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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. .../2004

ze dne ...

kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71

o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby,

osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslu�níky

pohybující se v rámci Společenství a (EHS) č. 574/72,

kterým se stanoví prováděcí pravidla

k nařízení (EHS) č. 1408/71

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o zalo�ení Evropského společenství, a zejména na články 42 a 308 této

smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1,

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy2,

                                                
1 Úř. věst. C 80, 30.3.2004, s. 118.
2 Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 11. března 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním

věstníku), společný postoj Rady ze dne... (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj
Evropského parlamentu ze dne... (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) V nařízeních (EHS) č. 1408/711 a (EHS) č. 574/722 je za účelem zohlednění nedávného

vývoje v judikatuře Soudního dvora Evropských společenství třeba provést některé změny,

aby se usnadnilo pou�ívání těchto nařízení a aby se promítly změny v právních předpisech

členských států týkajících se sociálního zabezpečení.

(2) Má-li být zohledněn nedávný vývoj judikatury, je třeba učinit závěry z rozsudků, zejména ve

věcech Johann Franz Duchon v. Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten3 a Office

national de l�emploi v. Calogero Spataro4.

(3) Rozsudky ve věcech Friedrich Jauch v. Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter a Ghislain

Leclere, Alina Deaconescu v. Caisse nationale des prestations familiale5, týkajících se

zařazení zvlá�tních nepříspěvkových peně�itých dávek, vy�adují, aby z důvodu právní jistoty

byla upřesněna obě kumulativní kritéria, která mají být brána v úvahu, aby tyto dávky mohly

být uvedeny v příloze IIa nařízení (EHS) č. 1408/71. Na tomto základě je třeba přílohu

opravit, a to s přihlédnutím ke změnám právních předpisů v členských státech, které se

vztahují na tento typ dávek, je� vzhledem ke smí�ené povaze podléhají zvlá�tní koordinaci.

Kromě toho je nezbytné stanovit přechodná ustanovení týkající se dávky, je� byla předmětem

rozsudku ve věci Jauch, aby se ochránila práva příjemců.

                                                
1 Úř. věst. L 149, 5.7.1971, s. 2. Nařízení aktualizované nařízením (ES) č. 118/97 (Úř. věst. L

28, 30.1.1997, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
631/2004 (Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 1) a zru�ené s účinkem od vstupu v platnost
prováděcího nařízení k nařízení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004
(Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1)

2 Úř. věst. L 74, 27.3.1972, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 631/2004 (Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 1).

3 Rozsudek ze dne 18. dubna 2002 ve věci C-290/00 (Sb. rozh. 2002 I-3567).
4 Rozsudek ze dne 13. června 1996 ve věci C-170/95 (Sb. rozh. 1996 I-2921).
5 Rozsudky ze dne 8. března 2001 ve věci C-215/99 (Sb. rozh. 2001 I-1901) a ze dne 31. května

2001 ve věci C-43/99 (Sb. rozh. 2001 I-4265).
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(4) Na základě judikatury týkající se vztahů mezi nařízením (EHS) č. 1408/71 a ustanoveními

dvoustranných dohod v oblasti sociálního zabezpečení je nutné přezkoumat přílohu III

uvedeného nařízení. Polo�ky v části A přílohy III jsou odůvodněné pouze ve dvou případech:

pokud jsou příznivěj�í migrujícím pracovníkům1 nebo pokud se týkají zvlá�tních a

mimořádných situací, obvykle souvisejících s historickými okolnostmi. Kromě toho není

vhodné přijímat polo�ky v části B s výjimkou případů, kdy mimořádné a objektivní situace

odůvodňují odchylku od čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení a od článků 12, 39 a 42 Smlouvy2.

(5) S cílem usnadnit pou�ívání nařízení (EHS) č. 1408/71 je třeba doplnit některá ustanovení

týkající se na jedné straně úředníků a osob za ně pova�ovaných a na druhé straně členů

personálu, kteří cestují pro podniky provozující mezinárodní přepravu cestujících nebo zbo�í

po �eleznici, silnici, letecky nebo po vnitrozemských vodních cestách, a rovně� upřesnit

postupy pro stanovení průměrné částky, která má být brána v úvahu v souvislosti s článkem

23 uvedeného nařízení.

(6) Oprava přílohy IIa nařízení (EHS) č. 1408/71 povede k odstranění některých stávajících

polo�ek a, s ohledem na změny vnitrostátních právních předpisů některých členských států, k

doplnění některých nových polo�ek. V tomto případě je na těchto členských státech, aby

zvá�ily potřebu přechodných opatření nebo dvoustranných ře�ení, která by se zabývala situací

osob, jejich� nabytá práva mohou být v důsledku toho dotčena,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

                                                
1 Na zásadu nejpříznivěj�ího zacházení se odvolával ESD ve svých rozsudcích ze dne 7. února

1991, věc C-227/89, Sb. rozh. 1991 I-323; ze dne 9 listopadu 1995, věc C-475/93, Sb. rozh.
1995 I-3813; ze dne 9. listopadu 2000, věc C-75/99, Sb. rozh. 2000 I-9399; a ze dne 5. února
2002, věc C-277/99, Sb. rozh. 2002 I-1261.

2 Rozsudek ze dne 30. dubna 1996, věc C-214/94, Sb. rozh. 1996 I-2253;
Rozsudek ze dne 30. dubna 1996, věc C-308/93, Sb. rozh. 1996 I-2097;
Rozsudek ze dne 15. ledna 2002, věc C-55/00, Sb. rozh. 2002 I-413.
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Článek 1

Nařízení (EHS) č. 1408/71 se mění takto:

1) Článek 3 se mění takto:

a) v odstavci 1 se zru�ují slova �s bydli�těm na území jednoho z členských států�;

b) v odstavci 3 se zru�ují slova �a úmluvy uzavřené na základě čl. 8 odst. 1�.

2) V článku 4 se odstavec 2a nahrazuje tímto:

�2a. Tento článek se vztahuje na zvlá�tní nepříspěvkové peně�ité dávky poskytované podle

právních předpisů, které vykazují, s přihlédnutím k jejich osobní působnosti, cílům nebo

podmínkám pro vznik nároku na dávku, vlastnosti jak právních předpisů týkajících se

sociálního zabezpečení uvedených v odstavci 1, tak sociální pomoci.

