθρου µε την τελική συµφωνία 
κατά τη δεύτερη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας 
συναπόφασης για την έκδοση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 987/2009, για την ενηµέρωση του 
ενδιαφεροµένου σχετικά µε τη νοµοθεσία που ισχύει στην περίπτωσή του/της όταν πρόκειται 
για απόσπαση. 

Ε. Τροποποίηση του άρθρου 54 παράγραφος 2 

Η τροποποίηση διορθώνει σφάλµα που έγινε κατά το γλωσσικό έλεγχο στο Συµβούλιο και 
αποκαθιστά την αρχική έννοια της διάταξης. 

ΣΤ. Προσθήκη παραγράφου 7 στο άρθρο 55 

Προστίθεται νέα παράγραφος ώστε να εφαρµοστεί η διαδικασία που χρησιµοποιείται για την 
εξαγωγή παροχών mutatis mutandis, στην περίπτωση που καλύπτεται από τη νέα διάταξη του 
άρθρου 65 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, εκτός της 
διάταξης που αφορά το χρονικό περιορισµό για το δικαίωµα που αναφέρεται στο άρθρο 55 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 987/2009. 

Ζ. Τροποποίηση του άρθρου 56 παράγραφος 2 

Το κείµενο πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να καλύπτει την περίπτωση που πρόσωπο το οποίο 
υπάγεται στο νέο άρθρο 65 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 
εγγράφεται, επιπλέον, στις υπηρεσίες απασχόλησης του κράτους της τελευταίας του 
απασχόλησης. 

Στην περίπτωση αυτή, προτεραιότητα έχουν οι υποχρεώσεις και οι ενέργειες αναζήτησης 
εργασίας στο κράτος της τελευταίας απασχόλησης, αφού το κράτος αυτό χορηγεί τις παροχές 
στο εν λόγω πρόσωπο. Η νέα διατύπωση δίνει προτεραιότητα στις υποχρεώσεις και τις 
ενέργειες αναζήτησης εργασίας στο κράτος που χορηγεί τις παροχές και αποκλείει αρνητικές 
επιδράσεις από την µη ικανοποίησή τους στο άλλο κράτος µέλος. 

Παράρτηµα  

Α. Τροποποίηση του παραρτήµατος Χ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 

Στο παράρτηµα Χ απαριθµούνται οι ειδικές µη ανταποδοτικές παροχές σε χρήµα. Στο τµήµα 
«ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ», ο νόµος περί αναπηρικής υποστήριξης για νέους µε µειονεξία, της 
24ης Απριλίου 1997 (Wajong), θα αντικατασταθεί από το «νόµο περί υποστήριξης εργασίας 
και απασχόλησης για νέους µε αναπηρία» (Wet Wajong).  

Όπως και στον προηγούµενο νόµο, η στήριξη εισοδήµατος του νέου νόµου παρέχεται σε 
νέους µε αναπηρία που, εξαιτίας της αναπηρίας τους, έχουν περιορισµένη ικανότητα για 
εργασία και των οποίων το εισόδηµα είναι µικρότερο από τον νοµικά κατοχυρωµένο 
ελάχιστο µισθό. Οι νέοι µε αναπηρία που ικανοποιούν ορισµένους όρους µπορούν να 
λαµβάνουν στήριξη εισοδήµατος, ώστε να συµπληρώνεται το εισόδηµά τους έως το επίπεδο 
του νοµικά κατοχυρωµένου ελάχιστου µισθού, εάν το εισόδηµα που λαµβάνουν από την 
εργασία τους είναι µικρότερο από το 75% του νοµικά κατοχυρωµένου ελάχιστου µισθού. Η 
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προστασία του εισοδήµατος µπορεί επίσης να καλύψει νέους µε µειονεξία που σπουδάζουν 
και χρειάζονται οικονοµική υποστήριξη, καθώς επίσης και νέους που δεν µπορούν να 
εργαστούν καθόλου, δηλαδή αυτούς που έχουν πλήρη και µόνιµη ανικανότητα για εργασία.  

Αυτή η νέα εγγραφή για τις Κάτω Χώρες εξετάστηκε από τη διοικητική επιτροπή και η 
στήριξη εισοδήµατος θεωρήθηκε ειδική µη ανταποδοτική παροχή σε χρήµα κατά την έννοια 
του άρθρου 70 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. 

