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Ταχ. Κώδικας: 1Οί 10 Αθήνα
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Θέμα: Απόφαση της ΔΙΟΙΚΨ"<1lς Επιτροπής GφιΟ. £;;/16-3-2017

Σας γνωρίζουμε ίπι δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημ.:ρίδ:" της Ευρωπαϊ,,'ής Ένωσης
«(:233/19-7-2017) η απ6φαση της Δtoικ:ηηκής Επιιροπής αριΟ. Ε5, σχετικά με ης
πρακ"κές λεπτομ,;ρειες της μεταβαη,,'ής περι(,δου για την ανταιλαγή δεδομένων με
ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Κανονισμού αριU. 987/2009.

Σημειώνεται ότι η απόφαση Ε5 αντικαθιστά την απόφαση ΕΙ της Διοικηηκής Επιτροπής.

Στη 51άΟεσήσας για κό.Οεπεραιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία επί του θέματος.

Σ1I\ημμΙ:γα.;.
ΑπΌφυση £5 στυ ε)).η\.'ικά και ΑΥγι.ιt(ά (σε)_6)

Εσωτερική Διαn:..!d!l
ΔΙVση Διαδοχικης Κοινω,,:κής
Ασ<.?άλισης

Η ΙΙΡΟΪΣΊΆΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕγθγΝΣΗΣ

Θεωρήθηκε για τ"'' ακρίβεια
Ο Τμηματάρχης της Γραμματείας

...• ," .:;:.. "'.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΛΠΟΦΛΣΙΙ αρ13. Ε5

της 16ης Μαρτίο" 2017

ιrxι:τικα με τις πραιmκ£ς λmτoμiρηες της μεmβ""Kής περιόδου γι" την ",,,αλλαγή δεδομΙνων με
ηλε>:τρovικά μiσα που πρoβλi:nετoι στο άρ3ρο 4 του 1CIlνOVΊσμOυ(ΕΚ) ορl3. 98712009

(KτίμIVO ποιι παρOιισιCιζ.ε1rνδιαφi:ρον για 1'0\' ΕΟΧ και για τ/ συμφωνία ΕΚΙΕλβιτίας)

(2017/C 233/03)

C 233{3

Η ΔJΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΑ ΤΟΝ ΣΥt\flΌI\;1ΣΜΟ ΤΩΝ Σ¥ΠΗΜΑΤΩΝ Κ-ΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ,

'Eχoντcις υποψη το όρθρο 72 στοιχΩο α) του κανονισμοl'Ι (ΕΚ) αrlft. 883/2004 του Ευρωπα'ίιωυ Κοtvοβοuλ10U χω του Συμ-
~oυλίoυ, της 29ηc Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνη,-ηc ασφCιλειας(!). σύμφωνα με το οποίο
η διοικητικη Ι"ΠΙΤΡΟί!η πναι. αρμόδια για τον χειρισμό όλων των διon"'lτι~ων~εματων και των θεματων ερμηνειας που απσρρεου\'
α.rtCιτιι:;:διατCιζεις ΤΟΙ) κανονισμου (ΕΚ) αριθ. 883J2004 και του χανονισμσύ (ΕΚ) αpt3. 987/2009 του Ευρωπαίχ;ού Κοινοβου-
λίου και του ΣυμβουλΙου, της 16ης ΣιmφβΡiοu 2009, για KDaOptOJlO της διαδιωσίας Εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστηματων κοινωνικής ασφάλιιας ('),

Έχοντας υτ:όψη το άρθρο 72 στοιχείο δ) τοι/ κανονισμού (ΕΚ)αμι~. 883/2004 για τον συντονισμό των σνστηματων κοινωνικ.1ς
αoφι'W:ιας, σύμφωνα μΕ το οποίο η δΙΩικητικτΊ rnιτροπτι f\~αΡρννπ την ruρuτερη δυνατή χρήση των νέων τεχνολογιών.

Έχο,,,ος υπόψη το Ιφθρο 4 του κανο"ιομού (ΕΚ)αριθ. 987/2009. το οποίο πρoβλbει ό" ,Η διαβiβαση δεδομένων μετatύ των
φορέων η :ων ΟΡΥα\1σμων σύνδεσης γίνεται ηλmΡOνΙKΙΙ, .. » και ότι "Η δlοικητικιi εmψοmi καθορίζει τη δομή, το περιεχόμενο,
τη μορφή και τους M:mOJlεpEl';διακανο\'ισμους aνταλλαγής των εγ\{ράφων και των δομημένων ηλocφονικων εηράφων.,