�Zvlá�tními nepříspěvkovými peně�itými dávkami� se rozumějí dávky,

a) jejich� účelem je:
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i) poskytovat doplňkové, náhradní nebo pomocné krytí proti rizikům krytým

odvětvími sociálního zabezpečení uvedenými v odstavci 1 a zaručit dotyčným

osobám příjem na úrovni �ivotního minima s ohledem na hospodářskou a sociální

situaci v dotyčném členském státě,

nebo

ii) poskytnout výhradně zvlá�tní ochranu zdravotně posti�eným, úzce spjatou se

společenským prostředím této osoby v dotyčném členském státě;

a

b) které jsou financovány výlučně z povinného odvodu daní určených ke krytí obecných

veřejných výdajů a podmínky jejich poskytování a výpočtu jejich vý�e nezávisí na

�ádném příspěvku příjemce. Dávky poskytované k doplnění příspěvkových dávek se

v�ak nepokládají za příspěvkové dávky pouze z tohoto důvodu;

a

c) které jsou uvedeny v příloze IIa.�

3) V čl. 7 odst. 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

�c) určitá ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení uzavřených členskými státy před dnem

pou�itelnosti tohoto nařízení, pokud jsou pro příjemce výhodněj�í nebo pokud vznikla na

základě zvlá�tních historických okolností a jejich účinek je časově omezen, a pokud jsou tato

ustanovení uvedena v příloze III.�
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4) Článek 9a se nahrazuje tímto:

�Článek 9a

Prodlou�ení referenční doby

Pokud právní předpisy členského státu podmiňují uznání nároku na dávku záskáním minimální

doby poji�tění během určité doby předcházející pojistné události (referenční doba) a pokud tyto

právní předpisy stanoví, �e se tato referenční doba prodlu�uje o dobu, během ní� byly dávky

poskytovány na základě právních předpisů uvedeného členského státu nebo o dobu věnovanou

výchově dětí na území uvedeného členského státu, prodlu�uje se tato referenční doba rovně� o

doby, po které byly poskytovány invalidní nebo starobní důchody, dávky v nemoci, v

nezaměstnanosti nebo dávky při pracovních úrazech nebo nemocí z povolání na základě právních

předpisů jiného členského státu, a o doby věnované výchově dětí na území jiného členského státu.�

5) V článku 10a se odstavec 1 nahrazuje tímto:

�1. Článek 10 a hlava III se nevztahují na zvlá�tní nepříspěvkové peně�ité dávky uvedené v čl. 4

odst. 2a. Osoby, na které se vztahuje toto nařízení, obdr�í tyto dávky výhradně na území členského

státu, v kterém mají bydli�tě, v souladu s právními předpisy tohoto státu za předpokladu, �e jsou

tyto dávky uvedeny v příloze IIa. Dávky poskytuje instituce místa bydli�tě na vlastní náklady.�
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6) V článku 23 se doplňuje nový odstavec, který zní:

�2a. Odstavce 1 a 2 se pou�ijí i v případě, kdy právní předpisy uplatňované příslu�nou institucí

stanoví určitou referenční dobu a tato doba se popřípadě shoduje zcela nebo zčásti s dobami, které

dotyčná osoba získala na základě právních předpisů jednoho nebo více jiných členských států.�

7) V článku 35 se zru�uje odstavec 2.

8) V článku 69 se zru�uje odstavec 4.

9) Vkládají se nové články, které znějí:

�Článek 95f

Přechodná ustanovení k příloze II části I oddílům �D. NĚMECKO� a �R. RAKOUSKO�

1. Příloha II část I oddíly �D. NĚMECKO� a �R. RAKOUSKO�, ve znění nařízení Evropského

parlamentu a Rady (ES) č.    /2004 ze dne      *, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o

uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně

činné a jejich rodinné příslu�níky pohybující se v rámci Společenství a (EHS) č. 574/72, kterým se

stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71*, nezakládá �ádné nároky za dobu před 1.

lednem 2005.

                                                
* Pro Úř. věst: doplňte název tohoto nařízení.
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2. V�echny doby poji�tění a případně v�echny doby zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti

nebo bydlení získané podle právních předpisů členského státu před 1. lednem 2005 se berou v

úvahu při stanovení nároků získaných v souladu s tímto nařízením.

3. S výhradou odstavce 1 vzniká nárok podle tohoto nařízení, i kdy� se týká pojistné události, ke

které do�lo před 1. lednem 2005.

4. Ka�dá dávka, která nebyla přiznána nebo její� výplata byla pozastavena z důvodu státní

příslu�nosti nebo bydli�tě dotyčné osoby, je na její �ádost přiznána nebo obnovena od 1. ledna 2005

za předpokladu, �e nároky, na jejich základě byla dávka dříve přiznána, nevedly k poskytnutí

jednorázového peně�itého vyrovnání.

5. Nároky osob, kterým byl důchod nebo anuita přiznán před 1. lednem 2005, mohou být na

�ádost dotyčných osob přezkoumány s přihlédnutím k tomuto nařízení. Toto ustanovení se vztahuje

také na jiné dávky uvedené v článku 78.

6. Je-li �ádost uvedená v odstavcích 4 nebo 5 podána do dvou let od 1. ledna 2005, získávají se

nároky na základě tohoto nařízení uvedeným dnem a proti dotyčné osobě nelze uplatnit ustanovení

právních předpisů �ádného z členských států týkající se propadnutí nebo promlčení nároků.

7. Je-li �ádost uvedená v odstavcích 4 nebo 5 podána po uplynutí dvou let po 1. lednu 2005,

získávají se nároky, které nepropadly nebo ani nebyly promlčeny, dnem podání �ádosti, s výjimkou

případů, kdy se pou�ijí příznivěj�í ustanovení právních předpisů kteréhokoli členského státu.
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Článek 95g

Přechodná ustanovení týkající se zru�ení polo�ky týkající se rakouského opatrovného (Pflegegeld) v

příloze IIa

V případě �ádostí o opatrovné podle rakouského spolkového zákona o opatrovném

(Budespflegegeldgesetz), které byly podány před 8. březnem 2001 na základě čl. 10a odst. 3 tohoto

nařízení, se uvedené ustanovení pou�ije i nadále za předpokladu, �e příjemce opatrovného v

Rakousku bydlí i po 8. březnu 2001.