Στο τµήµα «ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ» θα προστεθεί στον κατάλογο για το ΗΒ νέα ειδική µη 
ανταποδοτική παροχή σε χρήµα, το εξαρτώµενο από το εισόδηµα επίδοµα απασχόλησης και 
στήριξης [ESA(IR)].  

Πρωταρχικός στόχος του ESA(IR) είναι η εξασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήµατος 
διαβίωσης, λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική και κοινωνική κατάσταση στο ΗΒ. Το 
ESA(IR) διατίθεται όταν το ιστορικό εισφορών ή η οικονοµική κατάσταση ενός προσώπου 
έχει ως αποτέλεσµα να µην καταβάλλεται ανταποδοτικό επίδοµα απασχόλησης και στήριξης 
ή το επίδοµα αυτό να είναι ανεπαρκές.  

Το ESA(IR) θεωρήθηκε από τη διοικητική επιτροπή ειδική µη ανταποδοτική παροχή σε 
χρήµα κατά την έννοια του άρθρου 70 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, η οποία µπορεί 
να περιληφθεί στο παράρτηµα Χ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004.  

Επίσης στο τµήµα «ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ», η στήριξη εισοδήµατος θα απαλειφθεί από το 
παράρτηµα. Η δηµιουργία νέων παροχών που εξαρτώνται από το εισόδηµα (επίδοµα 
προσώπων που αναζητούν εργασία, επίδοµα απασχόλησης και στήριξης και κρατική πίστωση 
σύνταξης) για ειδικές κατηγορίες κινδύνου έχει ως αποτέλεσµα ότι η στήριξη εισοδήµατος 
κατέστη περιορισµένη παροχή διαβίωσης, καταβλητέα σε πρόσωπα που δεν διαθέτουν 
εισόδηµα ή που το εισόδηµα αυτό είναι πολύ µικρό. Επειδή η κοινωνική υποστήριξη 
εξαιρείται από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, η στήριξη 
εισοδήµατος πρέπει να αφαιρεθεί από τον κατάλογο.  

Β. Τροποποίηση του παραρτήµατος ΧΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 

1. Τροποποίηση του τµήµατος «ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ» 

Η εγγραφή του σηµείου 1 στοιχείο η) επεκτείνει το δικαίωµα λήψης παροχών σε είδος κατά 
τη διάρκεια της παραµονής στις Κάτω Χώρες σε συνταξιούχους και στα µέλη των 
οικογενειών τους που είναι ασφαλισµένοι στο πλαίσιο της νοµοθεσίας άλλου κράτους 
µέλους, ενώ προσφέρει πρόσθετα πλεονεκτήµατα σε συνταξιούχους και τα µέλη των 
οικογενειών τους στον τοµέα των παροχών ασθενείας. 

Το σηµείο 1 στοιχείο ζ) µπορεί να απαλειφθεί αφού η απόδοση για τη µη αίτηση παροχών 
έχει αντικατασταθεί µε την εισαγωγή ενός υποχρεωτικού στοιχείου επιπλέον κινδύνου στο 
ολλανδικό σύστηµα ασφάλισης ασθενείας. 

Οι άλλες αλλαγές στο παράρτηµα ΧΙ αφορούν γλωσσικές τροποποιήσεις για να 
εξασφαλίζεται η συνέπεια στις παραποµπές στην ολλανδική νοµοθεσία. 
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2010/0380 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισµό των 
συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για 
καθορισµό της διαδικασίας εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004  

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και την Ελβετία) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 
άρθρο 48, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Για να ληφθούν υπόψη οι νοµοθετικές αλλαγές σε ορισµένα κράτη µέλη και για να 
εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου των ενδιαφεροµένων, οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009 πρέπει να αναπροσαρµοστούν. 

(2) Υποβλήθηκαν σχετικές προτάσεις της διοικητικής επιτροπής για το συντονισµό των 
συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν το συντονισµό των συστηµάτων 
κοινωνικής ασφάλισης µε σκοπό τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό του κεκτηµένου. 
Οι προτάσεις που εγκρίθηκαν συµπεριλήφθηκαν στο παρόν κείµενο. 

(3) Οι αλλαγές στην κοινωνική πραγµατικότητα µπορούν να επηρεάσουν το συντονισµό 
των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. Αντιδρώντας στις αλλαγές αυτές, 
προτείνονται τροποποιήσεις στον τοµέα του καθορισµού της εφαρµοστέας νοµοθεσίας 
και των παροχών ανεργίας. 