Έχοντας υ11όψη το ό.Ρθρο 95 του κανονισμου (ΕΚ)aptt}. g8i12009, οχεηκά με τη μεταβατική πφΙοδο, στο oTtoio ορίζεται ότι
«Κάθ[ φάτος μελος μ;:ΟΡΕIνα τUλ.η ιιπαβαΤΙ1i:ης πφιόδου για την αηαλλαγή στoιχrίων με ηλ£hϊρονικά μέσα... ~ και ότι cOt
μπαβιmκέι; αuτες περίοδοι δεν υπερβαίνουν τουι:; 24 μηνει:; από την ημερομηνία έναρςης ισχΙΙος τω ι;:ανΟ\'10μσυ εφαρμογήρ,

ΕΚΙιμώνιας τα αχόλουθα:

(Ι) Το άρ,9ρο 95 του κανονισμού (ΕΚ)αρι3. 987/2009 εζoυoιoδoτεi "Ι διοικηπκή επιτροπή να opiσει ης πρακτικίς λmτo-
μίρr:tfς για τνχόν αναγκαίες μεταβατικές ττ.φιόδους, rtpowμi:νou να Σςασφaλίζετα\ η ι;ινταλλα'{11 δεδομενων που αr.αιτη-
ται για την ΈφαρμοΥη του βασικου κανονισμού και του κανονισμού εφαρμογης.

(2) Είναι απαραίιητο να διινκριν\στοιl\' οι βασn::ές aρχες που θα εφαρμόζονται ano touc; φορείς κατα τη μεταβατική '!!ερίοδο.

(3) Μετά την ημφομη\'ία hιαρζης ισχύος των ΥΕωνκανονισμων εκκρφoύσr σημαντικός αριθμός α;τc.ιτήσεωνστις oπ~ίες το
δικαίωμα α/ίοαήθηκι: δυνάμπ του κανovισμού (ΕΟΚ)πριθ. 1408/71 και σε σχέση με τις 0J10ίες η ανταλλαγή τ.ληροφο-
ριών 3a βασίζεται γενικό στις διαδΙKασU:ς ;του T'φoβ)Jπo\'ται στο\' κανονισμό (EOk.j αμιθ. 1408/71 ()) και τον κανονισμό
(ΕΟΚ)αριθ. 574/72 ('). συμπεpιλιιμ~ανημή'1ς της χρήσης ,">'η;πωνΕ.

(4) Στο iιρθρo 94 ποράγραφος 1 του κανονισμου (ΕΙ:) αρι3. 987/2009 υπονοε,ταl οπ, στις "εριπτώοεις της προηγούμενης
ωηολογικής σκέψης, παρέχεται cδιπλή συ\'τα.ζη~ και ο ασφαλισμενος λαμβανα το υψηλότερο 1':οσο παΡΟλ.-ής.

(5) Ωστόσο, στην πpeιςη και σrην πλΣιο"Οτητα των περι"Πωσεων, εάν όχι σε όλες τις πεpιmώσE1ζ, μια ηαροχή που βαoiζεται
σε πρoηyoιψrνoνς κανovισμoυς δεν βελτιώνεται α..,ό την εφαρμοΥη των νέων κανονισμών. Θεωρότα/, tΠoμfνως, 6τι δεν
ηναι ρεαλιστικό να αναμi:νιται από τους φοράς να δu:ξαγoυν διπλtς δΙMΙKασiες σε αυτi:ς τις π£ptmώσεις, σύμφωνα με
τον κανovισμο (ΕΟΚ)aρι3. 574172 και τov κανονισμό (ΕΚ),.αριθ.987/2009.

(') ΕΕι 166 τηςJ0.4.2004. σ. Ι.
(') ΕΕι 2R4 ~lςJO.IO.2009. σ. Ι.
(1) Κανονισμός (ΕΟΚ)αριθ. 1408/71 '(ου ΣνμβουλΙου. της 14ης Ioυvίo1J 1971, rι.φi εφαρμογής των συσιημάτωv rοιν{ιΝιrής ασφαλίσεως στους

μισΟωτούς 1(0.1τις OIi:Oyi:vOέI; τους που διακινοίινται εντός της Κοινότητας (ΕΕL 149 της ;.7.1971, σ. 2).
("') Κανονισμός (ΕΟΚ) ιφιθ. 574/72 του Συμβοvλiου. της 21ης Mα.pτioυ 1972. r:εpL 'ου τρΟτ!ου εφαρμΟΥιις του tffiVονισμοLι (ΕΟΚ)

αρlΟ. Ι408/71 r.:φί εφαρμογής των ονστημάτων J;οινωνικής ασφαλίσεως στους μιά:!ωτοvς ι.;αιτις οι"'ογένι1.Ι,< τους που διαιcινoυvτω. ι:ντός
της Κοινότητος. (ΕΕ 1. 74 της 27 .}.1972, σ. 1).
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(6) Σ1ην παράγραφο 5 της ωτόφασης αρι3. ΗΙ δt£lJ1CΡt\~ζπαl το Kα~εσrώς των πιστοποιητικών (brrur:a Ε) και της ευρω-
παϊκής κάρτας ασφι1λισης ασ3EVrιας (συμπφιλn.μβαvoΜΈVων των προσωρινών πιστοποιητιι;;ών αντικατάστασης) ΠΟυ
αδόθηκαν πριν από την ημερομηι;α έναρςης ισχύος του <ανovισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του <ovονισμού (ΕΚ)
αριθ.987{2009.