�����������

* Úř. věst. L     *�

10) Přílohy II, IIa, III, IV a VI se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Nařízení (EHS) č. 574/72 se mění takto:

1) V článku 4 se zru�uje odstavec 11.

                                                
* Pro Úř. věst: doplňte odkaz na toto nařízení.
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2) Vkládá se nový článek, který zní:

�Článek 10c

Nále�itosti stanovené v případě pou�ití čl. 13 odst. 2 písm. d) nařízení na úředníky a osoby za ně

pova�ované

Při pou�ití čl. 13 odst. 2 písm. d) vydá instituce určená příslu�ným orgánem členského státu, jeho�

právní předpisy jsou pou�itelné, osvědčení uvádějící, �e se tyto právní předpisy vztahují na

úředníka nebo osobu za něj pova�ovanou.�

3) Článek 12a se mění takto:

a) název se nahrazuje tímto:

�Pravidla pou�itelná pro osoby uvedené v čl. 14 bodech 2 a 3, čl. 14a bodech 2 a� 4 a článku 14c

nařízení, které jsou obvykle zaměstnány nebo vykonávají samostatnou výdělečnou činnost na území

dvou nebo více členských států�;

b) návětí se nahrazuje tímto:

�Pro účely čl. 14 bodů 2 a 3, čl. 14a bodů 2 a� 4 a článku 14c nařízení se pou�ijí tato pravidla:�;



12062/3/04 REV 3 RP/le 11
DG G II    CS

c) vkládá se nový bod, který zní:

�1a. Pokud se podle čl. 14 bodu 2 písm. a) nařízení na osobu, je� je členem personálu, který

cestuje pro podnik provozující mezinárodní dopravu, vztahují právní předpisy členského státu, na

jeho� území se nachází sídlo podniku anebo pobočka nebo stálá provozovna, je� jej zaměstnává,

nebo kde tato osoba bydlí nebo je převá�ně zaměstnána, vydá instituce určená příslu�ným orgánem

dotyčného členského státu této osobě osvědčení o tom, �e se na ni vztahují jeho právní předpisy.�

4) Článek 32a se zru�uje.

5) Přílohy se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlá�ení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 bodu 9 týkající se článku 95f nařízení Rady (EHS) č. 1408/71, příloha I bod 1

písm. a) a b) a příloha II body 2 a 4 se pou�ijí ode dne 1. ledna 2005.
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Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo pou�itelné ve v�ech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

________________
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PŘÍLOHA I

Přílohy nařízení (EHS) č. 1408/71 se mění takto:

1) Příloha II se mění takto:

a) V části I oddíle �D. NĚMECKO� se dosavadní znění nahrazuje slovy �Neuplatňuje se�.

b) V části I oddíle �R. RAKOUSKO� se dosavadní znění nahrazuje slovy �Neuplatňuje se�.

c) Část II se mění takto:

i) v oddíle �G. �PANĚLSKO� se slovo ��ádné� nahrazuje tímto:

�Porodné (jednorázové peně�ité dávky při narození třetího dítěte a dal�ích dětí a

jednorázové peně�ité dávky v případě vícečetného porodu).�;

ii) v oddíle �H. FRANCIE� se dosavadní znění nahrazuje tímto:

�Porodné nebo příspěvek při osvojení dítěte (dávka poskytovaná v raném dětství).�;



12062/3/04 REV 3 RP/le 2
PŘÍLOHA I DG G II    CS

iii) V oddíle �W. FINSKO� se dosavadní znění nahrazuje tímto:

�Souhrnná dávka v mateřství, jednorázová peně�itá dávka v mateřství a pomoc ve

formě jednorázové částky určená k vyrovnání nákladů na mezinárodní osvojení podle

zákona o dávkách v mateřství.�

d) V části III se v oddíle �D. NĚMECKO� zru�uje písmeno b).

2) Příloha IIa se nahrazuje tímto zněním, které zahrnuje nezměněné polo�ky obsa�ené v aktu o

přistoupení z roku 2003:

�Příloha IIa

ZVLÁ�TNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚ�ITÉ DÁVKY

(článek 10a)

A. BELGIE

a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987).

b) Zaručný příjem pro star�í osoby (zákon ze dne 22. března 2001).

B. ČESKÁ REPUBLIKA

Sociální příplatek (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře).
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C. DÁNSKO

Výdaje na bydlení pro důchodce (zákon o pomoci pro individuální bydlení, v úplném znění zákona

č. 204 ze dne 29. března 1995).

D. NĚMECKO

Základní příjem na úrovni �ivotního minima pro star�í osoby a pro osoby se sní�enou schopností

výdělku podle knihy XII kapitoly 4 sociálního zákoníku.

E. ESTONSKO

a) Příspěvky pro zdravotně posti�ené dospělé osoby (zákon o sociálních dávkách pro tělesně

posti�ené ze dne 27. ledna 1999).

b) Státní podpora v nezaměstnanosti (zákon o sociální ochraně nezaměstnaných ze dne 1. října

2000).

F. ŘECKO

Zvlá�tní dávky pro star�í osoby (zákon č. 1296/82).
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G. �PANĚLSKO

a) Záruka minimálního příjmu (zákon č. 13/82 ze dne 7. dubna 1982).

b) Peně�ité dávky na pomoc star�ím osobám a invalidům nezpůsobilým k práci (královský

dekret č. 2620/81 ze dne 24. července 1981).

c) Nepříspěvkové invalidní a starobní důchody uvedené v čl. 38 odst. 1 úplného znění obecného

zákona o sociálním zabezpečení, schváleného královským zákonodárným dekretem č. 1/1994

ze dne 20. června 1994.

d) Příspěvky na podporu mobility a náhradu nákladů na dopravu (zákon č. 13/1982 ze dne 7.

dubna 1982).

