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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

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

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου περί 
εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη 
μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας
(COM (2007)0159 – C6-0104/2007 –2007/0054 (COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM (2007)0159)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 42 και 308 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0104/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
(A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

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 και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 2 Α (νέο)

Παράρτημα Ι, μέρος ΙΙ, τμήμα ΙΕ. Ουγγαρία (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71)

2α. Στο Παράρτημα Ι, το μέρος ΙΙ, μετά 
το τμήμα «ΙΕ. Ουγγαρία» αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
«ΙΕ. ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Για τον καθορισμό δικαιώματος παροχών
σε είδος, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων 

  
1 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην ΕΕ.
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του Κεφαλαίου 1 του Τίτλου ΙΙΙ του
κανονισμού, με τον όρο "μέλος της 
οικογένειας" νοείται ο/η σύζυγος ή το 
εξαρτώμενο τέκνο κατά την έννοια του 
άρθρου 685 στοιχείο β) του αστικού 
κώδικα".

Αιτιολόγηση

Λόγω αλλαγών που επήλθαν στην ουγγρική νομοθεσία περί ασφάλισης υγείας, καταργήθηκε ο 
παλαιός ορισμός του "εξαρτώμενου μέλους της οικογενείας". Ο νέος προτεινόμενος ορισμός, 
τον οποίο αποδέχονται τόσο η Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο, αντιστοιχεί στον ορισμό που 
ίσχυε πριν στο ουγγρικό δίκαιο.

Τροπολογία 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 5

Παράρτημα ΙΙα, τμήμα Θ. Ιρλανδία, στοιχείο (α) (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71)

α) Βοήθημα ανεργίας (ενοποιημένος 
νόμος του 2005 για την κοινωνική 
πρόνοια, τρίτο μέρος, κεφάλαιο 2)·

α) Παροχή αναζήτησης εργασίας
(ενοποιημένος νόμος του 2005 για την 
κοινωνική πρόνοια, τρίτο μέρος, κεφάλαιο 
2)·

Αιτιολόγηση

Η Ιρλανδία ζήτησε ορισμένες ελάσσονες αλλαγές στο κείμενο, προκειμένου να ευθυγραμμισθεί 
με τη διατύπωση που περιέχεται στη νομοθεσία της. Τις αλλαγές αυτές αποδέχονται τόσο η
Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 5

Παράρτημα ΙΙα, τμήμα Θ. Ιρλανδία, στοιχείο (β) (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71)

β) Σύνταξη γήρατος (χωρίς συνεισφορά) 
(ενοποιημένος νόμος του 2005 για την 
κοινωνική πρόνοια, τρίτο μέρος, κεφάλαιο 
4)·

β) Κρατική σύνταξη (χωρίς συνεισφορά) 
(ενοποιημένος νόμος του 2005 για την 
κοινωνική πρόνοια, τρίτο μέρος, κεφάλαιο 
4)·

Αιτιολόγηση

Η Ιρλανδία ζήτησε ορισμένες ελάσσονες αλλαγές στο κείμενο, προκειμένου να ευθυγραμμισθεί 
με τη διατύπωση που περιέχεται στη νομοθεσία της. Τις αλλαγές αυτές αποδέχονται τόσο η
Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο.
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Τροπολογία 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 5

Παράρτημα ΙΙα, τμήμα Θ. Ιρλανδία, στοιχείο (γ) (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71)

γ) Συντάξεις χηρείας (μη ανταποδοτικού 
χαρακτήρα) (ενοποιημένος νόμος του 
2005 για την κοινωνική πρόνοια, τρίτο 
μέρος, κεφάλαιο 6)·

γ) σύνταξη χήρας (μη ανταποδοτικού 
χαρακτήρα) και σύνταξη χήρου (μη 
ανταποδοτικού χαρακτήρα)
(ενοποιημένος νόμος του 2005 για την 
κοινωνική πρόνοια, τρίτο μέρος, κεφάλαιο 
6)·

Αιτιολόγηση

Η Ιρλανδία ζήτησε ορισμένες ελάσσονες αλλαγές στο κείμενο, προκειμένου να ευθυγραμμισθεί 
με τη διατύπωση που περιέχεται στη νομοθεσία της. Τις αλλαγές αυτές αποδέχονται τόσο η
Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία 5
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 8, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α)

Παράρτημα ΙV, μέρος Γ, τμήμα ΙΕ. Ουγγαρία (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71)

α) το τμήμα «ΙΕ. ΟΥΓΓΑΡΙΑ» 
διαγράφεται.