(7) Κατά τη μr.ιo.βαΤΙKή περίοδο τα κράτη μtλη ειναι ι:λrιιθφα να αποφασισοιιν πότε t1'aειναι έτοιμα να συμμετάσχουν στην
ηλι-προvική α-...ταλλαγή πληροφοριων για την κοινω.,,1Ι(1) ασφάλιση (EESSI) σλοχληρωτικα ή ανά περίπτωση επιχειρησιακής
ΧΡιiσης (Buq. προο:ιαθωντας, παράλληλα, να α<OλOυθήσOUΝτην προβλεπόμενη εφαρμογή του EESSI στα ψιτη μέλη
1CU! την αKoλo~iα των BUCs για την έναρξη της 11λη.τρονικής α\1:αλλαγής όπως προτείνεται απο τη διοη::ητικη επιτροπή.

Eνφγώvτας σύμφωνα με 10υς όρους του ΔΡθρου 71 παΡΔΥραφος 2 του <ανονισμού (ΕΚ)αριθ. 883/2004,

ΛΠΟΦΑΣI7[ι

1. Κατά τη διάρmu της μεταβαταης περιόδου, η κατεuG'uvτ/ρια αρχή είναι η καλή συνεργασία μεταξύ των φορέωv, ο ρεαλι-
('ψός; και '1 ευελιςία. Υπφάνω όλων, ο.ναι uψiσrης σημασίας η ανάyΙC'1 να εζοσφαλισrεi η α;-;ρόοΧοπτη μετό-[)αση για τους
πoλίτrς που ασιcoύν τα δn::αιώματά τους δuνάμu των νέων χανονισμών.

2. Από την ημερομηνια έναρςης ισχύος τΟυ <ovονlομού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 <αι του κανονιομού (ΕΚ)αριθ. 987/2009. τα
fvruTιa Ε πον βασίζονται στον -κ:ανονισμο (ΕΟΚ) αptf!. 1408/71 και τον κανονισμό (ΕΟΚ) οριθ. 574/72 O\"(ΙKα-5ισrαvταl
από έIίuτ:ες εκδασεις των δομημένων ηλεκτρονικών rγypαφων.

3. Κατό. παρέκκ,\ωη α:10 την παραΥραφο 2, τα κράτη μiλη που διαθΙ:~01,!ν ε{}νικες ηλrKψOVΙKές a.ιτήσης με Ώζ oτooiες
δημιουργούνται έxτuπα Ε 1'1 εφαρμόζου\' lιλεκ.ψο"ικές ανταλλαγές (για παράδειγμα τα 'σχεδια Build.), οι oπoίrς δη' είναι
είιλΟΥΟ να αλλαχ30υν οι αυτό το χρονικό πλαισιο, μπορούν να συνεχίσουν να l1ς xρησιμOΠOIOUΝκατα τη μrταβατιr..-ή
πφιοδο, εφόσον ε~(1σφaλίζOνται "λήρως τα δικαιώματα των πολπων βάσει των νΙ(:)ν κανονισμών.

4. Σε όλις τις περιπτώσεις, κc.τά. τη διάρκιια της μεταβατικής περιόδου, ένας 90ρέας δΈXrται ης οχrncrς "ληροφορίες που
αναγράφονται σε οποιοδήποτε έγγραφο rκδίδΕται από κάποιο" ό.λλ.οφορέα, ακόμη ι.:αι αν αυτές βο.σιζοηαι σε πa.rωχημένη
μcψψή, r.φιrχόμt:νο ή δομτι. Σε πφιπιωση αμ9ιβολιών σχετικά με τα δικαιώματα του ~:νδιαφερόμε"oυ l1oλiτη, ο φορέας
ι:mκοινωνεί με ,ον φορεα έχδο()ης μι: mIt:ιJ}lO KCΙ\Ι'Iς οννεργασίας.

