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Τροπολογία 10
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 11
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(5) Το Παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου για 
την εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και 
διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της 
πολιτικής αεροπορίας1 ορίζει την έννοια 
της «έδρας βάσης» για μέλη πληρώματος
αεροσκαφών βάσει του δικαίου της ΕΕ.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή 
του Τίτλου ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) για τη 
συγκεκριμένη ομάδα προσώπων, είναι 
θεμιτό να καταρτισθεί ειδικός κανόνας 
χρησιμοποιώντας την έννοια της «έδρας 
βάσης» ως κριτήριο για τον 
προσδιορισμό της εφαρμοστέας 
νομοθεσίας για τα πληρώματα 
αεροσκαφών. Ωστόσο, η εφαρμοστέα 
νομοθεσία για τα μέλη πληρώματος θα 
πρέπει να παραμείνει σταθερή και η αρχή 
της «έδρας βάσης» δεν θα πρέπει να 
οδηγεί σε συχνές αλλαγές της 
εφαρμοστέας νομοθεσίας λόγω των
προτύπων οργάνωσης της εργασίας στον 
τομέα ή λόγω εποχιακών αναγκών. 

                                               
1



PE478.720v01-00 4/22 AM\889365EL.doc

EL

_________________
1 ΕΕ L 373, 31.12.1991, σ. 4.

Or. en

Τροπολογία 12
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 γίνεται με το 
κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα 
βάσης του ο εργαζόμενος. Η έννοια της 
"έδρας βάσης" ορίζεται στο Παράρτημα 
ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) 3992/91 του 
Συμβουλίου για την εναρμόνιση τεχνικών 
κανόνων και διοικητικών διαδικασιών 
στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας1

προκειμένου για τα μέλη πληρωμάτων 
αεροσκαφών ως τόπος καθοριζόμενος για 
το μέλος του πληρώματος από τον 
αερομεταφορέα από τον οποίο το μέλος 
του πληρώματος συνήθως ξεκινά και 
στον οποίο συνήθως καταλήγει μετά από 
μια περίοδο υπηρεσίας ή από διαδοχικές 
περιόδους υπηρεσίας και στον οποίο ο 
αερομεταφορέας δεν είναι υπεύθυνος για 
την παροχή καταλύματος στο 
συγκεκριμένο μέλος πληρώματος.
_____________
1 ΕΕ L 373 της 31.12.91, σ. 4.
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Or. de

Τροπολογία 13
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(6) Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004
θα πρέπει να προστεθεί νέο άρθρο 65α για 
να εξασφαλίζεται ότι αυτοαπασχολούμενοι 
μεθοριακοί εργαζόμενοι που έχουν 
περιέλθει σε πλήρη ανεργία λαμβάνουν 
παροχές, εφόσον έχουν συμπληρώσει 
περιόδους ασφάλισης ως 
αυτοαπασχολούμενοι ή περιόδους 
αυτοαπασχόλησης που αναγνωρίζονται 
για τους σκοπούς της χορήγησης 
επιδομάτων ανεργίας στο αρμόδιο κράτος 
μέλος και εφόσον οι αυτοαπασχολούμενοι 
δεν καλύπτονται από σύστημα 
επιδομάτων ανεργίας στο κράτος μέλος 
κατοικίας τους.

Η νέα αυτή διάταξη πρέπει να 
επανεξετασθεί υπό το φως της εμπειρίας 
μετά από δύο χρόνια εφαρμογής και, 
ενδεχομένως, να προσαρμοστεί.

Or. en

Τροπολογία 14
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Μετά την αιτιολογική σκέψη (18α) 
παρεμβάλλεται η ακόλουθη αιτιολογική 
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σκέψη:
Στο Παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού 
(ΕΟΚ) 3992/91 του Συμβουλίου για την 
εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και 
διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της 
πολιτικής αεροπορίας1 ορίζεται η έννοια 
της έδρας βάσης για τα μέλη πληρώματος 
αεροσκαφών ως ο καθοριζόμενος από τον 
αερομεταφορέα για το μέλος του 
πληρώματος τόπος, από τον οποίο το 
μέλος του πληρώματος συνήθως ξεκινά 
και στον οποίο συνήθως καταλήγει μετά 
από μια περίοδο υπηρεσίας ή από 
διαδοχικές περιόδους υπηρεσίας και στον 
οποίο, υπό κανονικές συνθήκες, ο 
αερομεταφορέας δεν είναι υπεύθυνος για 
την παροχή καταλύματος στο 
συγκεκριμένο μέλος πληρώματος.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή 
του Τίτλου ΙΙ για τη συγκεκριμένη ομάδα 
προσώπων, είναι θεμιτό να 
χρησιμοποιηθεί η έννοια της «έδρας 
βάσης» ως κριτήριο για τον 
προσδιορισμό της εφαρμοστέας 
νομοθεσίας για τα πληρώματα 
αεροσκαφών. Ωστόσο, η εφαρμοστέα 
νομοθεσία για τα μέλη πληρώματος θα 
πρέπει να παραμείνει σταθερή και η αρχή 
της «έδρας βάσης» δεν θα πρέπει να 
οδηγεί σε συχνές αλλαγές της 
εφαρμοστέας νομοθεσίας λόγω προτύπων 
οργάνωσης της εργασίας στον τομέα ή 
λόγω εποχιακών αναγκών
_____________
1 ΕΕ L 373, 31.12.1991, σ. 4.

