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(1) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και την Ελβετία
Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο
της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

8.6.2012

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 149/1

I
(Νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 464/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Μαΐου 2012
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 617/2009 του Συμβουλίου σχετικά με το άνοιγμα
αυτόνομης δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας
από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές
ορμόνες και τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλει ο
Καναδάς σε ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που υπεγράφη στη Γενεύη στις 17 Μαρτίου 2011 (μνημόνιο
συμφωνίας με τον Καναδά). Το μνημόνιο συμφωνίας με τον
Καναδά ορίζει χάρτη πορείας για τα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν όσον αφορά τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής
ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το επίπεδο των αυξη
μένων δασμών που επιβάλλει ο Καναδάς σε ορισμένα προϊ
όντα της Ένωσης σε σχέση με τη διαφορά του ΠΟΕ [Ευρω
παϊκές Κοινότητες — Μέτρα σχετικά με το κρέας και τα
προϊόντα με βάση το κρέας (Ορμόνες) (DS 48)].

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά
κοινοβούλια,
(3)

Το μνημόνιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το
μνημόνιο συνεργασίας με τον Καναδά προβλέπουν συμφωνία
τριών σταδίων με την οποία μειώνονται προοδευτικά οι
κυρώσεις που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο
Καναδάς σε ορισμένα προϊόντα της Ένωσης σύμφωνα με
την εξουσιοδότηση του ΠΟΕ το 1999. Στο πλαίσιο αυτό
η Ένωση θα πρέπει να αυξάνει προοδευτικά την αυτόνομη
δασμολογική ποσόστωση για βόειο κρέας προερχόμενο από
ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί αυξητικές ορμόνες και
το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις λοιπές απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις εισαγωγές.

(4)

Μετά την υπογραφή του μνημονίου συμφωνίας με τις Ηνω
μένες Πολιτείες, ανοίχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 617/2009 του Συμβουλίου (2), ετήσια κοινοτική
δασμολογική ποσόστωση για την εισαγωγή 20 000 τόνων
(στάδιο 1), εκφραζόμενων σε βάρος προϊόντος, βοείου κρέ
ατος υψηλής ποιότητας, νωπού, διατηρημένου με απλή ψύξη
ή κατεψυγμένου των κωδικών ΣΟ 0201, 0202,
0206 10 95 και 0206 29 91.

(5)

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που καθορίστηκε στο πλαί
σιο του μνημονίου συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες,
προβλέπεται αύξηση της ετήσιας ποσότητας της δασμολογι
κής ποσόστωσης κατά 25 000 τόνους, όταν τα δύο μέρη
εισέλθουν στο στάδιο 2 του μνημονίου συμφωνίας με τις
Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο προβλέπει την άρση των υπό
λοιπων κυρώσεων που εξακολουθούν να επιβάλλουν οι Ηνω
μένες Πολιτείες.

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (1),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με
την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν
έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και τους
αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες
Πολιτείες σε ορισμένα προϊόντα προέλευσης Ευρωπαϊκής
Ένωσης εγκρίθηκε από το Συμβούλιο με επιστολή της
12ης Μαΐου 2009 και υπεγράφη στη Γενεύη στις 13 Μαΐου
2009 (μνημόνιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες).
Σκοπός του μνημονίου συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες
είναι η διευθέτηση της μακρόχρονης διαφοράς μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμε
ρικής στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(ΠΟΕ) σχετικά με τις ορμόνες στα βοοειδή [Ευρωπαϊκές
Κοινότητες — Μέτρα σχετικά με το κρέας και τα προϊόντα
με βάση το κρέας (Ορμόνες) (DS 26)].
Η κυβέρνηση του Καναδά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέ
ληξαν σε συμφωνία, όπως επιβεβαιώνεται στο μνημόνιο συμ
φωνίας μεταξύ της κυβέρνησης του Καναδά και της Ευρω
παϊκής Επιτροπής σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 (δεν έχει
ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβου
λίου της 26ης Απριλίου.