5. Όπως δl1λώνηαι στην παράγραφο 5 της αποφασης αριθ. I11, τα ενιυπα Ε, τα tγypαφα και οι ευρωπαίκές κάρτες ασφάλι-
σης αaflΙνειαc (συ;lT1φιλαμβo:νoμiνων των τφοσωρινών πιστοποιητικων ιMlKατασιασης) που αΜΟηκαν πριν από τψ ι}με-
ρομηνία [νι:ψςης ισχύος του κανονwμοίl (ΕΚ) aptfl. 883/2004 και τσιι κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 πα.ρuμένoυ\'
i:γτυρα και λαμβανovτcιι υποψη από τις αρχές άλλων κρατων μελ.Wν ακόμη και 1Jπά την πάροδο αυτής της ημερομηνίας,
μέχρι να πaρέλθ"ει η ημrpoμηνΙα λήξης ΗΝ συγKεxρψiνων ε\Ύράφων ή μi:χρι αυτά να ανακληθούν ή να ανllι.::ατασταθοl}\'
από τα ΙγΥραφα που rκδΙδoνται ή KolνoπoιoύVΙα/ δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αΡιθ. 883/2004 "Και του κανΟV1σμού (ΕΚ)
αpl~.987/2009.

6. Κάθε ψατος μέλος μ.πορεί να ακολουθήσει μια ι::υτλη,"ιηπροσέγγιση σι: φάΟ£1ς όσον αφορά την εφαρμογή της ηλεκτρονι-
κ.ής ανταλλαγής πληροφοριών για την KOινωνιιcή α.σφλ/ιση (EESS[), κα8ώς 3α <lJ-ΤΟΚΤQτη δυνατότητα αζισπσίησης 'ΤΟυ
συιπήρατος EESSI μέσω του/των σημrioιι/-είων πρόσβασης που δια8Ιίεl.

7. Μια σvμφωνΙα σννεΡγασιας σro πλαίσιο της διοικητικής ιτιιτροπllς ta κα80ΡΙΟΟ την τφογραμ.μαllσμέ\.'η αλληλoυχiα των
BUc, σro EESSJ που θα πρirι" να αωλουθοίl\' τα <plrιη μέλη, με την ",ιφί,λαJ;η της παραγράφου 6. Η αλληλουχια αυτή
-θα βασιζεται σε μια σταδιακή oυσσωρεuση των BUCs και Βα περίλαμβανα την ομαδοποίησι] τους, όταν αυτό ε1ναι
σκόπιμο.

8. Για κά8ε BUC για την οποία έχουν αρχίσει ηλr:κτρovικi:ςαvraλλaγές, κάθε κριΠoς~μέλoς ~α τφOOl1αθήσεt να συμμετάσχει
το συνιιιμoτrρo δυνατόν αμέσως μόλις το επιτρέψει η τεχνιr..-ήΤους ολοκλήρωση.

9. Τα κράτ/ μέλη θα διαχιψιζο\"(αι τόσο α-..ταλλαγi:ς σr χa.ρτi όσα α/1 ηλο:τρονικές ανταλλαγές γιο. την ιδια BUC έως ότου
όλΩ τα κρΔτη μέλη αποηησουν τη δυνατότηΡα αJ;ιoπoίησης του οιιστήματος EESSI για τη ΟΙΙΥ1Cflφιμ!vηBUC.

10. Η •.δυνατότητα aζlOΠOτ/σης τοιι σvσnίματoς EESSJ. για μια ονΥmφιμένη BUC σημαινει όn το οικι:1.οκρατος μέλος μπο-
ρπ τόσο να σrέλνεt όσο κω να λαμβανει όλα τα μηνtιpατα γιο. τη συγκαριμένη BUC προς και από τα άλλα ψατη μέλη.
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11, ΟΙ πληροφορίες σχr.τΙKά με το για ποιες BUCs α/ι α~ό ποιο ,,:pότoς-μrλoς ΙΙίiζΨXει η δυνατότητα αςlorτoίησης τοtJ
συστήματος EESSI, πrριλαμβάνoνrαι σε έναν κατα.\ογο στο" οποίο έχουν προσβαση ΟΙ (;jytKol φορεις ενω εr:ίσηc rμφανΙζo-
νται στο Μητρώο Καταγραφής φορέω,' του EESSI. Τα φάτη μέλη ενημερωνouν ετΎράφως τη διοικητική rnιτροπή, προ
ελόγου χΡονιιωύ διασrηματoς, τφοτού αΠCI\'1ησοuν ΤΙ1 δυνατότφα αξιοποίησης του σuστηματOζ ΕΕ.ςSI για σιιγκnφιμrvη
ΒUC(Πφ,mωοη Επιχ,.ψηοια,ής ΧΡIΙ01Iς).

