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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
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
(COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2010)0794),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 294, παράγραφος 2, και 48 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την 
Επιτροπή (C7-0071/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
(A7-0308/2011),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"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, 

"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, 
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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.»

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.» 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 2
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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

(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 στη 
νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο 
βρίσκoνται οι έδρες ή οι τόποι 
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων ή των 
εργοδοτών εάν το πρόσωπο αυτό 
απασχολείται από δύο ή περισσότερες 
επιχειρήσεις ή εργοδότες οι οποίοι έχουν 
την έδρα ή τον τόπο δραστηριοτήτων 
τους σε ένα μόνο κράτος μέλος· ή

Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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

(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 
που έχουν τις έδρες ή τους τόπους
δραστηριοτήτων τους σε δύο κράτη μέλη, 
ένα εκ των οποίων είναι το κράτος μέλος 
κατοικίας· ή

Or. en

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.»

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

Or. en

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004
Άρθρο 71 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

"2.Η διοικητική επιτροπή αποφασίζει με 
ειδική πλειοψηφία, όπως ορίζεται στις 
συνθήκες, εκτός όταν πρόκειται για την 
έγκριση του καταστατικού της, το οποίο 
καταρτίζεται με κοινή συμφωνία των 
μελών της.

Or. en

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004
Άρθρο 71 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(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.»

"(γ) σε όλες τις 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.»

Or. en
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Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 2 – στοιχείο -αα (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004
Παράρτημα XI

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-aa) Στο τμήμα "ΓΕΡΜΑΝΙΑ" το
σημείο 2 αντικαθίσταται από τα εξής:
«Αντίθετα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 5 στοιχείο α) του παρόντος 
κανονισμού και στο άρθρο 7 του
Sozialgesetzbuch VI (τόμος VI του 
Κοινωνικού Κώδικα), ένα πρόσωπο που 
είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένο σε άλλο 
κράτος μέλος ή λαμβάνει σύνταξη 
γήρατος δυνάμει της νομοθεσίας άλλου 
κράτους μέλους μπορεί να υπαχθεί στο 
προαιρετικό σύστημα ασφάλισης της 
Γερμανίας.»

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα –  σημείο 2 – στοιχείο -αβ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004
Παράρτημα XI

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-aβ) Στο τμήμα "ΓΑΛΛΙΑ" το σημείο 1 
απαλείφεται.

Or. en