(2) ΕΕ L 182 της 15.7.2009, σ. 1.
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(6)

(7)

(8)

(9)
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Το μνημόνιο συμφωνίας με την κυβέρνηση του Καναδά προ
βλέπει αύξηση της αρχικής ποσότητας 20 000 τόνων βοείου
κρέατος υψηλής ποιότητας κατά 1 500 τόνους. Προβλέπει
επίσης ότι ο Καναδάς αίρει όλες τις κυρώσεις το συντομό
τερο δυνατόν μετά την υπογραφή του μνημονίου συμφωνίας
με τον Καναδά.
Το χρονοδιάγραμμα που καθορίστηκε στο πλαίσιο του μνη
μονίου συμφωνίας με τον Καναδά προβλέπει περαιτέρω
αύξηση της ετήσιας ποσότητας της δασμολογικής ποσόστω
σης εισαγωγής κατά 1 700 τόνους, όταν τα δύο μέρη εισέλ
θουν στο στάδιο 2 του μνημονίου συμφωνίας με τον Κανα
δά.
Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 617/2009, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελε
στικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Ειδικότερα, η Επιτροπή
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να αναστείλει τη δασμολογική
ποσόστωση εισαγωγής, εν όλω ή εν μέρει, σε περίπτωση
που δεν ληφθούν ή διακοπούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες
ή τον Καναδά αντίστοιχα τα μέτρα που προβλέπει το μνη
μόνιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το μνημόνιο
συμφωνίας με τον Καναδά. Οι εν λόγω αρμοδιότητες πρέπει
να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγ
χου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (1).
Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 617/2009 θα πρέπει
να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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2) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 2
1.
Η Επιτροπή διαχειρίζεται τη δασμολογική ποσόστωση
εισαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 1 μέσω εκτελεστικών
πράξεων. Οι πράξεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 2.

2.
Η Επιτροπή δύναται μέσω εκτελεστικών πράξεων να ανα
στείλει την εφαρμογή της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής
που αναφέρεται στο άρθρο 1, εν όλω ή εν μέρει, σε περίπτωση
που οι Ηνωμένες Πολιτείες ή ο Καναδάς δεν λάβουν τα μέτρα
που προβλέπονται στο μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμέ
νων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (*) ή στο μνημόνιο
συμφωνίας μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Επιτρο
πής (**), αντιστοίχως. Οι πράξεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παρά
γραφος 2.
___________
(*) Μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την
εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν
χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και τους αυξημέ
νους δασμούς που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε
ορισμένα προϊόντα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο με επιστολή της 12ης Μαΐου
2009 και υπεγράφη στη Γενεύη στις 13 Μαΐου 2009.
(**) Μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης του Καναδά
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εισαγωγή
βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί
ορισμένες αυξητικές ορμόνες και τους αυξημένους δασμούς
που επιβάλλει ο Καναδάς σε ορισμένα προϊόντα της Ευρω
παϊκής Ένωσης, το οποίο υπεγράφη στη Γενεύη στις
17 Μαρτίου 2011.».

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 617/2009 τροποποιείται ως εξής:
1) Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1.
Ανοίγεται ετήσια δασμολογική ποσόστωση της Ένω
σης, με αύξοντα αριθμό 09.4449, για την εισαγωγή 21 500
τόνων, εκφραζόμενων σε βάρος προϊόντος, βοείου κρέατος
υψηλής ποιότητας νωπού, διατηρημένου με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένου των κωδικών ΣΟ 0201, 0202, 0206 10 95
και 0206 29 91.».

3) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 2α
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από τη διαχειριστική επιτροπή
για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών, η οποία έχει
συσταθεί με το άρθρο 195 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007. Η επιτροπή αυτή είναι επιτροπή κατά την
έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 (*).

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παρα
γράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 182/2011.

β) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1α.
Από την 1η Αυγούστου 2012 η ετήσια δασμολο
γική ποσόστωση της Ένωσης που αναφέρεται στην παρά
γραφο 1 αυξάνεται σε 48 200 τόνους, εκφραζόμενους σε
βάρος προϊόντος.».
(1) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

___________
(*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου
2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά
με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης
των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55
της 28.2.2011, σ. 13).».