12. Κατα τη μεταβατικη πφιοδο σι ανταλλαγές πληροφοριων μεταξιl δύο κρατών μελών για μια συγΚΕκριμένη BUC πραγματο-
1tOtot"vrat ειτε μΣσω το\l £F..ςS! ritr ατός τσυ H:SSI για όλΣι:; τις ανταλλαγές που καλύπτονται artb τη συγκεκριμένη BUC,
με την ΕίΙιφίιλαξη τuxoν διμερών σuμφ~}\'1<d\'παν ενδέχεται, για r:αράδElγμα, να αφορούν ιωl\τς δοκιμές Γι Εkτ.αίδruση
;1 ουναφΙlζ λόγους, ενώ θα δu:νεργοu\'ται αποκλεισι1i:ά μεσω 10ΙΙ EESSI από τη στιγμη που και τα δύο μέρη δηλώνουν ότι
έχουν απocrήoει τη δυνατότητα αζιoπoί~σης του συστήματος EESSI για τη συγκεκριμένη BUC.

13. Στην πφίπτωση πoλυμrρoύς BUC, δηλαδή BUC για την D7!οίαπερισσότερα από δύο κράτη μέλη συμμετέχουν στην α\~αλ-
λαγή πληροφοριών, α\ταλλαγi:ς μέσω του ouστ/μaτoζ EESSI αρχίζου\' μόνον αφότου διαπιστωt}εί 011 στην f\' λόγω αηαλ-
λαγή συμμετέχουν μόνο" κράτη μέλη ποιι i:χoυν δΓjλώσα ότι έχουν τη δυνατότητα αζlΟ7!.οίησης του συστηματος EESSI για
τη συγιct1φιμίνη BUC. Οι αρχίς που αναφεΡΟ\'1:αι στην παράγραφο 12 ισχύουν επίσtJς ι(αι σης Π£ριπιώσαι; που περισ-
συnψα από δύο κράτη μέλη συμμετέχουν σε μια BUC.

14, ι-ι παρούσα α;τό9αση δημοσιΕύεται στην Επίσημη ΕφημεΡιδα τηι: Ευρωπαϊιςιίι; Ένωση~. Η παρούσα απόφαση t:φαρμόtεται
απ!> την εικοστή ημfρα από τη δημοσίευση της.

15, Η παρουσα απόφαση α\ιτιι(αΏισrα την απόφαdη άΡιθ. ΕΙ της 12ης Ιουνίου 2009.

ο Πρόεδρο, τ/ζ Διοικητικής Επιτροr.rίς

Ma!coJm SClCLUNA

Ι,
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ADMINISTRATIVE COMMISSION FOR ΤΗΕ
CΌΟRDΙΝΑΤΙΟΝ OF SOCIAL SECURITY SYSTEMS

DECΙSION Νο Η

"r 16 March 2017

conce:-ning :.he pra'tical arrangemen,:s for the transitional period [ΟΤ the data exchange via
elecL~onic Ineans refcrτeu ιu ίπ Article 4 of Regώation (EC) Να 98ίl2009

{: r.~: (:f 'τ1eη'ι>Κ(': ~o tll(' Ι:ΕΛ 3nd (ο rllf: LC,/S\\'iEleriar.d Icgreement)

(10!i!C 233/0'3)

C 20313

ΤΗΕ AD~HNISTRATI\'[ (,O\1MI~.ς!Ω.\FOF. "ΙΉΈ (QORDU'1ATlON OF SOClAL SECVRITY Sy.sτEMS,

H<ivlllg rcgard ω ArrJcle 72 (<'Ι)οΕ Regιιlation (EC) Νη SR 3Ι2ΩΟ4 ο[ thc ΕιιrΟΡcal1 IJarIiantent i:lnd οΓ rllt= Council of 29 April
2004 οη me coordinE.rion ο( .~(}c1J1~,~curjrχSΥstω:s (\ und:r ",'hich 111t: AdIninistrative Comntission is responsible [or
dealitJg with aJI aJminisrrJti •."c 'luc5tions or queHiO!1~ ΩΓ ~nl~;;J1.tt;::rjon arising from the pro\'isions of Regulation (EC)
Νο 883/2004 aηd 1~e-gulatjol1 ί[(') ΝΩ 987/1009 ο[ [ht' Ευfιψcan IJarliatnent and οΓ 111('CotInciI οΓ 16 Scptcrnbcr 2009
Ja)'ing άι.l\\'Π τηι,. t'ro(cdure (οι ίnφJe::II€:ίiί:Η:g R~gulatiurι (EC) Νο 883j2004 011 rl1e coordiηation of social sccurir)'
systeIn:': (1),

Ha\'ing regard to A1"ticic 72 \d.) ofKeguJatιo!l IEC') Νο 88 }f2004 οη rhe coordinarion οΓ social security sysrcms, under
\\,j1iclt trte Αdmίnbt:-atΓΙ:! (OJl1;n:ssioll ~1ι3.:]enCOLT3.gc <ις (π <Ι5 pcssibIc the use οΓ rιe\\' technologies,