α) το τμήμα «ΙΕ. ΟΥΓΓΑΡΙΑ» 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ΙΕ. Ουγγαρία
Ουδέν»

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροπολογία καθαρά τεχνικού χαρακτήρα. Στο Παράρτημα IV, μέρος Γ, του
κανονισμού 1408/71, γίνεται αναφορά και στα 27 κράτη μέλη, ακόμη και αν αυτό γίνεται με την 
επισήμανση "Ουδέν". Αν τοπ κείμενο που προτείνει η Επιτροπή εγκριθεί ως έχει, δεν θα γίνεται 
καμία αναφορά στην Ουγγαρία στο Παράρτημα IV, μέρος Γ.

Τροπολογία 6
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 8, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)

Παράρτημα ΙV, μέρος Γ, τμήμα ΙΗ. Αυστρία (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71)

β) το τμήμα «ΙΗ. ΑΥΣΤΡΙΑ» 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

β) το τμήμα «ΙΗ. ΑΥΣΤΡΙΑ» 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Κάθε αίτηση παροχών που 
υποβάλλεται δυνάμει του ομοσπονδιακού 
νόμου της 9ης Σεπτεμβρίου 1955 για την 
κοινωνική ασφάλιση (ASVG), του νόμου 
της 11ης Οκτωβρίου 1978 για την 
κοινωνική ασφάλιση των μη μισθωτών που 

«1. Κάθε αίτηση παροχών που 
υποβάλλεται δυνάμει του ομοσπονδιακού 
νόμου της 9ης Σεπτεμβρίου 1955 για την 
κοινωνική ασφάλιση (ASVG), του νόμου 
της 11ης Οκτωβρίου 1978 για την 
κοινωνική ασφάλιση των μη μισθωτών που 
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εργάζονται στον τομέα του εμπορίου και 
της βιοτεχνίας (GSVG) και του 
ομοσπονδιακού νόμου της 11ης 
Οκτωβρίου 1978 για την κοινωνική 
ασφάλιση των μη μισθωτών που 
εργάζονται στον τομέα της γεωργίας και 
της δασοκομίας (BSVG), στο βαθμό που 
τα άρθρα 46β και 46γ του κανονισμού δεν 
εφαρμόζονται ή στο βαθμό που είναι 
δυνατόν να ληφθεί υπόψη, κατ’ 
εφαρμογήν του άρθρου 45 του 
κανονισμού, ένας άλλος τύπος σύνταξης, 
με ευνοϊκότερους κανόνες υπολογισμού.

εργάζονται στον τομέα του εμπορίου και 
της βιοτεχνίας (GSVG) και του 
ομοσπονδιακού νόμου της 11ης 
Οκτωβρίου 1978 για την κοινωνική 
ασφάλιση των μη μισθωτών που 
εργάζονται στον τομέα της γεωργίας και 
της δασοκομίας (BSVG), στο βαθμό που 
τα άρθρα 46β και 46γ του κανονισμού δεν 
εφαρμόζονται.

2. Όλες οι αιτήσεις σχετικά με τις 
ακόλουθες παροχές με βάση έναν 
συνταξιοδοτικό λογαριασμό δυνάμει του 
γενικού νόμου για τις συντάξεις (APG) της 
18ης Νοεμβρίου 2004, στο βαθμό που τα 
άρθρα 46β και 46γ του κανονισμού δεν 
εφαρμόζονται ή στο βαθμό που είναι 
δυνατόν να ληφθεί υπόψη, κατ’ 
εφαρμογήν του άρθρου 45 του 
κανονισμού, ένας άλλος τύπος σύνταξης, 
με ευνοϊκότερους κανόνες υπολογισμού, ή 
ο ίδιος τύπος σύνταξης σύμφωνα με 
ευνοϊκότερους κανόνες υπολογισμού