8.6.2012

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Στρασβούργο, 22 Μαΐου 2012.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

N. WAMMEN
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Μαΐου 2012
για 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)

και διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής αερο
πορίας (4). Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του
τίτλου II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 στη συγκε
κριμένη ομάδα προσώπων, είναι θεμιτό να καταρτισθεί ειδι
κός κανόνας σύμφωνα με τον οποίο η έννοια της «έδρας
βάσης» καθίσταται το κριτήριο για τον προσδιορισμό της
εφαρμοστέας νομοθεσίας για τα μέλη προσωπικού πτήσης
και τα μέλη πληρώματος θαλάμου επιβατών. Ωστόσο, η
εφαρμοστέα νομοθεσία για τα μέλη προσωπικού πτήσης
και τα μέλη πληρώματος θαλάμου επιβατών θα πρέπει να
παραμείνει σταθερή και η αρχή της «έδρας βάσης» δεν θα
πρέπει να οδηγεί σε συχνές αλλαγές της εφαρμοστέας νομο
θεσίας λόγω προτύπων της εργασίας ή εποχιακών αναγκών.

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,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (1),

(5)

Σε περιπτώσεις στις οποίες ένα πρόσωπο εργάζεται σε δύο ή
περισσότερα κράτη μέλη θα πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι η
προϋπόθεση άσκησης «ουσιώδους μέρους» της δραστηριότη
τας, κατά την έννοια του άρθρου 13 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, ισχύει και για άτομα που
ασκούν δραστηριότητες για διάφορες επιχειρήσεις ή εργοδό
τες.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 θα πρέπει να τροποποι
ηθεί με τη συμπερίληψη νέας διάταξης που θα διασφαλίζει
ότι ένας μη μισθωτός μεθοριακός εργαζόμενος που έχει
περιέλθει σε πλήρη ανεργία δικαιούται επιδόματα, εφόσον
έχει συμπληρώσει περιόδους ασφάλισης ως μη μισθωτός ή
περιόδους μη μισθωτής δραστηριότητας που αναγνωρίζονται
για τους σκοπούς της χορήγησης επιδομάτων ανεργίας στο
αρμόδιο κράτος μέλος και εφόσον ο μη μισθωτός δεν καλύ
πτεται από σύστημα επιδομάτων ανεργίας στο κράτος μέλος
κατοικίας. Η διάταξη αυτή θα πρέπει να επανεξετασθεί υπό
το πρίσμα της εμπειρίας μετά από δύο χρόνια εφαρμογής
και, εάν καταστεί αναγκαίο, θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(7)

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

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νομοθετικές αλλαγές σε
ορισμένα κράτη μέλη και να εξασφαλισθεί η ασφάλεια
δικαίου των ενδιαφερομένων κύκλων, ο κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (2) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) θα πρέπει
να προσαρμοσθούν.

(2)

Υποβλήθηκαν σχετικές προτάσεις από τη διοικητική επιτροπή
για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης
αναφορικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής
ασφάλειας με σκοπό τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του
ενωσιακού δικαίου και συμπεριλήφθηκαν στον παρόντα
κανονισμό.

(3)

Οι αλλαγές στην κοινωνική πραγματικότητα μπορούν να
επηρεάσουν τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής
ασφάλειας. Προκειμένου να διασφαλισθεί η ικανότητα προ
σαρμογής στις αλλαγές αυτές, χρειάζονται τροποποιήσεις
στον τομέα του καθορισμού της εφαρμοστέας νομοθεσίας
και των επιδομάτων ανεργίας.

(4)

Η έννοια της «έδρας βάσης» για τα μέλη προσωπικού πτήσης
και τα μέλη πληρώματος θαλάμου επιβατών βάσει του ενω
σιακού δικαίου καθορίζεται στο παράρτημα III του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου, της 16ης
Δεκεμβρίου 1991, για την εναρμόνιση τεχνικών κανόνων

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει
ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβου
λίου της 10ης Μαΐου 2012.
(2) ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1.
(3) ΕΕ L 284 της 30.10.2009, σ. 1.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 τροποποιείται ως εξής:

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων» αντικαθίσταται από τον όρο «η Ευρωπαϊκή Επι
τροπή».
(4) ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 4.
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2) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη αιτιολογική σκέψη:
«(18β) Στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμ
βρίου 1991, για την εναρμόνιση τεχνικών κανόνων
και διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής
αεροπορίας (*), ορίζεται η έννοια της “έδρας βάσης”
για τα μέλη προσωπικού πτήσης και τα μέλη πληρώ
ματος θαλάμου επιβατών 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, υπό κανονικές συνθήκες,
ο αερομεταφορέας δεν είναι υπεύθυνος για την
παροχή καταλύματος στο συγκεκριμένο μέλος πληρώ
ματος. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του
τίτλου II του παρόντος κανονισμού στα μέλη προσω
πικού πτήσης και τα μέλη πληρώματος θαλάμου επι
βατών, είναι θεμιτό να χρησιμοποιηθεί η έννοια της
“έδρας βάσης” ως το κριτήριο για τον προσδιορισμό
της εφαρμοστέας νομοθεσίας τα μέλη προσωπικού
πτήσης και τα μέλη πληρώματος θαλάμου επιβατών.
Ωστόσο, η εφαρμοστέα νομοθεσία για τα μέλη προ
σωπικού πτήσης και τα μέλη πληρώματος θαλάμου
επιβατών θα πρέπει να παραμείνει σταθερή και η
αρχή της έδρας βάσης δεν θα πρέπει να οδηγεί σε
συχνές αλλαγές της εφαρμοστέας νομοθεσίας λόγω
προτύπων της εργασίας ή εποχιακών αναγκών.
___________
(*) ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 4.».

3) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 9
Δηλώσεις των κρατών μελών σχετικά με το πεδίο
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού
1.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εγγράφως τις δηλώσεις που γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 1
σημείο 1, 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, τις ελάχιστες
παροχές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 58 και την έλλειψη
ασφαλιστικού συστήματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 65α
παράγραφος 1, καθώς και τις ουσιαστικές τροποποιήσεις. Οι εν
λόγω κοινοποιήσεις αναφέρουν την ημερομηνία από την οποία
ο παρών κανονισμός αρχίζει να εφαρμόζεται στα συστήματα
που προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη στις δηλώσεις τους.
2.
Οι κοινοποιήσεις αυτές υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κάθε χρόνο και λαμβάνουν την απαιτούμενη δημο
σιότητα.».
4) Στο άρθρο 11, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«5.
Δραστηριότητα μέλους προσωπικού πτήσης ή μέλους
πληρώματος θαλάμου επιβατών που εκτελεί υπηρεσίες αερομε
ταφοράς επιβατών ή φορτίου θεωρείται η δραστηριότητα που
ασκείται στο κράτος μέλος στο οποίο ευρίσκεται η έδρα βάσης,
όπως ορίζεται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3922/91.».
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5) Στο άρθρο 12, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακό
λουθο κείμενο:
«1.
Το πρόσωπο που ασκεί μισθωτή δραστηριότητα σε κρά
τος 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 υπερ
βαίνει τους 24 μήνες και ότι το πρόσωπο αυτό δεν έχει απο
σταλεί σε αντικατάσταση άλλου αποσπασμένου.».

6) Στο άρθρο 13, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακό
λουθο κείμενο:
«1.
Το πρόσωπο που ασκεί κανονικά μισθωτή δραστηριό
τητα 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 ευρίσκε
ται η έδρα ή ο τόπος δραστηριοτήτων της επιχείρησης
ή του εργοδότη, εάν απασχολείται από μία επιχείρηση ή
έναν εργοδότη· ή

ii) στη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκε
ται η έδρα ή ο τόπος δραστηριοτήτων της επιχείρησης
ή του εργοδότη, εάν απασχολείται από δύο ή περισσό
τερες επιχειρήσεις ή εργοδότες που έχουν την έδρα ή
τον τόπο δραστηριοτήτων τους σε ένα μόνο κράτος
μέλος· ή

iii) στη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκε
ται η έδρα ή ο τόπος δραστηριοτήτων της επιχείρησης
ή του εργοδότη, άλλο από το κράτος μέλος κατοικίας,
εάν απασχολείται από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις
ή εργοδότες που έχουν την έδρα ή τον τόπο δραστη
ριοτήτων της επιχείρησής τους σε δύο κράτη μέλη, ένα
εκ των οποίων είναι το κράτος μέλος κατοικίας· ή