(4) Σε περιπτώσεις που ένα πρόσωπο εργάζεται σε δύο ή περισσότερα κράτη µέλη πρέπει 
να διασαφηνίζεται ότι ο όρος άσκησης «ουσιώδους µέρους της δραστηριότητας», 
κατά την έννοια του άρθρου 13 στοιχείο ιβ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 
ισχύουν, επίσης, για άτοµα που ασκούν δραστηριότητες για διάφορες επιχειρήσεις ή 
εργοδότες.  

                                                 
1 ΕΕ C της , σ. . 
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(5) Η ποικιλότητα και η εξέλιξη των όρων κάτω από τους οποίους ασκούνται 
επαγγελµατικές δραστηριότητες καθιστούν αναγκαίο να ληφθεί υπόψη η κατάσταση 
εργαζοµένων µε υψηλή κινητικότητα. Νέες δοµές προσφοράς εργασίας έχουν 
εµφανιστεί, µεταξύ άλλων στον τοµέα των αεροµεταφορών. Η σύνδεση της 
εφαρµοστέας νοµοθεσίας για µέλη πληρώµατος αεροσκαφών µε το κράτος µέλος της 
έδρας ή του τόπου δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του εργοδότη που τα 
απασχολούν έχει νόηµα µόνο εάν υπάρχει επαρκής στενή σύνδεση µε την έδρα ή τον 
τόπο δραστηριοτήτων. Για τα µέλη πληρώµατος αεροσκαφών θεωρείται αναγκαίο να 
αναφέρεται η «έδρα βάσης» ως προσδιορισµός της έννοιας «έδρα ή τόπος 
δραστηριοτήτων» για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. 

(6) Το άρθρο 65 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 πρέπει να 
τροποποιηθεί για να εξασφαλίζεται ότι οι αυτοαπασχολούµενοι λαµβάνουν παροχές 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του αρµόδιου κράτους µέλους, ώστε να τους προσφέρονται 
οι καλύτερες προοπτικές επανένταξης στην αγορά εργασίας στο κράτος µέλος 
κατοικίας τους όταν επιστρέφουν στο εν λόγω κράτος.  

(7) Κατά συνέπεια, θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 τροποποιείται ως εξής: 

1. Στο άρθρο 9 παράγραφος 1, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείµενο:  

«1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγγράφως τις δηλώσεις που 
γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 1 στοιχείο ιβ), τη νοµοθεσία και τα συστήµατα που 
αναφέρονται στο άρθρο 3, τις συµβάσεις τις οποίες έχουν συνάψει και οι οποίες αναφέρονται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και τις ελάχιστες παροχές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 58, 
καθώς και τις µεταγενέστερες ουσιαστικές τροποποιήσεις.» 

2. Στο άρθρο 9, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:  

«2. Οι κοινοποιήσεις αυτές υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο και 
λαµβάνουν την απαιτούµενη δηµοσιότητα.» 

3. Στο άρθρο 12, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«1. Το πρόσωπο που ασκεί µισθωτή δραστηριότητα σε κράτος µέλος για λογαριασµό 
εργοδότη ο οποίος ασκεί κανονικά τις δραστηριότητές του εκεί και το οποίο έχει αποσπαστεί 
από τον εν λόγω εργοδότη σε άλλο κράτος µέλος για να εκτελέσει εργασία για λογαριασµό 
του εν λόγω εργοδότη, εξακολουθεί να υπάγεται στη νοµοθεσία του πρώτου κράτους µέλους, 
υπό τον όρο ότι η προβλεπόµενη διάρκεια της εργασίας δεν υπερβαίνει τους 24 µήνες και ότι 
το πρόσωπο αυτό δεν έχει αποσταλεί σε αντικατάσταση άλλου αποσπασµένου.» 

4. Στο άρθρο 13, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
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«1. Το πρόσωπο που ασκεί κανονικά µισθωτή δραστηριότητα σε δύο ή περισσότερα 
κράτη µέλη υπάγεται: 

α) στη νοµοθεσία του κράτους µέλους κατοικίας εφόσον ασκεί ουσιώδες µέρος της 
δραστηριότητας στο εν λόγω κράτος µέλος, ή 