2. Όλες οι αιτήσεις σχετικά με τις 
ακόλουθες παροχές με βάση έναν 
συνταξιοδοτικό λογαριασμό δυνάμει του 
γενικού νόμου για τις συντάξεις (APG) της 
18ης Νοεμβρίου 2004, στο βαθμό που τα 
άρθρα 46β και 46γ του κανονισμού δεν 
εφαρμόζονται

α) συντάξεις γήρατος· α) συντάξεις γήρατος·
β) συντάξεις αναπηρίας· β) συντάξεις αναπηρίας·
γ) συντάξεις επιζώντων, με την 
προϋπόθεση ότι καμία αύξηση της 
παροχής που προκύπτει από επιπλέον 
μήνες ασφάλισης δεν πρέπει να 
υπολογίζεται κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 
7 παράγραφος 2 του νόμου APG.»

γ) συντάξεις επιζώντων, με την 
προϋπόθεση ότι καμία αύξηση της 
παροχής που προκύπτει από επιπλέον 
μήνες ασφάλισης δεν πρέπει να 
υπολογίζεται κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 
7 παράγραφος 2 του νόμου APG.»

Αιτιολόγηση

Η Αυστρία ζήτησε τη διαγραφή του τελευταίου μέρους των δύο παραγράφων, δεδομένου ότι οι
διατάξεις που περιέχονται σε αυτό δεν είναι πλέον απαραίτητες μετά τις αλλαγές που επέφερε 
στην εθνική της νομοθεσία. Συνεπώς, θα πρέπει να διεξάγεται ο συγκριτικός υπολογισμός που 
αναφέρεται στο άρθρο 46, παράγραφος 1. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο συμφωνούν επ' αυτού.

Τροπολογία 7
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 9, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)

Παράρτημα VΙ, τμήμα ΙΖ. Κάτω Χώρες, σημείο 4, στοιχείο (α) (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 
1408/71)
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α) Κάθε μισθωτός ή μη μισθωτός ο οποίος 
έχει παύσει να είναι ασφαλισμένος δυνάμει 
του νόμου της 11ης Δεκεμβρίου 1975 
σχετικά με την ανικανότητα προς εργασία 
(AAW), του νόμου της 24ης Απριλίου 
1997 για την ασφάλιση της ανικανότητας 
προς εργασία των αυτοαπασχολουμένων 
(WAZ), του νόμου της 18ης Φεβρουαρίου 
1966 για την ασφάλιση κατά της 
ανικανότητας προς εργασία (WAO) και/ή
του νόμου της 10ης Νοεμβρίου 2005 
σχετικά με την εργασία και τις απολαβές 
ανάλογα με την ικανότητα προς εργασία 
(WIA) θεωρείται ότι συνεχίζει να είναι 
ασφαλισμένος κατά τη στιγμή της 
επέλευσης του κινδύνου, για τους σκοπούς 
της εφαρμογής του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο 3 
του κανονισμού, εάν είναι ασφαλισμένος 
για τον ίδιο αυτόν κίνδυνο δυνάμει της 
νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους ή, αν 
αυτό δεν συμβαίνει, στην περίπτωση που 
οφείλεται παροχή δυνάμει της νομοθεσίας 
άλλου κράτους μέλους για τον ίδιο 
κίνδυνο. Ωστόσο, η τελευταία αυτή 
προϋπόθεση θεωρείται ότι ικανοποιείται 
στην περίπτωση που αναφέρεται στο 
άρθρο 48 παράγραφος 1.