iv) στη νομοθεσία του κράτους μέλους κατοικίας, εάν απα
σχολείται από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ή εργο
δότες και τουλάχιστον δύο εξ αυτών έχουν την έδρα ή
τον τόπο δραστηριοτήτων τους σε διαφορετικά κράτη
μέλη, άλλο από το κράτος μέλος κατοικίας.».
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7) Στο άρθρο 36, η παράγραφος 2α αντικαθίσταται από το ακό
λουθο κείμενο:
«2α.
Ο αρμόδιος φορέας δεν μπορεί να αρνηθεί να χορη
γήσει την έγκριση κατά το άρθρο 20 παράγραφος 1, σε πρό
σωπο που υπέστη εργατικό ατύχημα ή εκδήλωσε επαγγελμα
τική 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 δικαιολογημένο από ιατρικής απόψεως χρο
νικό διάστημα, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας κατάστα
σης της υγείας του και της πιθανής εξέλιξης της ασθένειας.».

8) Το άρθρο 63 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
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ζητήσει εργασία στο κράτος μέλος κατοικίας, εφαρμόζεται
τηρουμένων των αναλογιών το άρθρο 64, με εξαίρεση το
άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α). Ο αρμόδιος φορέας
μπορεί να παρατείνει την περίοδο που αναφέρεται στην
πρώτη περίοδο του άρθρου 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
μέχρι το τέλος της περιόδου κατά την οποία οφείλονται επι
δόματα.».

10) Στο άρθρο 71, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακό
λουθο κείμενο:

«2.
Η διοικητική επιτροπή αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία,
όπως ορίζεται στις Συνθήκες, με εξαίρεση την περίπτωση που
εγκρίνει το καταστατικό της το οποίο καταρτίζεται με κοινή
συμφωνία των μελών της.

«Άρθρο 63
Ειδική διάταξη για τη μη εφαρμογή της ρήτρας κατοικίας
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, το άρθρο 7 εφαρ
μόζεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα
64, 65 και 65α και εντός των αναφερόμενων σε αυτά ορίων.».

9) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 65α
Ειδικές διατάξεις για μη μισθωτούς μεθοριακούς
εργαζόμενους που έχουν περιέλθει σε πλήρη ανεργία,
εφόσον το κράτος μέλος κατοικίας δεν καλύπτει τους
μη μισθωτούς με σύστημα επιδομάτων ανεργίας
1.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 65, πλήρως άνεργος ο
οποίος, ως μεθοριακός εργαζόμενος, έχει συμπληρώσει πολύ
πρόσφατα περιόδους ασφάλισης ως μη μισθωτός ή περιόδους
μη μισθωτής δραστηριότητας που αναγνωρίζονται για τους
σκοπούς της χορήγησης παροχών ανεργίας σε κράτος μέλος
διαφορετικό από το κράτος μέλος κατοικίας του και του
οποίου το κράτος μέλος κατοικίας έχει υποβάλει κοινοποίηση
ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης για καμία κατηγορία μη
μισθωτών από το σύστημα παροχών ανεργίας του κράτους
αυτού, εγγράφεται στις υπηρεσίες απασχόλησης του κράτους
μέλους στο οποίο άσκησε την τελευταία του μη μισθωτή δρα
στηριότητα και όταν αιτείται παροχών εξακολουθεί να συμμορ
φώνεται με τους όρους της νομοθεσίας του τελευταίου αυτού
κράτους μέλους. Ο πλήρως άνεργος μπορεί, συμπληρωματικά,
να τίθεται ο ίδιος στη διάθεση των υπηρεσιών απασχόλησης
του κράτους μέλους κατοικίας.

2.
Οι παροχές παρέχονται στον πλήρως άνεργο της παρα
γράφου 1 από το κράτος μέλος στη νομοθεσία του οποίου
υπαγόταν για τελευταία φορά, σύμφωνα με τη νομοθεσία που
εφαρμόζει το εν λόγω κράτος μέλος.