H. FRANCIE

a) Doplňkové příspěvky ze zvlá�tního fondu invalidity a z fondu solidarity se star�ími osobami

(zákon ze dne 30. června 1956, kodifikovaný v knize VIII zákoníku sociálního zabezpečení).

b) Příspěvek dospělým zdravotně posti�eným (zákon ze dne 30. června 1975, kodifikovaný v

knize VIII zákoníku sociálního zabezpečení).

c) Zvlá�tní příspěvek (zákon ze dne 10. července 1952, kodifikovaný v knize VIII zákoníku

sociálního zabezpečení).
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I. IRSKO

a) Pomoc v nezaměstnanosti (zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění) z roku 1993 část III

kapitola 2).

b) Starobní (nepříspěvkový) důchod (zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění) z roku 1993

část III kapitola 4).

c) Vdovský (nepříspěvkový) a vdovecký (nepříspěvkový) důchod (zákon o sociálním

zabezpečení (úplné znění) z roku 1993 část III kapitola 6 ve znění části V zákona o sociálním

zabezpečení z roku 1997).

d) Příspěvek v invaliditě (zákon o sociálním zabezpečení 1996 část IV).

e) Příspěvek na mobilitu (zákon o zdravotnictví z roku 1972 článek 61)

f) Důchod pro nevidomé (zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění) z roku 1993 část III

kapitola 5).

J. ITÁLIE

a) Sociální důchody pro osoby bez prostředků (zákon č. 153 ze dne 30. dubna 1969).

b) Důchody a dávky pro civilní zdravotně posti�ené a invalidy (zákon č. 118 ze dne 30. března

1974, č. 18 ze dne 11 února 1980 a č. 508 ze dne 23. listopadu 1988).

c) Důchody a příspěvky pro hluchoněmé (zákony č. 381 ze dne 26. května 1970 a č. 508 ze dne

23. listopadu 1988).
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d) Důchody a příspěvky pro civilní nevidomé (zákony č. 382 ze dne 27. května 1970 a č. 508 ze

dne 23. listopadu 1988).

e) Příplatky k minimálním důchodům (zákony č. 218 ze dne 4. dubna 1952, č. 638 ze dne 11.

listopadu 1983 a č. 407 ze dne 29. prosince 1990).

f) Příplatky k dávkám v invaliditě (zákon č. 222 ze dne 12. června 1984).

g) Sociální příspěvek (zákon č. 335 ze dne 8. srpna 1995).

h) Zvý�ení sociálních dávek (čl. 1 odst. 1 a 12 zákona č. 544 ze dne 29. prosince 1988 ve znění

pozděj�ích předpisů).

K. KYPR

a) Sociální důchod (zákon o sociálních důchodech z roku 1995 (zákon č. 25(I)/95 ve znění

pozděj�ích předpisů)).

b) Příspěvek pro osoby s tě�kým motorickým posti�ením (rozhodnutí Rady ministrů č. 38.210 ze

dne 16. října 1992, č. 41.370 ze dne 1. srpna 1994, č. 46.183 ze dne 11. června 1997 a č.

53.675 ze dne 16. května 2001).

c) Zvlá�tní příspěvek pro nevidomé (zákon o zvlá�tních příspěvcích z roku 1996 (zákon č.

77(I)/96), ve znění pozděj�ích předpisů)).
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L. LOTY�SKO

a) Dávka státního sociálního zabezpečení (zákon o sociální pomoci ze dne 26. října 1995).

b) Příspěvek na úhradu cestovních nákladů pro posti�ené osoby s omezenou pohyblivostí (zákon

o sociální pomoci ze dne 26. října 1995).

M. LITVA

a) Sociální důchod (zákon o sociálním důchodu z roku 1994).

b) Zvlá�tní náhrada cestovních nákladů pro posti�ené osoby s obtí�emi s pohyblivostí (článek 7

zákona o náhradách cestovních nákladů z roku 2000).

N. LUCEMBURSKO

Příjem pro tě�ce zdravotně posti�ené (čl. 1 odst. 2 zákona ze dne 12. září 2003), s výjimkou osob

uznávaných za zdravotně posti�ené pracovníky a zaměstnané na normálním trhu práce nebo v

chráněném prostředí.

O. MAĎARSKO

a) Invalidní důchod (vyhlá�ka Rady ministrů č. 83/1987 (XII 27) o invalidním důchodu).
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b) Nepříspěvkový starobní důchod (zákon č. III z roku 1993 o správě sociálních věcí a sociálních

dávkách).

c) Příspěvek na přepravu (vládní vyhlá�ka č. 164/1995 (XII 27) o příspěvcích na přepravu pro

osoby s tě�kým zdravotním posti�ením).

P. MALTA

a) Doplňkový příspěvek (oddíl 73 zákona o sociálním zabezpečení (kap. 318) z roku 1987).

b) Starobní důchod (zákon o sociálním zabezpečení (kap. 318) z roku 1987).

Q. NIZOZEMSKO

a) Zákon o pomoci v invaliditě pro mladé zdravotně posti�ené (Wajong, 24. dubna 1997).

b) Zákon o doplňkových dávkách ze dne 6. listopadu 1986 (TW).

R. RAKOUSKO

Vyrovnávací přídavek (spolkový zákon ze dne 9. září 1955 o v�eobecném sociálním poji�tění �

ASVG, spolkový zákon ze dne 11. října 1978 o sociálním poji�tění osob činných v obchodě �

GSVG, a spolkový zákon ze dne 11. října 1978 o sociálním poji�tění zemědělců � BSVG).
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S. POLSKO

Sociální důchod (zákon o sociální pomoci ze dne 29. listopadu 1990).

T. PORTUGALSKO

a) Nepříspěvkové státní starobní a invalidní důchod (zákonný dekret č. 464/80 ze dne 13. října

1980).

b) Nepříspěvkový vdovský a vdovecký důchod (nařízení č. 52/81 ze dne 11. listopadu 1981).