β) εφόσον δεν ασκεί ουσιώδες µέρος της δραστηριότητας στο κράτος µέλος κατοικίας: 

i) στη νοµοθεσία του κράτους µέλους στο οποίο βρίσκεται η έδρα ή ο τόπος 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του εργοδότη, εάν απασχολείται από µια 
επιχείρηση ή έναν εργοδότη, ή 

ii) στη νοµοθεσία του κράτους µέλους στο οποίο βρίσκεται η έδρα ή ο τόπος 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του εργοδότη εκτός του κράτους µέλους 
κατοικίας, εάν απασχολείται από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ή εργοδότες και 
τουλάχιστον µία από τις επιχειρήσεις αυτές έχει την έδρα ή τον τόπο 
δραστηριοτήτων της σε ένα µόνο κράτος µέλος εκτός του κράτους µέλους κατοικίας, 
ή  

iii) στη νοµοθεσία του κράτους µέλους κατοικίας, εάν απασχολείται από δύο ή 
περισσότερες επιχειρήσεις ή εργοδότες που έχουν την έδρα ή τον τόπο 
δραστηριοτήτων τους σε διαφορετικά κράτη µέλη εκτός του κράτους µέλους 
κατοικίας.» 

5. Στο άρθρο 36, η παράγραφος 2α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:  

«2α. Ο αρµόδιος φορέας δεν µπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει την έγκριση κατά το άρθρο 20, 
παράγραφος 1, σε ασφαλισµένο που υπέστη εργατικό ατύχηµα ή εκδήλωσε επαγγελµατική 
ασθένεια και δικαιούται παροχές από τον εν λόγω φορέα, αν η κατάλληλη για την κατάστασή 
του θεραπεία δεν µπορεί να του χορηγηθεί στο έδαφος του κράτους µέλους στο οποίο 
κατοικεί, µέσα σε αποδεκτό από ιατρικής απόψεως χρονικό διάστηµα, λαµβανοµένης υπόψη 
της τρέχουσας κατάστασης της υγείας του και της πιθανής εξέλιξης της ασθένειας.» 

6. Στο άρθρο 65, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«5. 

α) Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο στοιχείο β), ο άνεργος που αναφέρεται 
στην πρώτη και τη δεύτερη περίοδο της παραγράφου 2 λαµβάνει παροχές 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους κατοικίας, ως εάν υπαγόταν σε 
αυτή τη νοµοθεσία κατά την τελευταία του µισθωτή ή µη µισθωτή 
δραστηριότητα. Οι παροχές αυτές χορηγούνται από τον φορέα του τόπου 
κατοικίας. 

β) Όταν η νοµοθεσία του κράτους µέλους κατοικίας δεν προβλέπει ασφάλιση 
ανεργίας για αυτοαπασχολούµενους, ο άνεργος που αναφέρεται στην πρώτη 
και τη δεύτερη περίοδο της παραγράφου 2 που ήταν ασφαλισµένος έναντι 
ανεργίας στο κράτος µέλος της τελευταίας του δραστηριότητας ως µισθωτός ή 
αυτοαπασχολούµενος λαµβάνει παροχές σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του 
δεύτερου κράτους µέλους.  
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γ) Ωστόσο, ο εργαζόµενος που δεν είναι µεθοριακός εργαζόµενος και ο οποίος 
έλαβε παροχές από τον αρµόδιο φορέα του κράτους µέλους στη νοµοθεσία του 
οποίου υπαγόταν τελευταία, λαµβάνει κατ’ αρχάς, µόλις επιστρέψει στο 
κράτος µέλος κατοικίας του, παροχές σύµφωνα µε το άρθρο 64, ενώ η 
χορήγηση των παροχών σύµφωνα µε το στοιχείο α) αναστέλλεται για το 
διάστηµα κατά το οποίο ελάµβανε παροχές δυνάµει της νοµοθεσίας στην οποία 
υπαγόταν τελευταία.» 

7. Στο άρθρο 71, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«2. Το καταστατικό της διοικητικής επιτροπής καταρτίζεται µε κοινή συµφωνία των µελών 
της.  

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η διοικητική επιτροπή αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, όπως 
ορίζεται στις Συνθήκες.  

Οι αποφάσεις σε θέµατα ερµηνείας, που αναφέρονται στο άρθρο 72 στοιχείο α), λαµβάνουν 
την απαιτούµενη δηµοσιότητα.» 