α) Κάθε μισθωτός ή μη μισθωτός ο οποίος 
έχει παύσει να είναι ασφαλισμένος δυνάμει 
του νόμου της 11ης Δεκεμβρίου 1975 
σχετικά με την ανικανότητα προς εργασία 
(AAW), του νόμου της 24ης Απριλίου 
1997 για την ασφάλιση της ανικανότητας 
προς εργασία των αυτοαπασχολουμένων 
(WAZ) και/ή του νόμου της 18ης 
Φεβρουαρίου 1966 για την ασφάλιση κατά 
της ανικανότητας προς εργασία (WAO) ή
του νόμου της 10ης Νοεμβρίου 2005 
σχετικά με την εργασία και τις απολαβές 
ανάλογα με την ικανότητα προς εργασία 
(WIA) θεωρείται ότι συνεχίζει να είναι 
ασφαλισμένος κατά τη στιγμή της 
επέλευσης του κινδύνου, για τους σκοπούς 
της εφαρμογής του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο 3 
του κανονισμού, εάν είναι ασφαλισμένος 
για τον ίδιο αυτόν κίνδυνο δυνάμει της 
νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους ή, αν 
αυτό δεν συμβαίνει, στην περίπτωση που 
οφείλεται παροχή δυνάμει της νομοθεσίας 
άλλου κράτους μέλους για τον ίδιο 
κίνδυνο. Ωστόσο, η τελευταία αυτή 
προϋπόθεση θεωρείται ότι ικανοποιείται 
στην περίπτωση που αναφέρεται στο 
άρθρο 48 παράγραφος 1.

Τροπολογία 8
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 10

Παράρτημα VΙΙΙ, τμήμα Θ. Ιρλανδία, (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71)

10. Στο παράρτημα VIII, το τμήμα «Θ. 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ» αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

10. Στο παράρτημα VIII, το τμήμα «Θ. 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ» αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Θ. ΙΡΛΑΝΔΙΑ «Θ. ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Παροχές τέκνου, (ανταποδοτικό) επίδομα 
ορφανού και προσαυξήσεις της 
(ανταποδοτικής) σύνταξης χήρας και της 
(ανταποδοτικής) σύνταξης χήρου που 
καταβάλλονται για τα δικαιούμενα τέκνα, 
βάσει του ενοποιημένου νόμου του 2005 
για την κοινωνική πρόνοια και των 
σχετικών μεταγενέστερων 
τροποποιήσεων.»

Παροχές τέκνου, (ανταποδοτική) αμοιβή 
επιτροπείας και προσαυξήσεις της 
(ανταποδοτικής) σύνταξης χήρας και της 
(ανταποδοτικής) σύνταξης χήρου που 
καταβάλλονται για τα δικαιούμενα τέκνα, 
βάσει του ενοποιημένου νόμου του 2005 
για την κοινωνική πρόνοια και των 
σχετικών μεταγενέστερων 
τροποποιήσεων.»
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές στους τίτλους ορισμένων πληρωμών
κοινωνικής ασφάλισης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Από το 1971, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/711 χρησιμεύει ως βάση για να κατοχυρωθεί, 
για τους πολίτες που μετακινούνται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, το δικαίωμά τους να 
λαμβάνουν παροχές κοινωνικής ασφάλισης. Σχεδόν κάθε χρόνο, ο κανονισμός αριθ. 1408/71, 
καθώς και ο κανονισμός εφαρμογής του (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 547/722), τροποποιούνται
προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, να
ενσωματωθούν οι τροποποιήσεις που επήλθαν στις εθνικές νομοθεσίες και να ενσωματωθεί η 
νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός διαδραματίζει ουσιώδη
ρόλο στην εφαρμογή μίας εκ των τεσσάρων ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι την 
ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών. Στην πράξη, η δυνατότητα να διαβιεί, να εργάζεται και
να κυκλοφορεί κανείς ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χάρη στην όσο το δυνατόν 
ταχύτερη εξάλειψη των οικονομικών και διοικητικών φραγμών, είναι ένα απτό πλεονέκτημα 
που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους πολίτες της.

Η παρούσα πρόταση δεν αφορά ούτε το περιεχόμενο ούτε τη σκοπιμότητα ειδικών διατάξεων
περί κοινωνικής ασφάλισης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, τα κράτη μέλη 
είναι αρμόδια να θεσπίσουν το δικό τους σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Η πρόταση αυτή
περιορίζεται στην ενημέρωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, ώστε να αντικατοπτρίζει
τις αλλαγές που επήλθαν στις εθνικές νομοθεσίες περί κοινωνικής ασφάλισης, και ειδικότερα 
στην Ιρλανδία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τις Κάτω Χώρες και την Αυστρία, και τούτο για 
να διασφαλισθεί αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις 
παροχές στον συγκεκριμένο τομέα.