3.
Εάν ο πλήρως άνεργος που αναφέρεται στην παράγραφο
1 δεν επιθυμεί να τεθεί ή να παραμείνει στη διάθεση των
υπηρεσιών απασχόλησης του κράτους μέλους της τελευταίας
δραστηριότητας αφού έχει εγγραφεί εκεί και επιθυμεί να ανα

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

11) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 87α
Μεταβατική διάταξη για την εφαρμογή του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 465/2012
1.
Εάν συνεπεία της έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 465/2012, σύμφωνα με τον τίτλο II του παρόντος κανο
νισμού, ένα πρόσωπο υπόκειται στη νομοθεσία κράτους μέλους
διαφορετικού από το κράτος μέλος στο οποίο βρισκόταν πριν
από την έναρξη ισχύος, η νομοθεσία του κράτους μέλους που
εφαρμόζεται πριν την ημερομηνία αυτή εξακολουθεί να εφαρ
μόζεται για μεταβατική περίοδο η οποία διαρκεί όσο χρονικό
διάστημα η σχετική κατάσταση δεν αλλάζει και, σε κάθε περί
πτωση, έως δέκα έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 465/2012. Το εν λόγω πρόσωπο δύνα
ται να ζητά να παύσει να εφαρμόζεται πλέον στην περίπτωσή
του η μεταβατική περίοδος. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται στον
φορέα που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους κατοικίας. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται έως τις
29 Σεπτεμβρίου 2012 θεωρείται ότι παράγουν αποτελέσματα
από τις 28 Ιουνίου 2012. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μετά
τις 29 Σεπτεμβρίου 2012 παράγουν αποτελέσματα την πρώτη
μέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας υποβολής τους.

2.
Όχι αργότερα από τις 29 Ιουνίου 2014, η διοικητική
επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή των διατάξεων που περιέχο
νται στο άρθρο 65α του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή τους. Βάσει της έκθεσης
αυτής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται, κατά περίπτωση, να
υποβάλει προτάσεις τροποποιήσεων των διατάξεων αυτών.».

12) Τα παραρτήματα X και XI τροποποιούνται σύμφωνα με το
παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
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Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 τροποποιείται ως εξής:

5β.
Περιθωριακές δραστηριότητες δεν λαμβάνονται
υπόψη για τον σκοπό προσδιορισμού της εφαρμοστέας νομο
θεσίας δυνάμει του άρθρου 13 του βασικού κανονισμού. Το
άρθρο 16 του κανονισμού εφαρμογής εφαρμόζεται σε όλες
τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο αυτό.

1) στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τα στοιχεία β) και γ) αντικαθίστα
νται από το ακόλουθο κείμενο:

___________
(*) ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 4.».

Άρθρο 2

«β) νομοθεσία του κράτους μέλους κατοικίας αν ο ενδιαφερόμε
νος είναι μισθωτός ή μη μισθωτός σε δύο ή περισσότερα
κράτη μέλη και ασκεί μέρος της δραστηριότητας ή των δρα
στηριοτήτων του στο κράτος μέλος της κατοικίας ή αν ο
ενδιαφερόμενος δεν είναι ούτε μισθωτός ούτε μη μισθωτός·

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

2) το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.
Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 13
παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, ως πρόσωπο που
ασκεί κανονικά μισθωτή δραστηριότητα σε δύο ή περισσό
τερα 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 χωρι
στές δραστηριότητες σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη.»·

β) παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«5α.
Για τους σκοπούς της εφαρμογής του τίτλου II 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.

Για τους σκοπούς του άρθρου 13 παράγραφος 1 του βασι
κού κανονισμού, ο απασχολούμενος ως μέλος προσωπικού
πτήσης ή ως μέλος πληρώματος θαλάμου επιβατών που
εκτελεί υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών ή φορτίου σε δύο ή
περισσότερα κράτη μέλη, υπόκειται στη νομοθεσία του κρά
τους μέλους στο οποίο ευρίσκεται η έδρα βάσης, όπως ορί
ζεται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3992/
91του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, για την
εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών
στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας (*)·.