8. Τα παραρτήµατα Χ και XI τροποποιούνται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος 
κανονισµού.
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Άρθρο 2 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 τροποποιείται ως εξής: 

1. Το άρθρο 6 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:  

α) το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«β) νοµοθεσία του κράτους µέλους κατοικίας όταν ο ενδιαφερόµενος είναι µισθωτός ή 
αυτοαπασχολούµενος σε δύο ή περισσότερα κράτη µέλη και ασκεί µέρος της δραστηριότητας 
ή των δραστηριοτήτων του στο εν λόγω κράτος µέλος ή όταν ο ενδιαφερόµενος δεν είναι 
µισθωτός ή αυτοαπασχολούµενος·» 

β) το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«γ) σε άλλες περιπτώσεις, όταν ο ενδιαφερόµενος ασκεί δραστηριότητα ή δραστηριότητες σε 
δύο ή περισσότερα κράτη µέλη, η νοµοθεσία του κράτους µέλους του οποίου η νοµοθεσία 
ζητήθηκε να εφαρµοστεί κατά πρώτον.» 

2. Στο άρθρο 14, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«5. Για την εφαρµογή του άρθρου 13 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού, ως 
πρόσωπο που «ασκεί κανονικά µισθωτή δραστηριότητα σε δύο ή περισσότερα κράτη µέλη» 
νοείται το πρόσωπο που, ταυτόχρονα ή εναλλάξ, ασκεί για την ίδια επιχείρηση ή εργοδότη ή 
για διάφορες επιχειρήσεις ή εργοδότες µια ή περισσότερες χωριστές δραστηριότητες σε δύο ή 
περισσότερα κράτη µέλη, µε εξαίρεση περιθωριακές δραστηριότητες.»  

3. Στο άρθρο 14 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5α: 

«5α. Για την εφαρµογή του τίτλου ΙΙ του βασικού κανονισµού, ως «έδρα ή τόπος 
δραστηριοτήτων» νοείται η έδρα ή ο τόπος δραστηριοτήτων όπου λαµβάνονται σηµαντικές 
αποφάσεις της επιχείρησης και εκτελούνται οι λειτουργίες της κεντρικής της διοίκησης.  

Στην περίπτωση µέλους πληρώµατος αεροσκαφών που εκτελεί αεροµεταφορά επιβατών ή 
εµπορευµάτων, ως «έδρα ή ο τόπος δραστηριοτήτων», όπως ορίζεται στον τίτλο ΙΙ του 
βασικού κανονισµού, θεωρείται η «έδρα βάσης», όπως ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙΙ του 
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/912 του Συµβουλίου για την εναρµόνιση τεχνικών κανόνων 
και διοικητικών διαδικασιών στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας.» 

4. Στο άρθρο 15 παράγραφος 1, η δεύτερη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείµενο: 

«Ο εν λόγω φορέας εκδίδει στον ενδιαφερόµενο το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 
19 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισµού και καθιστά αµελλητί διαθέσιµες τις 
πληροφορίες σχετικά µε τη νοµοθεσία που εφαρµόζεται στον ενδιαφερόµενο, σύµφωνα µε το 
άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο β) ή το άρθρο 12 του βασικού κανονισµού, στο φορέα που 
έχει ορίσει η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στο οποίο ασκείται η δραστηριότητα.»  

                                                 
2 ΕΕ L373 της 31.12.1991, σ. 4. 
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5. Στο άρθρο 54, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:  

"2. «Για την εφαρµογή του άρθρου 62 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού, ο αρµόδιος 
φορέας του κράτους µέλους στη νοµοθεσία του οποίου είχε υπαχθεί ο ενδιαφερόµενος κατά 
την τελευταία µισθωτή ή µη µισθωτή δραστηριότητά του κοινοποιεί αµελλητί στο φορέα του 
τόπου κατοικίας και ύστερα από αίτησή του, όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον 
υπολογισµό των παροχών ανεργίας και που είναι σε θέση να λάβει στο κράτος µέλος στο 
οποίο βρίσκεται, και ιδίως το ποσό του µισθού ή του επαγγελµατικού εισοδήµατος που 
εισέπραξε ο ενδιαφερόµενος.» 

6. Στο άρθρο 55, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 7: 

«7. Οι παράγραφοι 1 έως 6 ισχύουν mutatis mutandis για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο 
άρθρο 65 παράγραφος 5 στοιχείο β) του βασικού κανονισµού, µε εξαίρεση την παράγραφο 1 
στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου.» 