Or. en

Τροπολογία 15
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 
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.»

"1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγγράφως τις 
δηλώσεις που γίνονται σύμφωνα με το 
άρθρο 1 στοιχείο (1), τη νομοθεσία και τα 
συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3, 
τις συμβάσεις τις οποίες έχουν συνάψει και 
οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 8 παρ. 2, 
τα ελάχιστα επιδόματα τα οποία 
αναφέρονται στο άρθρο 58 και την 
έλλειψη ασφαλιστικού συστήματος όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 65α παράγραφος 
1, καθώς και τις μεταγενέστερες 
ουσιαστικές τροποποιήσεις. Οι εν λόγω 
κοινοποιήσεις αναφέρουν την 
ημερομηνία […]από την οποία ο παρών 
κανονισμός αρχίζει να εφαρμόζεται στα 
συστήματα που προσδιορίζονται στις 
δηλώσεις των κρατών μελών.»

Or. en

Τροπολογία 16
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Στο άρθρο 11 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"4a. Δραστηριότητα μέλους πληρώματος 
που εκτελεί υπηρεσίες μεταφοράς 
επιβατών ή φορτίου θεωρείται η 
δραστηριότητα που ασκείται στο κράτος 
μέλος στο οποίο ευρίσκεται η «έδρα 
βάσης», όπως ορίζεται στο παράρτημα 
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ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 
του Συμβουλίου για την εναρμόνιση 
τεχνικών κανόνων και διοικητικών 
διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής 
αεροπορίας1.
_________________________
1 ΕΕ L 373, 31.12.1991, σ. 4.

Or. en

Τροπολογία 17
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a) Στο άρθρο 11 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«(4α) Για την απασχόληση στην οποία 
επιδίδεται ένα μέλος πληρώματος που 
εκτελεί αερομεταφορά επιβατών ή 
εμπορευμάτων ισχύει ότι 
πραγματοποιείται στο κράτος μέλος στο 
οποίο το εν λόγω μέλος πληρώματος έχει 
την "έδρα βάσης" του, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου για την 
εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και 
διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της 
πολιτικής αεροπορίας1.
_____________
1 ΕΕ L 373 της 31.12.91, σ. 4."

Or. de

Τροπολογία 18
Jutta Steinruck
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a) Στο άρθρο 11 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«(4α) Μέλη πληρώματος που εκτελεί 
τακτική αερομεταφορά επιβατών ή 
εμπορευμάτων σε δύο ή περισσότερα 
κράτη μέλη υπόκεινται στη νομοθεσία 
του κράτους μέλους στο οποίο έχουν την 
έδρα βάσης τους, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου για την 
εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και 
διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της 
πολιτικής αεροπορίας1.
_____________
1 ΕΕ L 373 της 31.12.91, σ. 4."

Or. de

Τροπολογία 19
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

2α. Ο αρμόδιος φορέας δεν μπορεί να 
αρνηθεί να χορηγήσει την έγκριση κατά το 
άρθρο 20, παράγραφος 1, σε άτομο 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 
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απόψεως χρονικό διάστημα, λαμβανομένης 
υπόψη της τρέχουσας κατάστασης της 
υγείας του και της πιθανής εξέλιξης της 
ασθένειας.

απόψεως χρονικό διάστημα, λαμβανομένης 
υπόψη της τρέχουσας κατάστασης της 
υγείας του και της πιθανής εξέλιξης της 
ασθένειας.

Or. en

Τροπολογία 20
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004
Άρθρο 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Το άρθρο 63 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, το άρθρο 7 εφαρμόζεται μόνο 
στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα 
άρθρα 64, 65 και 65α και εντός των 
αναφερόμενων σε αυτά ορίων.»