3) στο άρθρο 15 παράγραφος 1, η δεύτερη περίοδος αντικαθίστα
ται από το ακόλουθο κείμενο:
«Ο εν λόγω φορέας εκδίδει στον ενδιαφερόμενο το πιστοποι
ητικό που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του εκτελε
στικού κανονισμού και καθιστά αμελλητί διαθέσιμες τις πληρο
φορίες σχετικά με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στον ενδιαφε
ρόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο β) ή
το άρθρο 12 του βασικού κανονισμού, στον φορέα που έχει
ορίσει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ασκείται
η δραστηριότητα.»·

4) στο άρθρο 54, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακό
λουθο κείμενο:
«2.
Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 62 παρά
γραφος 3 του βασικού κανονισμού, ο αρμόδιος φορέας του
κράτους μέλους στη νομοθεσία του οποίου είχε υπαχθεί ο ενδια
φερόμενος κατά την τελευταία μισθωτή ή μη μισθωτή δραστη
ριότητά του, κοινοποιεί, αμελλητί, στο φορέα του τόπου κατοι
κίας και ύστερα από αίτησή του, όλες τις απαραίτητες πληρο
φορίες για τον υπολογισμό των επιδομάτων ανεργίας που είναι
δυνατό να λάβει στο κράτος μέλος στο οποίο ευρίσκεται, και
ιδίως το ποσό του μισθού ή του επαγγελματικού εισοδήματος
που εισέπραξε ο ενδιαφερόμενος.»·

5) το άρθρο 55 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:
«1.
Για να καλύπτεται από το άρθρο 64 ή το άρθρο 65α
του βασικού κανονισμού, ο άνεργος ο οποίος μεταβαίνει 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.»·

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«7.
Οι παράγραφοι 2 έως 6 εφαρμόζονται τηρουμένων
των αναλογιών στην κατάσταση που καλύπτεται από το
άρθρο 65α παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού.»·
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6) στο άρθρο 56, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το
ακόλουθο κείμενο:
«1.
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 απα
σχόλησης στο κράτος μέλος που δεν χορηγεί τα επιδόματα,
μέσω της εγγραφής του εκεί ως ατόμου που αναζητεί εργασία,
ενημερώνει σχετικά τον φορέα και τις υπηρεσίες απασχόλησης
του κράτους μέλους που χορηγεί τα επιδόματα.

Κατόπιν αίτησης των υπηρεσιών απασχόλησης του κράτους
μέλους που δεν χορηγεί τα επιδόματα, οι υπηρεσίες απασχόλη
σης στο κράτος μέλος που χορηγεί τα επιδόματα, διαβιβάζουν
τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή και την
αναζήτηση απασχόλησης του ανέργου.
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2.
Όταν η νομοθεσία που εφαρμόζεται στα ενδιαφερόμενα
κράτη μέλη απαιτεί την εκπλήρωση ορισμένων υποχρεώσεων
και/ή δραστηριοτήτων αναζήτησης απασχόλησης από τον άνερ
γο, έχουν προτεραιότητα οι υποχρεώσεις του ανέργου και/ή οι
δραστηριότητές του για αναζήτηση απασχόλησης στο κράτος
μέλος που χορηγεί τα επιδόματα.
Η μη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων και/ή των δραστηριο
τήτων αναζήτησης απασχόλησης εκ μέρους του ανέργου στο
κράτος μέλος που δεν χορηγεί τα επιδόματα, δεν επηρεάζει τα
επιδόματα 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.
Στρασβούργο, 22 Μαΐου 2012.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