U. SLOVINSKO

a) Státní důchod (zákon o penzijním a invalidním poji�tění ze dne 23. prosince 1999).

b) Podpora příjmů důchodců (zákon o penzijním a invalidním poji�tění ze dne 23. prosince

1999).

c) Příspěvek na vý�ivu (zákon o penzijním a invalidním poji�tění ze dne 23. prosince 1999).

V. SLOVENSKO

Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmů (zákon č. 100/1988 Zb.).
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W. FINSKO

a) Příspěvek v invaliditě (zákon o příspěvku v invaliditě, 124/88).

b) Příspěvek na péči o dítě (zákon o příspěvku na péči o dítě, 444/69).

c) Příspěvek na bydlení pro důchodce (zákon o příspěvku na bydlení pro důchodce, 591/78).

d) Podpora trhu práce (zákon o dávkách v nezaměstnanosti, 1290/2002).

e) Zvlá�tní pomoc přistěhovalcům (zákon o zvlá�tní pomoci přistěhovalcům, 1192/2002).

X. �VÉDSKO

a) Příspěvek na bydlení pro důchodce (zákon 2001:761).

b) Finanční podpora pro star�í osoby (zákon 2001:853).

c) Příspěvek v invaliditě a příspěvek na péči o zdravotně posti�ené děti (zákon 1998:703).
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Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

a) Státní důchodový kredit (zákon o státním důchodovém kreditu 2002).

b) Příspěvky pro uchazeče o zaměstnání vyměřené na základě příjmu (zákon z roku 1995 o

uchazečích o zaměstnání ze dne 28. června 1995, článek I (2) (d) (ii) a (3), a nařízení z roku

195 o uchazečích o zaměstnání (Severní Irsko) ze dne 18. října 1995 článek 3 (2) (d) (ii) a (5).

c) Podpora příjmu (zákon z roku 1986 o sociálním zabezpečení ze dne 25. července 1986,

články 20 a� 22 a článek 23, nařízení z roku 1986 o sociálním zabezpečení (Severní Irsko) ze

dne 5. listopadu 1986, články 21 a� 24).

d) Příspěvek na �ivobytí pro zdravotně posti�ené (zákon z roku 1991 o příspěvku na �ivobytí pro

zdravotně posti�ené a pracovním příspěvku pro zdravotně posti�ené ze dne 27. června 1991,

článek 1, a nařízení z roku 1991 o příspěvku na �ivobytí pro zdravotně posti�ené a pracovním

příspěvku pro zdravotně posti�ené (Severní Irsko) ze dne 24. července 1991, článek 3).

e) Příspěvek na pečovatelskou slu�bu (zákon z roku 1975 o sociálním zabezpečení ze dne 20.

března 1975, článek 35, a zákon z roku 1975 o sociálním zabezpečení (Severní Irsko) ze dne

20. března 1975, článek 35).

f) Příspěvek při péči o zdravotně posti�eného (zákon z roku 1975 o sociálním zabezpečení ze

dne 20. března 1975, článek 37, a zákon z roku 1975 o sociálním zabezpečení (Severní Irsko)

ze dne 20. března 1975, článek 37).
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3) Příloha III se mění takto:

a) Na začátek přílohy se vkládá nový odstavec, který zní:

�3. S ohledem na článek 6 tohoto nařízení je třeba poznamenat, �e ustanovení

dvoustranných úmluv, která nespadají do působnosti tohoto nařízení a která zůstávají

v platnosti mezi členskými státy, se v této příloze neuvádějí; to se kromě jiného týká

ustanovení o zápočtu dob poji�tění získaných ve třetí zemi.�

b) V části A se zru�ují tyto body:

Body 2, 3 písm. b), 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62,

64, 69, 71 písm. a) a c), 73 písm. a) a b), 74, 75, 83 písm. a), b), c), d), e), f), g), 85, 88, 89

písm. a), 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140,

145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179,

184, 187, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 270, 271, 272, 274, 277,

278, 279, 288, 289, 299, 300.

c) V části A bodě 3 (BELGIE � NĚMECKO) se znění písmene a) nahrazuje tímto:

�Články 3 a 4 závěrečného protokolu ze dne 7. prosince 1957 k obecné úmluvě ze stejného

dne, ve znění dodatkového protokolu ze dne 10. listopadu 1960 (zápočet dob poji�tění

získaných v některých pohraničních regionech před druhou světovou válkou, během ní a po

ní).�
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d) V části A se znění bodu 67 (DÁNSKO � FINSKO) nahrazuje tímto:

�Článek 10 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992, který se týká

krytí zvlá�tních cestovních nákladů v případě onemocnění během pobytu v jiné severské

zemi, je� vy�aduje nákladněj�í zpáteční cestu do země bydli�tě.�

e) V části A se znění bodu 68 (DÁNSKO � �VÉDSKO) nahrazuje tímto:

�Článek 10 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992, který se týká

krytí zvlá�tních cestovních nákladů v případě onemocnění během pobytu v jiné severské

zemi, je� vy�aduje nákladněj�í zpáteční cestu do země bydli�tě.�

f) V části A bodě 71 (NĚMECKO � ŘECKO) se znění písmene b) nahrazuje tímto:

�Ustanovení čl. 8 odst. 1, odst. 2 písm. b) a odst. 3, článků 9 a� 11 a kapitol I a IV, pokud se

týkají těchto článků, úmluvy o poji�tění pro případ nezaměstnanosti ze dne 31. května 1961,

spolu se záznamem do zápisu ze dne 14. června 1980 (zápočet dob poji�tění pro dávky v

nezaměstnanosti v případě přesunu bydli�tě z jednoho státu do druhého).�

g) V části A se znění bodu 72 (NĚMECKO � �PANĚLSKO) nahrazuje tímto:

�Ustanovení čl. 45 odst. 2 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 4. prosince 1973

(zastoupení diplomatickými a konzulárními orgány).�

h) V části A bodě 73 (NĚMECKO � FRANCIE) se písmena c), d), e) a f) nahrazuje tímto:

�a) Dodatková dohoda č. 4 ze dne 10. července 1950 k obecné úmluvě ze stejného dne, ve

znění dodatku č. 2 ze dne 18. června 1955 (zápočet dob poji�tění získaných v období od