Or. en

Τροπολογία 21
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 
Άρθρο 65 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

«5(α). Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 
στο στοιχείο β), ο άνεργος που 
αναφέρεται στην πρώτη και τη δεύτερη 
περίοδο της παραγράφου 2 λαμβάνει 
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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.
(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.»

Or. en

Τροπολογία 22
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 
Άρθρο 65 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Στο άρθρο 65, η παράγραφος 5 διαγράφεται
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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.
(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.»

Or. en

Τροπολογία 23
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 
Άρθρο 65 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά το άρθρο 65 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 65α
Ειδικές διατάξεις για 
αυτοαπασχολούμενους μεθοριακούς 
εργαζόμενους που έχουν περιέλθει σε 
πλήρη ανεργία, εφόσον το κράτος μέλος 
διαμονής δεν καλύπτει τους 
αυτοαπασχολούμενους με σύστημα 
επιδομάτων ανεργίας.
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 65, 
ένας πλήρως άνεργος, ο οποίος 
συμπλήρωσε πρόσφατα ως 
διασυνοριακός εργαζόμενος ασφαλιστικές 
περιόδους ως αυτοαπασχολούμενος ή 
περιόδους αυτοαπασχόλησης που 
αναγνωρίζονται για τους σκοπούς της 
χορήγησης επιδομάτων ανεργίας και του 
οποίου το κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει 
ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης 
οποιασδήποτε κατηγορίας 
αυτοαπασχολούμενων προσώπων από 
σύστημα επιδομάτων ανεργίας σε αυτό το 
κράτος μέλος, εγγράφεται και τίθεται στη 
διάθεση των υπηρεσιών απασχόλησης 
του κράτους μέλους στο οποίο άσκησε 
την τελευταία του δραστηριότητα ως 
αυτοαπασχολούμενος και κατά τη στιγμή 
που ζητεί το επίδομα ανεργίας συνεχίζει 
να υπόκειται στις προϋποθέσεις που 
ορίζονται από τη νομοθεσία του εν λόγω 
κράτους μέλους. Οι πλήρως άνεργοι 
μπορούν, συμπληρωματικά, να τίθενται ο 
ίδιοι στη διάθεση των υπηρεσιών 
απασχόλησης του κράτους μέλους 
κατοικίας.
2. Τα επιδόματα αυτά παρέχονται στον 
άνεργο της παραγράφου 1 από το κράτος 
μέλος στη νομοθεσία του οποίου 
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υπαγόταν για τελευταία φορά, σύμφωνα 
με τη νομοθεσία που αυτό εφαρμόζει.
3. Εάν τα πρόσωπα που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 δεν επιθυμούν να 
τεθούν ή να παραμείνουν στη διάθεση 
των υπηρεσιών απασχόλησης του 
κράτους μέλους της τελευταίας 
δραστηριότητας αφού έχουν 
καταχωριστεί εκεί και επιθυμούν να 
αναζητήσουν εργασία στο κράτος μέλος 
κατοικίας, εφαρμόζονται αναλογικά οι 
διατάξεις του άρθρου 64, με εξαίρεση το 
άρθρο 64 παρ. 1 (α). Ο αρμόδιος φορέας 
μπορεί να παρατείνει την περίοδο που 
αναφέρεται στην πρώτη πρόταση του 
άρθρου 64 παρ. 1 (γ) μέχρι το τέλος της 
περιόδου κατά την οποία οφείλονται 
επιδόματα.»