7. Στο άρθρο 56, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

"2. Όταν η νοµοθεσία που εφαρµόζεται στα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη απαιτεί την 
εκπλήρωση ορισµένων υποχρεώσεων και/ή δραστηριοτήτων αναζήτησης απασχόλησης από 
τον άνεργο, έχουν προτεραιότητα οι υποχρεώσεις του ανέργου και/ή οι δραστηριότητές του 
για αναζήτηση απασχόλησης στο κράτος µέλος που χορηγεί τις παροχές.  

Η µη εκπλήρωση, από τον άνεργο, όλων των υποχρεώσεων και/ή των δραστηριοτήτων 
αναζήτησης απασχόλησης στο κράτος µέλος που δεν χορηγεί τις παροχές, δεν επηρεάζει τις 
παροχές που του χορηγούνται στο άλλο κράτος µέλος.» 

Άρθρο 3 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή 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 σε κάθε 
κράτος µέλος. 

[…], 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τα παραρτήµατα X και XI του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 τροποποιούνται ως εξής:  

1. Το παράρτηµα Χ τροποποιείται ως εξής: 

α) Στο τµήµα «ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ», το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο: 

«α) Νόµος περί υποστήριξης της εργασίας και απασχόλησης για νέους µε αναπηρία, της 
24ης Απριλίου 1997 (Wet Wajong)· 

β) Στο τµήµα «ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ»·  

i) το στοιχείο γ) απαλείφεται· 

ii) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε): 

«ε) Εξαρτώµενο από το εισόδηµα επίδοµα απασχόλησης και στήριξης [ESA(IR)] (Welfare 
Reform Act 2007 και Welfare Reform Act (Northern Ireland) 2007).» 

2. Το παράρτηµα XI τροποποιείται ως εξής: 

Το τµήµα «ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ» τροποποιείται ως εξής: 

i) Στο σηµείο «1. Ασφάλιση Υγείας» το στοιχείο ζ) απαλείφεται· 

ii) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο η): 

«η) Για τους σκοπούς του άρθρου 18 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού, τα πρόσωπα 
που αναφέρονται στο σηµείο 1 στοιχείο α) σηµείο ii) του παρόντος παραρτήµατος και 
διαµένουν προσωρινά στις Κάτω Χώρες δικαιούνται παροχές σε είδος δυνάµει της πολιτικής 
που εφαρµόζει για τους ασφαλισµένους των Κάτω Χωρών ο ασφαλιστικός φορέας του τόπου 
διαµονής, λαµβανοµένων υπόψη του άρθρου 11 παράγραφοι 1, 2 και 3 και του άρθρου 19 
παράγραφος 1 του Zorgverzekeringswet (νόµου για την ασφάλιση υγείας) καθώς και των 
παροχών σε είδος που προβλέπονται από τον Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(γενικού νόµου για τις έκτακτες ιατρικές δαπάνες).»· 

iii) Στο σηµείο 2 η φράση «(νόµου για τη γενικευµένη ασφάλιση γήρατος)» αντικαθίσταται 
από τη φράση «γενικού νόµου για τις συντάξεις γήρατος»· 

iv) Στο σηµείο 2 στοιχείο β) η φράση «της νοµοθεσίας αυτής» αντικαθίσταται από τη φράση 
«της προαναφερθείσας νοµοθεσίας»·  

v) Στο σηµείο 2 στοιχείο ζ), η φράση «(γενικού νόµου για την ασφάλιση των επιζώντων)» 
αντικαθίσταται από τη φράση «(γενικού νόµου περί επιζώντων)»· 

vi) Στο σηµείο 3, η φράση «(γενικού νόµου για την ασφάλιση των επιζώντων)» 
αντικαθίσταται από τη φράση «(γενικού νόµου περί επιζώντων)»· 

vii) Στο σηµείο 3 στοιχείο δ) η φράση «της εν λόγω νοµοθεσίας» αντικαθίσταται από τη 
φράση «της προαναφερθείσας νοµοθεσίας»·  
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(viii) Στο σηµείο 4 στοιχείο α) σηµείο i) πρώτη περίπτωση, η φράση «(νόµου περί 
ανικανότητας προς εργασία)» αντικαθίσταται από τη φράση «(νόµου περί ασφάλισης 
αναπηρίας)»·  

(ix) Στο σηµείο 4 στοιχείο α) σηµείο ii) , η φράση «(νόµου περί ανικανότητας προς εργασία 
για τους µη µισθωτούς)» αντικαθίσταται από τη φράση «(νόµου περί παροχών αναπηρίας για 
µη µισθωτούς)». 