1. července 1940 do 30. června 1950).
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b) Hlava I uvedeného dodatku č. 2 (zápočet dob poji�tění získaných do 8. května 1945).

c) Body 6, 7 a 8 obecného protokolu ze dne 10. července 1950 k obecné úmluvě ze

stejného dne (správní ujednání).

d) Hlavy II, III a IV dohody ze dne 20. prosince 1963 (sociální zabezpečení v Sársku).�

i) V části A se znění bodu 79 (NĚMECKO � LUCEMBURSKO) nahrazuje tímto:

�Články 4, 5, 6 a 7 smlouvy ze dne 11. července 1959 (zápočet dob poji�tění získaných v

období od září 1940 do června 1946).�
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j) V části A bodu 83 (NĚMECKO � RAKOUSKO) se zru�uje písmeno i) a znění písmene h) se

nahrazuje tímto:

�Ustanovení čl. 1 odst. 5 a článek 8 úmluvy o poji�tění pro případ nezaměstnanosti ze dne

19. července 1978 a bod 10 závěrečného protokolu k této úmluvě (poskytování příspěvků

v nezaměstnanosti přeshraničním pracovníkům předchozím státem zaměstnání) se nadále

pou�ijí pro osoby, které vykonávaly přeshraniční práci do 1. ledna 2005 včetně a které se

stanou nezaměstnanými do 1. ledna 2011.�

k) V části A bodu 90 (NĚMECKO � SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) se písmena a), b) a c) nahrazují

tímto:

�a) Ustanovení čl. 7 odst. 5 a 6 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 20. dubna 1960

(právní předpisy platné pro civilní zaměstnance ozbrojených sil).

b) Ustanovení čl. 5 odst. 5 a 6 úmluvy o poji�tění pro případ nezaměstnanosti ze dne 20.

dubna 1960 (právní předpisy platné pro civilní zaměstnance ozbrojených sil).�

l) V části A se znění bodu 142 (�PANĚLSKO � PORTUGALSKO) nahrazuje tímto:

�Článek 22 obecné úmluvy ze dne 11. června 1969 (vývoz dávek v nezaměstnanosti).�

m) V části A se znění bodu 180 (IRSKO � SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) nahrazuje tímto:

�Článek 8 dohody ze dne 14. září 1971 o sociálním zabezpečení (týkající se převodu a

zápočtu některých nároků na dávky v invaliditě).�
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n) V části A se znění bodu 267 (NIZOZEMSKO � PORTUGALSKO) nahrazuje tímto:

�Článek 31 úmluvy ze dne 19. července 1979 (vývoz dávek v nezaměstnanosti).�

o) V části A se znění bodu 298 (FINSKO � �VÉDSKO) nahrazuje tímto:

�Článek 10 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992, který se týká

krytí zvlá�tních cestovních nákladů v případě onemocnění během pobytu v jiné severské

zemi, je� vy�aduje nákladněj�í zpáteční cestu do země bydli�tě.�

p) V části B se zru�ují tyto body:

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64, 67, 68, 69,

71, 72, 73, 74, 75, 79, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128,

129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163,

164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 180, 184, 187, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240,

243, 244, 245, 265, 267, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 290, 298, 299, 300.

4) V příloze IV se část B mění takto:

a) V oddíle �D. NĚMECKO� se dosavadní znění nahrazuje tímto:

�Starobní poji�tění zemědělců (Alterssicherung der Landwirte)�
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b) V oddíle �J. ITÁLIE� se dosavadní znění nahrazuje tímto:

�Systému důchodového poji�tění pro (Assicurazione pensioni per):

� lékaře (medici)

� lékárníky (farmacisti)

� veterinární lékaře (veterinari)

� zdravotní sestry a o�etřovatele, pomocné síly ve zdravotnictví, dětské sestry (infermieri,

assistenti sanitari, vigilatrici infanzia)

� psychology (psicologi)

� in�enýry a architekty (ingegneri ed architetti)

� zeměměřiče (geometri)

� advokáty (avvocati)

� ekonomy (dottori commercialisti)

� účetní a obchodní znalce (ragionieri e periti commerciali)

� poradce v pracovních otázkách (consulenti del lavoro)

� notáře (notai)

� celní speditéry (spedizionieri doganali)

� biology (biologi)

� agronomy a zemědělské odborníky (agrotecnici e periti agrari)

� obchodní zástupce (agenti e rappresentanti di commercio)

� novináře (giornalisti)

� průmyslové odborníky (periti industriali)

� pojistné techniky, chemiky, doktory agronomie, doktory lesnictví, geology (attuari,

chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi)�.
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c) V oddíle �R. RAKOUSKO� se vkládá nový text, který zní:

�Důchodové systémy důchodových institucí komor svobodných povolání (Kammern der

Freien Berufe).�

5) Příloha VI se mění takto:

a) V oddíle �C. DÁNSKO� bodě 6 se zru�uje písmeno b).

b) V oddíle �C. DÁNSKO� se doplňuje nový odstavec, který zní:

�11. Dočasná dávka pro nezaměstnané osoby, které byly přijaty do systému �pru�ného

zaměstnání� (ledighedsydelse) (zákon č. 455 ze dne 10. června 1997) je upravena v hlavě III

kapitole 6 (dávky v nezaměstanosti). Pokud jde o nezaměstnané osoby odcházející do jiného

členského státu, pou�ijí se články 69 a 71 tohoto nařízení, má-li tento členský stát podobné

systémy zaměstnanosti pro stejnou kategorii osob.�

c) V oddíle �D. NĚMECKO� se zru�ují body 3, 11 a 17 a doplňují se nové body, které zní:

�24. V důchodových systémech svobodných povolání bere příslu�ná instituce při výpočtu

teoretické vý�e dávky uvedené v čl. 46 odst. 2 písm. a) nařízení pro ka�dý rok poji�tění

získaný podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu za základ průměrný

roční nárok na důchod získaný během doby účasti v příslu�né instituci prostřednictvím

placení příspěvků.
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25. Článek 79a nařízení se pou�ije obdobně pro výpočet sirotčích důchodů a zvý�ení nebo

příplatků pro děti z důchodových systémů pro svobodná povolání.�

d) V oddíle �H. FRANCIE� se znění bodu 7 nahrazuje tímto:

�Bez ohledu na články 73 a 74 tohoto nařízení se příspěvky na bydlení a přídavek na péči o

dítě podle výběru rodičů (dávky poskytované v raném dětství) poskytují pouze dotyčným

osobám a jejich rodinným příslu�níkům bydlícím na francouzském území.�

e) V oddíle �I. IRSKO� se zru�uje bod 11.

f) V oddíle �R. RAKOUSKO� se doplňují nové body, které znějí:

�8. Pro výpočet teoretické vý�e dávky v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. a) tohoto nařízení,

týkající se dávek nebo částí dávek důchodového systému komor svobodných povolání

(Kammern der Freien Berufe), financovaného výlučně fondovým způsobem nebo

zalo�eného na systému důchodových účtů, bere příslu�ná instituce pro ka�dý měsíc

poji�tění získaný podle právních předpisů kteréhokoli členského státu v úvahu kapitál v

poměru ke kapitálu skutečně shromá�děnému v daném důchodovém systému, nebo o

něm� se předpokládá, �e byl shromá�děn v systému důchodových účtů, a počet měsíců

doby poji�tění v daném důchodovém systému.
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9. Článek 79a nařízení se pou�ije obdobně pro výpočet sirotčích důchodů a zvý�ení nebo

příplatků k důchodům pro děti z důchodového systému komor svobodných povolání

(Kammern der Freien Berufe).�

g) V oddíle �Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ� se dosavadní znění mění takto:

i) v bodě 2 písm. b) se podbody i) a ii) nahrazují tímto:

�i) man�elem či man�elkou nebo bývalým man�elem či man�elkou, pokud nárok

uplatňuje

� vdaná �ena nebo

� osoba, její� man�elství skončilo jinak ne� smrtí man�ela či man�elky,

nebo

ii) bývalým man�elem či man�elkou, pokud nárok uplatňuje

� vdovec, který bezprostředně před důchodovým věkem nemá nárok na příspěvek

pro ovdovělého rodiče, nebo
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� vdova, která bezprostředně před důchodovým věkem nemá nárok na dávky pro

ovdovělou matku, příspěvek pro ovdovělého rodiče ani na vdovský důchod, nebo

která má pouze nárok na vdovský důchod podmíněný dosa�ením věkové hranice

vypočtený v souladu s čl. 46 odst. 2 nařízení, a pro tento účel se �vdovským

důchodem podmíněným dosa�ením věkové hranice� rozumí vdovský důchod,

který má být vyplácen ve sní�ené vý�i v souladu s článkem 39(4) zákona z roku

1992 o příspěvcích a dávkách sociálního zabezpečení.�;

ii) bod 22 se zru�uje.

______________________
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PŘÍLOHA II

Přílohy nařízení (EHS) č. 574/72 se mění takto:

1) V příloze 2 v oddíle �X. �VÉDSKO� se bod 2 nahrazuje tímto:

�2. Pro dávky v nezaměstnanosti: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Inspektorát

poji�tění v nezaměstnanosti)�.

2) V příloze 4 oddíle �D. NĚMECKO� se doplňuje nový bod, který zní:

�9. Důchodové systémy svobodných povolání:

Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen, Köln�.

3) V příloze 10 v oddíle �C. DÁNSKO� bodě 1 se první polo�ka nahrazuje tímto:

�1. Pro účely článku 10c, čl. 11 odst. 1, čl. 11a odst. 1, článku 12a, čl. 13 odst. 2 a 3 a čl. 14

odst. 1, 2 a 3 prováděcího nařízení: Den Sociale Sikringsstyrelse (Ředitelství sociálního

zabezpečení), København�.

4) V příloze 10 v oddíle �R. RAKOUSKO� se bod 1 nahrazuje tímto:
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�1. Pro účely čl. 14 odst. 1 písm. b), čl. 14a odst. 1 písm. b) a článku 17 nařízení:

Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (spolkový

ministr sociálního zabezpečení, pro generační otázky a ochranu spotřebitele), po dohodě

s příslu�ným orgánem veřejné správy, pokud jde o zvlá�tní systémy pro státní

zaměstnance, a po dohodě s příslu�nou důchodovou institucí, pokud jde o důchodové

zabezpečení komor svobodných povolání (Kammern der Freien Berufe)�.

5) Příloha 11 se zru�uje.

________________________
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I. ÚVOD

Dne 27. srpna 2003 předlo�ila Komise Radě návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na

zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství a nařízení (EHS)

č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 (různé změny).

Hospodářský a sociální výbor zaujal své stanovisko dne 10. prosince 2003.

Evropský parlament zaujal v souladu s článkem 251 Smlouvy své stanovisko v rámci prvního

čtení dne 11. března 2004.

Komise poté, dne 30. dubna 2004, předlo�ila svůj pozměněný návrh, přičem� bez výhrad

přijala čtyři změny přijaté Evropským parlamentem.

Rada přijala tři z těchto změn v plném rozsahu a jednu změnu v podstatě.

V souladu s čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES Rada přijala společný postoj dne 15. listopadu

2004.
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II. CÍL

Účelem nařízení je zaktualizovat nařízení (EHS) č. 1408/711 a č. 574/722, aby se zohlednily

změny vnitrostátních právních předpisů, a vyjasnit právní stav, pokud jde o některé články

těchto nařízení. Přihlí�í k nedávnému vývoji judikatury Soudního dvora Evropských

společenství, zejména k rozhodnutím týkajícím se zvlá�tních nepříspěvkových peně�itých

dávek, které jsou nepřevoditelné do jiného státu, splňují-li určitá kritéria a jsou-li uvedeny

v příloze IIa nařízení (EHS) č. 1408/71. Nařízení rovně� přihlí�í k rozhodnutím týkajícím se

vztahu mezi nařízením a ustanoveními dvoustranných dohod v oblasti sociálního zabezpečení,

která se budou nadále pou�ívat, budou-li splňovat podmínky pro zahrnutí do přílohy III

nařízení.