Having rcgarc tO Ar~icl{'4 of ~})eRtgulal!n;] (ισ 1\0 987μΟΟ9, un(!er \\'hjch the 'The transmis~ion of dara bcrwccn :he
jI1Stj[1Jtions Ωϊ 11le !iai<;I.1flbQcIi"s shall bc carried σ:..ιtby eleCl1"Onic. mcans .. ,' and 'Thc Λdminίstratίve Commission shall
!αγ U<H\Ίl rhe S!rt!CtL:rf', c~;Il~er1t,{or:ntόt a;1d dttailtd ;ΙΠ3!1~ξt'menr5 fo! exd1aηgt" of docuInen!~ and .strucrured electroηic
do,umcJ1\,,',

Ha\'ing regtirc, tσ Λ11ic1::: 95 eιf Rcgu!"tiσ,. (Εη Χο ~ε7μ009, co!!ccrning the tr3.!1sitional period, srating that 'Each
~,tcIHber Sr.art ιnο.; bι::.,::!J( [ι,,,;:; a t!~'"'3;ti(",.1;J1 ~er;od fo, rxJl.aηg:ng ι1<!.ω b}' t'Iect1"O~1iC rneans .,,' and tlIat 'These transj-
tioll<l1peri()d~ ~hJ!i ηΝ ':..'::t~j24 i~σnt1-..~ίΓΩί1Ί (ν~ c:1!t οΙ' entr~' ίnτ~ lurce of rhe ίΠ1'ρΙementίng Regulation.',

\\Ιherea ••:

(]) Aηicle 9; ofLhc RcguJation lEC) Νο 93712009 t!nIJo\\.trs ιrlC Admini!>trίltiyt COlnnlissioll 10 lay dov.;n rhc practi-
ωΙ aπ;ιngetηςnιs (σr an)' necessaιγ transitiona! pcri(Jds, 'Nith a .;e\v rσ e.nsnriπg the πecessary dat3 exchange [or
rhe ,tppiicaticn nf tt,f' 1118;C Regl~1:;.tjoη ",nd !ne ίlηΡ!;Ιl1entίng RegLI!ation.

Ι,2} Ιι is rιccess.!TY to c!arify rhe ba$ic prirιcjpIr~ το [Ie aprJied by iηStiιutions dι.:rίng the transitional period,

(3) ΛΙ-rcr th:: darr ο{ f.llt:y ίπί(.. j~)fCf. ()( [r.I~rόΙ;\'/ Rι'gιιΙ"ricns J <;j~'i1ίfiCan[ ntlmber of claims wcrc ίπ progress where
Cnlitlcn1t!l: ,3,{.1~~Ι..;j.~~r Re,e:ι:I;ο:Ψ,!) iEEC) Νο 1408!71 Π 3nd ~iJat ίn rcJ?.t1On to rhese cIainlS rhe exchange ()f

inform~!jt1l~ <J;'iHge:",f.?E:,' 1,(' ~';\St.::! <:f): [::J1: p,o':cdur~5 r-ontained in Rf.'~uIJtion (EEC) Nt1 1408{71 and Regulation
(£1:.(') ΝI.1 57417 2 (~ιinuηJin£ τ;,.'.' t!sc ο! E~fo!'l1is.

(4) Article 941]) of [11e I{fgΙ11aιiοn (F-C) Νο 987/2009 i:nplies rhat a όdοuble awarc1' ί$ l11ade ίη rhe circumstance!όi of
Lhe ~re\;ou~ r(cir~!. '''1.rh tlK ben.e:lci2':Tcect:ving I11t:hi~fH;T a\\'<ird.

(5) Hn'l},'e\'e.r, in p:ac.ti::t, j;] the j2η~(; :l1£ίσΓ:Τ)' of' cas~s, jf not ,,11, ;ιπ a\\Tard based οη the formcr RcgnIations \\;11 ηοι
bι~ improvcd by t11e applicatioη οΓ tht'. nc\\' Rcguiatiol1s. Ιτ Js cC\nside1"ed accordingl)' that it is unrealistic to expect
:nstiruτiΩf)$ ιη !l~es~Cir[Ul:1S!an(~~tG uηderιz.kf ~1υ[.'Ι:•..ιE' rroet:dures under Regulation (EEC)Νο 574/72 and Reg-
ulation (EC)~.~o987j2~J09.