Or. en

Τροπολογία 24
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004
Άρθρο 65 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά το άρθρο 65 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο άρθρο:
«Ειδικές διατάξεις για 
αυτοαπασχολούμενους μεθοριακούς 
εργαζόμενους που έχουν περιέλθει σε 
πλήρη ανεργία, εφόσον το κράτος μέλος 
διαμονής δεν καλύπτει τους 
αυτοαπασχολούμενους με σύστημα 
επιδομάτων ανεργίας.
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 65, 
μεθοριακοί εργαζόμενοι που έχουν 
περιέλθει σε πλήρη ανεργία και έχουν 
συμπληρώσει περιόδους ασφάλισης ως 
αυτοαπασχολούμενοι ή περιόδους 
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αυτοαπασχόλησης που αναγνωρίζονται 
για τους σκοπούς της χορήγησης 
επιδομάτων ανεργίας και το κράτος μέλος 
κατοικίας τους έχει κοινοποιήσει ότι δεν 
υπάρχει δυνατότητα για οποιασδήποτε 
κατηγορίας αυτοαπασχολουμένους να 
καλύπτονται από σύστημα επιδομάτων 
ανεργίας σε αυτό το κράτος μέλος, 
εγγράφονται στις υπηρεσίες απασχόλησης 
του κράτους μέλους στο οποίο άσκησαν 
την τελευταία τους δραστηριότητα ως 
αυτοαπασχολούμενοι, τίθενται στη 
διάθεση των υπηρεσιών αυτών και 
συμμορφώνονται συνεχώς με τους όρους 
της νομοθεσίας του τελευταίου αυτού 
κράτους μέλους, όταν αιτούνται επίδομα.
Οι πλήρως άνεργοι μπορούν, 
συμπληρωματικά, να τίθενται ο ίδιοι στη 
διάθεση των υπηρεσιών απασχόλησης 
του κράτους μέλους κατοικίας.
2. Τα επιδόματα αυτά παρέχονται στον 
άνεργο της παραγράφου 1 από το κράτος 
μέλος στη νομοθεσία του οποίου 
υπαγόταν για τελευταία φορά, σύμφωνα 
με τη νομοθεσία που αυτό εφαρμόζει.
3. Εάν τα πρόσωπα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 δεν επιθυμούν να 
τεθούν ή να παραμείνουν στη διάθεση 
των υπηρεσιών απασχόλησης του 
κράτους μέλους της τελευταίας 
δραστηριότητας αφού έχουν 
καταχωριστεί εκεί και επιθυμούν να 
αναζητήσουν εργασία στο κράτος μέλος 
κατοικίας, εφαρμόζονται αναλογικά οι 
διατάξεις του άρθρου 64, με εξαίρεση το 
άρθρο 64, παράγραφος 1 (α). Ο αρμόδιος 
φορέας μπορεί να παρατείνει την περίοδο 
που αναφέρεται στην πρώτη πρόταση του 
άρθρου 64, παράγραφος 1 (γ) μέχρι το 
τέλος της περιόδου κατά την οποία 
οφείλονται επιδόματα.»

Or. en
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Τροπολογία 25
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004
Άρθρο 87 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 87α

Μεταβατική διάταξη για την εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. χχ/2012.
1. Εάν, ως συνέπεια του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xx/2012, ένα πρόσωπο υπόκειται 
στη νομοθεσία κράτους μέλους άλλου από 
το καθοριζόμενο σύμφωνα με τον Τίτλο 
ΙΙ του παρόντος κανονισμού, η εν λόγω 
νομοθεσία εξακολουθεί να ισχύει, ενόσω 
η σχετική κατάσταση παραμένει 
αμετάβλητη και εν πάση περιπτώσει για 
μέγιστη περίοδο 10 ετών από …**, εκτός 
εάν ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση να 
υπαχθεί στην εφαρμοζόμενη νομοθεσία 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 
όπως τροποποιείται από τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. χχ/2012. Η αίτηση 
υποβάλλεται εντός τριών μηνών από 
…*** στον οριζόμενο φορέα του κράτους 
μέλους κατοικίας, εάν το εν λόγω 
πρόσωπο πρόκειται να υπαχθεί στη 
νομοθεσία που ορίζεται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού όπως έχει 
τροποποιηθεί από τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. χχχ/2012. Εάν η αίτηση υποβληθεί 
κατόπιν παρέλευσης της προθεσμίας 
αυτής, η εν λόγω μεταβολή της 
εφαρμοστέας νομοθεσίας επέρχεται από 
την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα.
2. Το αργότερο πριν συμπληρωθεί το 
δεύτερο ημερολογιακό έτος από … *****, 
η διοικητική επιτροπή αξιολογεί την 
εφαρμογή των διατάξεων που περιέχονται 
στο άρθρο 65α και υποβάλλει έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή τους. Βάσει της 
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έκθεσης αυτής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δύναται, κατά περίπτωση, να υποβάλει 
προτάσεις τροποποιήσεων των διατάξεων 
αυτών.
* ΕΕ: εγγράφεται η ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xxx/2012
** ΕΕ: εγγράφεται η ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xxx/2012
*** ΕΕ: εγγράφεται η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xxx/2012
**** ΕΕ: εγγράφεται η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xxx/2012
***** ΕΕ: εγγράφεται η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xxx/2012.»

Or. en

Τροπολογία 26
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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.
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Or. en

Τροπολογία 27
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 , 
δραστηριότητες οι οποίες ορίζονται 
επίσης σαφώς με τη συμμετοχή 
κοινωνικών εταίρων.