Αν και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι κυρίως τεχνικού χαρακτήρα, παρά ταύτα έχουν
επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή και στο δικαίωμα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
οποίοι κατοικούν, εργάζονται ή ταξιδεύουν σε άλλο κράτος μέλος, να λαμβάνουν παροχές 
κοινωνικής ασφάλισης.

Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ένα σημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο αυτό: η παρούσα πρόταση 
έρχεται σε μια στιγμή που έχουν ήδη εγκριθεί η ριζική αναμόρφωση και η αντικατάσταση του 
κανονισμού 1408/71 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/20043). Ωστόσο, το νέο κείμενο, το οποίο
έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, δεν είναι εφαρμόσιμο διότι ο νέος κανονισμός εφαρμογής (ο οποίος θα 
αντικαταστήσει τον παλαιό κανονισμό αριθ. 574/72) δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Συνεπώς,
οι δύο νέοι κανονισμοί που θα καταργήσουν τους παλαιούς κανονισμούς 1408/71 και 542/72 
δεν μπορούν να εφαρμοσθούν παρά μόνον μετά τη θέση σε ισχύ του κανονισμού εφαρμογής, 
κατά πάσα πιθανότητα το 2008. Είναι, επομένως, σημαντικό να διατηρηθεί η ετήσια εξέταση
των κανονισμών που παραμένουν σε ισχύ, ώστε να διασφαλισθεί η νομική βεβαιότητα και να 
βελτιωθεί η προστασία των δικαιωμάτων των ενδιαφερόμενων προσώπων. Η ετήσια αυτή

  
1 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως 
στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος (ΕΕ L 149, της 5.7.1971, σ. 2).
2 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1408/71 (ΕΕ L 74, της 27.3.1972, σ. 1).
3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 
2004 , για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας ( ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1).



PE391.969v01-00 12/13 PR\674144EL.doc

EL

αναθεώρηση είναι επίσης σημαντική λόγω του περιεχομένου της: ο ορισμός των εκφράσεων
"μισθωτοί εργαζόμενοι" ή "μη μισθωτοί εργαζόμενοι", όταν δεν μπορούν να καθορισθούν με
βάση την εθνική νομοθεσία (Παράρτημα I, Μέρος 1), ο ορισμός των "μελών της οικογένειας"
όταν η εθνική νομοθεσία δεν επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ μελών της οικογένειας και άλλων
προσώπων (Παράρτημα I, Μέρος 2), τα ειδικά καθεστώτα μη μισθωτών εργαζομένων που
αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (Παράρτημα II, Μέρος 1), οι ειδικές 
παροχές γέννησης ή υιοθεσίας που αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 
(Παράρτημα II, Μέρος 2), οι ειδικές παροχές μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, που παρέχονται 
στα πρόσωπα αποκλειστικά και μόνο στην επικράτεια του κράτους μέλους όπου κατοικούν 
και οι οποίες, κατά συνέπεια, αποτελούν παρεκκλίσεις σε σχέση με τις παροχές που μπορούν 
να μεταφερθούν (Παράρτημα IIα), οι υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες, οι οποίες ίσχυαν πριν 
από τη θέση σε εφαρμογή του κανονισμού στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη (Παράρτημα III),  
οι νομοθεσίες σύμφωνα με τις οποίες το ποσό των παροχών αναπηρίας είναι ανεξάρτητο από 
τη διάρκεια των περιόδων ασφάλισης (Παράρτημα IV, Μέρος A), οι περιπτώσεις στις οποίες 
μπορεί να μην πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός της παροχής διότι αυτός δεν θα καταλήξει σε 
ανώτερο αποτέλεσμα (Παράρτημα IV, Μέρος Γ), οι ειδικές διαδικασίες για την εφαρμογή της 
νομοθεσίας σε ορισμένα κράτη μέλη (Παράρτημα VI) και τα καθεστώτα που δεν προβλέπουν 
για τα ορφανά παρά μόνον οικογενειακά επιδόματα ή συμπληρωματικές ή ειδικές παροχές 
(Παράρτημα VIII). Όλα αυτά τα στοιχεία περιέχονται στην πρόταση της Επιτροπής, η οποία 
υποβάλλεται προς εξέταση.