(J) Ο) L :6(ι, 3C.ί.:!()Οi,? i,
(-) Ο) L 2g4, 3:',ίΟ,20Γ!'?, r. 1
(') ReguliItion (EEC) Νο ) 4()gI-] .;:>f rJ";f~(C',JIK.'J nf ] 4 )ιιrΛ 1971 οη rhe <ψρ!ic<ιtiοYi οΓ ~ocial~ecurit)' sche.mes ΙΟ t'mΡΙογed persons and

lheir familit'i nιο\;t1g \'\lrhi:-: ;;ιι (on',ωιωίτγ (Oj L 1-1-\1; 5,7.1971, ρ. 2),
Ι') R('~'.JIation{ΈEC):\0 '>74.172ο[ tbf: (".:-,uN.il rι: }1 \[ar:h 1972 fjxiηg rh~ pΓOcecll!.r.-: [or imrΙ~'ηcntίng Re~u!arion (EEq Νο 1408/71

οη [nc. arrliza~~on of ~x1;.Ι 3ec:.;rι:::; ΚΙΚ'Π'::::S :0 tΓ.1.;ιlογeJ ['1~rSO!H al1G rheir (<1.:11jJjt~ rno\'ing v:'ithin thc ΙΌmmunίτγ (OJ L 74,
27.3.1972, ρ. 1).
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(6) I)aragraph 5 οΓ l)ecision Να Η1 cJarifίe~ the statιις of cerιifίcates (E-form~) and the European Health lnsurance
Card (including rhe Pro\;sional Rcplaccn1cl1!S (cnificatcs) issued bcforc thc date of cntry into forcc of RcguJarion
(EC) Νο 883/2004 and Reb1U!ation (ΕΟ Να 9R7I2CΙ09.

(7) \\'ί!11ίπ the transitional perjod \.Ieinber St<:.tes.11"e [!>ζ€ το deeide \vhen they are ready το ίοίη the Electronic
Exchangc af SociaJ Securit}" Jnforrnation (EESSJ)as a ,ι,'hοle or by Business ΙΙςι! Cases (BUCs), ,••.hHe at the same
time cndcavouring to ίοIJa1Λ' Ι}lι! pJal~n('d ίιηΡ!eιηtnΙ<1tίοn of EESSI \\.ΊιΙιίη Member States and the sequel1ce of
BUCs to COllllnenc€ elecrronic e:'lt:change a.ς rEcomlnen~1fd by ::f1e Αd,ηίηί.~tratίγe ComInissiotl.

Acring ίη accordance 'λ,ω1 rhe ccιηditions laid do\\'tl il1 :\rtic!e ί Ι (2) of Rcgulation (EC) Να 883/2004,

ΗΛ' OECJOEΓJΛ> fOLI O'NS;

1. I)uring r}le transilionll Ρ~rί.-ιd, the gυiding priηcipJe sha1J be good coopcration bct"\,,'cc:ninstitutions. pragrnatism
i:l.nd ncxibilitx. Abo"(,' all, thc πι'cd to gιJJ.rantcc (\ ~ι'amJC5S tπιηsίtίοn {or CiriZ.Cl1Scxcrcising thcir rights under the
nc,,' ltegLIlations is paramo'..U1t.

2. As {Γοη1 rhe date of entry ίηto force of Regu]ari\)J\ (EC) Νσ 883/2004 and thc Rc.gu}ation (EC) Νο 987/2009 papcr
•...crsions of rhe Srrucrured EJectronic DΩC!lmenίS (.ςΕDs) \\'il1 rejJlace ιΙιι: E-forms based σπ Regulations (EEC)
Νυ 1408/71 and (EEC) Νο 574/72.

3. Noc\\'ithstandi!1g paragrap!1 2, Member St:1tes rhat ha ••'c nationa! elcctronic applications "",,'hieh producc E-forrrιs σΓ
Lhar havc clcctronic cxchaηgcs ίπ pl~e (for εχ<ιιηρ!ε ehe Hui!d projects), \I'hich anηot reasonably bc changed ίη chis
timt.-rrame, Π1~~' conίintlc to \lsc rhcn1 dHnng tl1c tJ"a!15!rivnal period. as long as the rights οΓ citi:z.ens undt::r tht::
ne\',' ReguIation~ art ful!Y:{Jaranlt::ed.

4. Ιη aH cases, duriI:g [11€ιrJlι~jtinηJJ p€!'ind, Qll insriruiiOrl ~llall acc~pt reIevant infoπnation οπ any document i!isuf:d bj'
a..ηother iηstiιu,jon, E\'€n if ίι ί~ba!itd ση 2.ΏOl!ίd;it~d (ΟΤ,Τ,3Ι, contenr στ srrucrure. Ιη case of doubts concerning ehe
ήghτs of the citizen con-:.:c-rncd, rhc if!s:;tu~ion ~han (Ol1tacί the issuiηg instiιuriol1 ίη rlle spirir af good coopcrarion,

;. λs statcd undι'r Ρar,ιgraΡh 5 of Decision Νο ΗΙ. E.ronns, documents arιd European Healrh Insurancc Cards iinclud.
ing thc ProYisioηal Kcplacc:l1t'I)!S C"e:rtific3tCS) iss1Jed bcfore :he date οΓ entry ίϊιΙΟ forcc of Regιtlation (Eq
~o 883/2004 aηd R<~gularion (Eq Νσ 987/2009 shall continut to be valid and bc takell ίπto account b)" rhe
<l\ll110riries of orher Me!nber Stat:es e\'en ,,-(τεΓ rhat d,H~. ul1ti! rheir Ο"ϊ1 datt ο[ vaίidity has e.xpired ΟΤ until they .<lre
•••...ith<],av.'11 01. l'cp!aced l:oγ tl,t docunlents issued σΓ corl1Inu!1Icated undcr Regu!i!Iion (Eq Νο &&3/2004 and Regula~
ιίοl1 (EC) Νο 98ίμυΟ9.