N. WAMMEN

8.6.2012
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 τροποποιείται ως εξής:
1. Το παράρτημα X 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) Εξαρτώμενο από το εισόδημα επίδομα απασχόλησης και στήριξης [Welfare Reform Act 2007 και Welfare
Reform Act (Northern Ireland) 2007].»·
2. το παράρτημα XI τροποποιείται ως εξής:
α) στο τμήμα «ΓΕΡΜΑΝΙΑ», το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«2. Παρά 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.»·
β) στο τμήμα «ΓΑΛΛΙΑ», το σημείο 1 διαγράφεται·
γ) το τμήμα «ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ» τροποποιείται ως εξής:
i) στο σημείο 1 το στοιχείο ζ) απαλείφεται·
ii) στο σημείο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«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 δικαιού
νται επιδόματα 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
επιδομάτων σε είδος που προβλέπονται από τον Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (γενικού νόμου για
τις έκτακτες ιατρικές δαπάνες).»·
iii) το σημείο 2 τροποποιείται ως εξής:
α) στην εισαγωγική περίοδο και στο στοιχείο α) η φράση «(νόμου για τη γενικευμένη ασφάλιση γήρατος)» αντικαθί
σταται από τη φράση «(γενικού νόμου για τις συντάξεις γήρατος)»·
β) στο πρώτο εδάφιο του στοιχείου β), η φράση «της νομοθεσίας αυτής» αντικαθίσταται από τη φράση «της προα
ναφερθείσας νομοθεσίας»·
γ) στο δεύτερο εδάφιο του στοιχείου ζ), η φράση «(γενικού νόμου για την ασφάλιση των επιζώντων)» αντικαθίσταται
από τη φράση «(γενικού νόμου περί επιζώντων)»·
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iv) το σημείο 3 τροποποιείται ως εξής:
α) στην εισαγωγική περίοδο, η φράση «(γενικού νόμου για την ασφάλιση των επιζώντων)» αντικαθίσταται από τη
φράση «(γενικού νόμου περί επιζώντων)»·
β) στο πρώτο εδάφιο του στοιχείου δ), η φράση «της εν λόγω νομοθεσίας» αντικαθίσταται από τη φράση «της
προαναφερθείσας νομοθεσίας»·
v) το σημείο 4 τροποποιείται ως εξής:
α) στο στοιχείο α) σημείο i) πρώτη περίπτωση, η φράση «(νόμου περί ανικανότητας προς εργασία)» αντικαθίσταται από
τη φράση «(νόμου περί ασφάλισης αναπηρίας)»·
β) στο στοιχείο α) σημείο ii), η φράση «(νόμου περί ανικανότητας προς εργασία για τους μη μισθωτούς)» αντικαθί
σταται από τη φράση «(νόμου περί επιδομάτων αναπηρίας για τους μη μισθωτούς)»·
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Τιμή συνδρομής 2012 (χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταχυδρομείου για
κανονική αποστολή)
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 200 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, έντυπη έκδοση + ετήσιο
DVD

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 310 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά L, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

840 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μηνιαίο συγκεντρωτικό
DVD

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

100 EUR ετησίως

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας, σειρά S — Δημόσιες
συμβάσεις και διαγωνισμοί, DVD, μία έκδοση την εβδομάδα

πολύγλωσσο: 23 επίσημες
γλώσσες της ΕΕ

200 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά C — Διαγωνισμοί

γλώσσα(-ες) ανάλογα με τον
διαγωνισμό

50 EUR ετησίως

Η συνδρομή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδίδεται στις επίσημες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατή σε 22 γλωσσικές εκδόσεις. Περιλαμβάνει τις σειρές L (Νομοθεσία) και C
(Ανακοινώσεις και Πληροφορίες).
Για κάθε γλωσσική έκδοση απαιτείται ξεχωριστή συνδρομή.
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 920/2005 του Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
L 156 της 18ης Ιουνίου 2005, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποχρεούνται, προσωρινά, να
συντάσσουν και να δημοσιεύουν στα ιρλανδικά όλες τις πράξεις. Γι’ αυτό, η Επίσημη Εφημερίδα στα ιρλανδικά
πωλείται ξεχωριστά.
Η συνδρομή για το Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας (σειρά S — Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί)
περιλαμβάνει 23 επίσημες γλωσσικές εκδόσεις σε ένα ενιαίο πολύγλωσσο DVD.
Με απλή αίτηση, οι συνδρομητές της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωμα να
λαμβάνουν διάφορα παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας. Ενημερώνονται για την έκδοση των παραρτημάτων με «Σημείωμα προς τον αναγνώστη» που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Πωλήσεις και συνδρομές
Συνδρομές σε διάφορες τιμολογημένες περιοδικές εκδόσεις, όπως η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, διατίθενται στους εμπορικούς μας αντιπροσώπους. Κατάλογο των εμπορικών μας αντιπροσώπων
θα βρείτε στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_el.htm

Το EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) παρέχει άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ιστοχώρος αυτός επιτρέπει την πρόσβαση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στις Συνθήκες, στη νομοθεσία, στη νομολογία και στις
προπαρασκευαστικές πράξεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση: http://europa.eu
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