Συνοπτικά, ο κανονισμός εξακολουθεί να καθορίζει εάν οι πολίτες διατηρούν το δικαίωμα να
απολαύουν των ειδικών πλεονεκτημάτων που τους εξασφαλίζει το κράτος μέλος καταγωγής 
τους, περίπτωση κατά την οποία αυτά μπορούν να εξαχθούν, ή εάν υφίσταται ένα αντίστοιχο 
πλεονέκτημα στο νέο κράτος μέλος κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Θέση του εισηγητή

Η Επιτροπή προτείνει μια ενημέρωση των κανονισμών 1408/71, η οποία λαμβάνει υπόψη τις
τροποποιήσεις που επήλθαν στις εθνικές νομοθεσίες περί κοινωνικής ασφάλισης, ειδικότερα 
στην Ιρλανδία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τις Κάτω Χώρες και την Αυστρία. Προσπαθεί
επίσης να επιφέρει τροποποιήσεις και τεχνικές βελτιώσεις στον κανονισμό. Με άλλα λόγια, 
πρόκειται για έναν τεχνικό και μεταβατικό κανονισμό, δεδομένης της εγγύτητας εφαρμογής 
του νέου κανονισμού 883/2004 και των διατάξεών του.

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, οι οποίες 
έχουν ως στόχο να διευκολύνουν το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. 
Κατέθεσε επίσης ορισμένες τροπολογίες, και αυτές τεχνικού χαρακτήρα, προκειμένου να 
απλοποιηθεί η πρόταση, να διορθωθούν τα λάθη και οι παραλείψεις και να ενημερωθούν τα 
παραρτήματα του κανονισμού 1408/71.

Ο εισηγητής διερεύνησε σοβαρά τη δυνατότητα να υποβάλει, στην έκθεσή του, τροπολογίες
περισσότερο επί της ουσίας, τελικά όμως αποφάσισε ότι στο παρόν στάδιο ήταν προτιμότερο 
να περιορισθεί στις τροπολογίες που έκρινε απολύτως απαραίτητες για να διασφαλισθεί προς 
το παρόν η ομαλή λειτουργία του κανονισμού 1408/71, καθώς σύντομα θα αντικατασταθεί 
από τον κανονισμό 883/2004. Ο εισηγητής εκτιμά ότι θα ήταν προσφορότερο να κατατεθούν
τροπολογίες ουσίας στην πρόταση κανονισμού 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων
κοινωνικής ασφάλισης, και ιδίως στο περιεχόμενο του Παραρτήματος XI (έκθεση Bozkurt),
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και στην πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού 
884/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (έκθεση Lambert), που 
αναμένεται να υποβληθεί σε συζήτηση στην επιτροπή μας κατά τους προσεχείς μήνες.
Την ίδια θέση συμμερίζονται οι κοινωνικοί εταίροι με τους οποίους έγινες διαβούλευση.

Κατά τις επαφές του με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, ο εισηγητής κατανόησε τον καθαρά 
τεχνικό χαρακτήρα της πρότασης και το γεγονός ότι και τα δύο όργανα είχαν καταλήξει σε 
συμφωνία επί της πρότασης της Επιτροπής και των προτεινόμενων τροπολογιών.

Οι τροπολογίες αυτές, οι οποίες έχουν ως στόχο να καταστήσουν το κείμενο διαφανέστερο
και σαφέστερο, αποβλέπουν στο να διασφαλίσουν την απαραίτητη νομική βεβαιότητα έως 
την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού και του κανονισμού εφαρμογής και να συμβάλουν 
στην ενίσχυση της νομικής προστασίας των πολιτών και στην άρση των εμποδίων τα οποία 
εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την κινητικότητα των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η εφαρμογή της συγκεκριμένης αρχής της κινητικότητας, η 
οποία επιβεβαιώθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας ως ένα μέσο προώθησης της 
απασχόλησης και η οποία αποτέλεσε αντικείμενο έντονης προβολής καθ' όλη τη διάρκεια του 
2006, Ευρωπαϊκού Έτους Κινητικότητας των Εργαζομένων. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να
καθορισθούν επακριβώς οι συνθήκες, και ιδίως οι κοινωνικές συνθήκες, που συνδέονται με 
την κινητικότητα.