6. Each Mernbcr Sί3ΤCm,ty foIl0\\' a flcx.ib!c phascd aptroach ίη ίmΡΙeιηenιing ehe F.lectronie Lxchaηge of Social Secu-
rit)' lnformarion (EESSJ), as it bCCΙJnΙδ EESSl-~nabicd Yia its Acces5 Point(s),

7. Α (""IJaboralive agrct!!lcnt wηhi!! [he. A~Imiηistra:iye Cummission v,,;]] defιηe the planned sequence of BUCs ίn
l:ESSI [σΓ Mernber Sι.ates to ΓσΗο\.\'. wiιΙιοuι I,rejt~djct~ ισ ρa("agraΡh 6, This scqllCncc \\111 be based οη a graduai
builcl-up of BUCs <'Jld l,\,Hl include bUl1dling of BUCs ,"'here c11i5 !S appropriat{\

8. f:Qr ear.nηιτ '.\'hcrc e'c..:uυnic C);changc~ ha\T con1J:'1Cnced. eac!l Menlber Slarc shall endeavour ισ join as soon as
Ρο.ςsίble once tlleir tf'c}tnica] inreg,ariorΊ ailo\v~ t}liS.

9. ~1e.nber Statcs \\i11 π:.;-ι.nag" both p2pcr a.π~i clcct!onic cxc}12n,?,es acros5 ehe samt BUC unti\ a11Member Sra.tes are
EESSI t::nabled for Lhat Ρ<ο.Τιί(.υ!<ΙΓ nlTc.

1Ο, 3cing 'IESS1-(';]abled' [or ζ. pa:-ticu!ar I3L'Cmeans thJt thc Mcm!;er Srate col1cerned can both send and receive all
!η~ssage5 ίη tlI<ttBUC ω ar.Δ fro:n other 1,i':mbti" Sι:ιιes.
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11, Thr: uιtorn1atjon οη wl!ictJ BUC in which Menlber Sr<lteis EESS!~enabIed shalJ be contained ίπ a list accessible to
narjonaI ίΠ!iπrιΗίοns and also reflected ίπ ιΙ1ε HSS! Instiτurion Repository. Mcmbcr Sratcs shall inform rhe Adminls-
trati\'f: Commlsslon ίπ ",Ti:ing withίn a TCJ.Sonz.ble time beiore becoming EESSIenablcd for a spccific BUC.

12. During thc transitional period ~he extr.ange of inform~tion b"τνr'ccn h-vo Metnber States for a BUC shalI be either
~!n<if'rEESS! στ c:.lrside EESSI for aII exchal1gcs C{'1vcred by t!lat BUC. withouι prejudice to any bilateraI arrange-
mcnts that ma)', fcr ir.stance, COncern Ίοίπι !.c,:,(ir.g στ rrainiηg στ anaJogous reasnns; and sbaJ1be carritd ου! only
undcr EESSI frοιη tllt" njΟτηeι1{ they botb cl(.(l~rcd bcirιg EESSI t;nabled f'Jr that BUC.

13, 1η c.asc of a n1.;~tiI"Lera! BUC, mcaηin,r::: a BU( wh(~re mOfC than τv.'o Member States Ρaηidρare ίπ rhe e.xchange, the
excriangt:$ uncer EESSI shall οηl)' sr<',.ftonce ίι is esιabIished thar. onJ}' Mtmbtr States which declared το be EESSI-
enabJed [or that llaηiCtl!ar BUC are partidpaIing ίη that u.change. The princ!rl~) outHned under paragraph 12 also
~ppIy iη (.a5cs \vhert n:cr~ t:'Jn nvo λI(;mb~r Sr"tcs ρa:ιίdΡatι: in a BL!C.

14. ThJS άecίsiοη shalί l)e pub1ished in rhe Officiαi j(J[jmaI oj iJ'Il EurίIplαn υηίοη. 1t snall appJy from the τwentieth day
follo\\ing that of ίί.5 pu'bJication.

15. Tills Decision rcplacc$ Declsicn Νο .ti of j ~. .iι.ιnt 2009.

ηι~ Οι:ιirnj th~Mntinistrαti'ιIe Comrnission

Ma1co;m SCICLUNA
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