Or. en

Τροπολογία 28
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 3 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 5α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, 

Για τους σκοπούς του άρθρου 13, 
παράγραφος 1, του βασικού κανονισμού, 
ο απασχολούμενος ως μέλος πληρώματος 
αεροσκάφους που εκτελεί υπηρεσίες 
μεταφοράς επιβατών ή φορτίου σε δύο ή 
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θεωρείται η «έδρα βάσης», όπως ορίζεται 
στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου για την 
εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και 
διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της 
πολιτικής αεροπορίας.

περισσότερα κράτη μέλη, υπόκειται στη 
νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο 
βρίσκεται η έδρα βάσης, όπως ορίζεται 
στο Παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 3992/91 του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 29
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 3922/91 του Συμβουλίου για την 
εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και 
διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της 
πολιτικής αεροπορίας.

Μέλος πληρώματος αεροσκαφών που 
εκτελεί αερομεταφορά επιβατών ή 
εμπορευμάτων υπόκειται στη νομοθεσία 
του κράτους μέλους στο οποίο έχει την 
έδρα βάσης του, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου για την 
εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και 
διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της 
πολιτικής αεροπορίας1. Στην περίπτωσή 
του ως «έδρα ή ο τόπος δραστηριοτήτων», 
όπως ορίζεται στον τίτλο ΙΙ του βασικού 
κανονισμού, θεωρείται και η «έδρα 
βάσης», όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του 
Συμβουλίου για την εναρμόνιση τεχνικών 
κανόνων και διοικητικών διαδικασιών 
στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας.

Or. de

Τροπολογία 30
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir



PE478.720v01-00 20/22 AM\889365EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Στο άρθρο 14 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 5β:
«5β. Περιθωριακές δραστηριότητες δεν 
λαμβάνονται υπόψη για το σκοπό 
προσδιορισμού της εφαρμοστέας 
νομοθεσίας κατά την έννοια του άρθρου 
13 του βασικού κανονισμού. Το άρθρο 16 
του κανονισμού εφαρμογής εφαρμόζεται 
αναλογικά στις περιπτώσεις αυτές.»

Or. en

Τροπολογία 31
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Στο άρθρο 55, παράγραφος 1, η 
πρώτη φράση αντικαθίσταται από την 
εξής:
«1. «Για να καλυφθεί από το άρθρο 64 ή 
το άρθρο 65α του βασικού κανονισμού, ο 
άνεργος ο οποίος σκοπεύει να μεταβεί σε 
άλλο κράτος μέλος ενημερώνει, πριν από 
την αναχώρησή του, τον αρμόδιο φορέα 
και ζητεί από αυτόν έγγραφο που 
πιστοποιεί ότι εξακολουθεί να 
δικαιούται επιδόματα υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 
64, παράγραφος 1, στοιχείο β), του 
βασικού κανονισμού.»
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Or. en

Τροπολογία 32
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 
Άρθρο 55 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. Οι παράγραφοι 2 έως 6 ισχύουν mutatis 
mutandis για την κατάσταση που 
καλύπτεται από το άρθρο 65α, 
παράγραφος 3, το οποίο αναφέρεται στο 
βασικό κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 33
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 6 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Στο άρθρο 56, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Όταν ο άνεργος αποφασίζει, σύμφωνα 
με το άρθρο 65, παράγραφος 2, ή το 
άρθρο 65α, παράγραφος 1, του βασικού 
κανονισμού, να τεθεί επίσης στη διάθεση 
των υπηρεσιών απασχόλησης στο κράτος 
μέλος που δεν χορηγεί τα επιδόματα μέσω 
της εγγραφής του ως ατόμου που 
αναζητεί εργασία εκεί, ενημερώνει 
σχετικά το φορέα και τις υπηρεσίες 
απασχόλησης του κράτους μέλους που 



PE478.720v01-00 22/22 AM\889365EL.doc

EL

χορηγεί τα επιδόματα.
Κατ' αίτηση των υπηρεσιών 
απασχόλησης του κράτους μέλους που 
δεν χορηγεί τα επιδόματα, οι υπηρεσίες 
απασχόλησης στο κράτος μέλος που 
χορηγεί τα επιδόματα διαβιβάζουν τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με 
την εγγραφή και την αναζήτηση 
απασχόλησης του ανέργου.»

Or. en

Τροπολογία 34
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 2 – στοιχείο - θ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 
Παράρτημα XI – τμήμα "Netherlands" – σημείο 1 (στ) – περίπτωση 8 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- i) στο σημείο 1, στοιχείο στ), 
προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«- συντάξεις επιζώντων που 
καταβάλλονται βάσει συνταξιοδοτικού 
συστήματος που έχει συγκροτηθεί από το 
κράτος ή σύμφωνα με συλλογική 
σύμβαση εργασίας.»

Or. nl