III. ANALÝZA SPOLEČNÉHO POSTOJE

1. Pozměňovací návrhy Evropského parlamentu

Evropský parlament přijal čtyři změny návrhu Komise.

V�echny tyto změny byly včleněny v jejich původním znění do pozměněného návrhu

Komise.

                                                
1 Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na

zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství.
2 Nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS)

č. 1408/71.
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2. Postoj Rady ke změnám přijatým Evropským parlamentem

Rada mohla přijmout následující tři změny v plném rozsahu:

� Změna 1, jejím� účelem je zahrnout do seznamu zvlá�tních nepříspěvkových

peně�itých dávek, obsa�eného v příloze IIa nařízení (EHS) č. 1408/71, dávku

upravenou �panělskými právními předpisy: �příspěvek na zlep�ení pohyblivosti

pokrytím nákladů na dopravu�. Rada mohla tuto změnu přijmout, proto�e tato

dávka plně respektuje revidovaná kritéria stanovená ve společném postoji (tj.

jejím účelem musí být �pouze zajistit zvlá�tní ochranu osobám se zdravotním

posti�ením, úzce spjatou se společenským prostředím uvedené osoby v dotyčném

členském státě�);

� Změna 2, jejím� účelem je zahrnout do seznamu zvlá�tních nepříspěvkových

peně�itých dávek, obsa�eného v příloze IIa nařízení (EHS) č. 1408/71, dávku

upravenou irskými právními předpisy: �příspěvek na zlep�ení pohyblivosti�. Rada

mohla opět tuto změnu přijmout, proto�e rovně� plně odpovídá revidovaným

kritériím stanoveným ve společném postoji;

� Změna 3, jejím� účelem je zařadit do seznamu zvlá�tních nepříspěvkových

peně�itých dávek, obsa�eného v příloze IIa nařízení (EHS) č. 1408/71, dávku

upravenou právními předpisy Spojeného království: �podpora příjmu�. Rada opět

přijala tuto změnu, proto�e plně odpovídá revidovaným kritériím ve společném

postoji.

Rada dále s výhradou přeformulování přijala zásadu tvořící základ ústní změny přijaté

Parlamentem, jejím� účelem je vyzvat členské státy k přijetí opatření na zmírnění

nepříznivých účinků některých změn v seznamu dávek uvedeném v příloze IIa (zejména

pokud se dávka stane nepřevoditelnou do jiného státu z toho důvodu, �e je uvedena

v příloze) ve vztahu k osobám, které tyto dávky dříve pobíraly, a to v podobě

přechodných opatření nebo dvoustranných ře�ení (viz bod odůvodnění 6).
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IV. ČL. 1 ODST. 5 NÁVRHU KOMISE

Čl. 1 odst. 5 návrhu Komise má za cíl změnit čl. 33 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1408/71

a upřesňuje, �e srá�ka příspěvků na nemocenské a mateřské poji�tění mů�e být prováděna

ze v�ech důchodů vyplácených důchodcům, pokud tak stanoví vnitrostátní právní předpisy.

Rada rozhodla, �e tuto část návrhu Komise do svého společného postoje nevčlení, dokud

nevstoupí v platnost nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

Rada přijímá zásadu, podle ní� je nutná rovnováha mezi sra�enými příspěvky a náklady na

vyplacené dávky, jak to předpokládá čl. 33 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1408/71. Z této zásady

vyplývá mo�nost srá�et příspěvky na základě v�ech důchodů vyplácených jednomu důchodci.

Av�ak s ohledem na probíhající reformu a zjednodu�ení nařízení (EHS) č. 1408/71

a vzhledem k dohodě, podle ní� by byly podmínky pou�ití článku 5 (přizpůsobení

skutečnostem) ve vztahu k článku 30 (příspěvky důchodců) zjednodu�eného nařízení (ES)

č. 883/2004 stanoveny v prováděcím nařízení, se Rada domnívá, �e by v současné době bylo

přijetí tohoto opatření předčasné. Rada je v�ak také názoru, �e je nutné upřesnit, �e na základě

vnitrostátních právních předpisů není mo�né odvádět více příspěvků ne� v případě, kdy by

dotyčná osoba pobírala ve�keré důchody na základě právních předpisů dotyčného členského

státu.
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V. ZVLÁ�TNÍ OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PŘÍLOHY IIA NAŘÍZENÍ RADY (EHS)

Č. 1408/71

Účelem návrhu Komise bylo mimo jiné změnit čl. 4 odst. 2a a přílohu IIa nařízení Rady

(EHS) č. 1408/71, které se týkají zvlá�tních nepříspěvkových dávek, a to vzhledem k nedávné

judikatuře Soudního dvora Evropských společenství týkající se členění �zvlá�tních

nepříspěvkových dávek�, konkrétně k rozsudkům vyneseným dne 5. března 1998 v případě C-

160/96, Molenaar proti Allgemeine Ortskrankenkasse Baden-Württemberg (Sb. rozh. 1998,

s. I-843), 8. března 2001 v případě C-215/99, Friedrich Jauch proti

Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter (Sb. rozh. 2001, s. I-1901), a dne 31. května 2001

v případě C-43/99, Ghislain Leclere, Alina Deaconescu a Caisse nationale des prestations

familiales (Sb. rozh. 2001, s. I-4265).

Zvlá�tní nepříspěvkové dávky lze vymezit jako dávky, které jsou na poloviční cestě mezi

�klasickými� dávkami sociálního zabezpečení a sociální pomocí. Příloha IIa obsahuje seznam

těchto dávek, které jsou poskytovány osobám výlučně na území členského státu, v něm� mají

trvalé bydli�tě, za podmínek článku 10a nařízení (EHS) č. 1408/71 (a jsou proto

�nepřevoditelné do jiného státu�, kdy� se tyto osoby usadí v jiném členském státě).

Pro usnadnění volného pohybu osob v rámci Unie Komise navrhla, aby tento seznam byl

zjednodu�en a aby určité dávky, které jsou v současné době uvedeny v příloze IIa nařízení

Rady (EHS) č. 1408/71, byly v souladu s judikaturou Soudního dvora ze seznamu vy�krtnuty.

Rada jednomyslně schválila revidovaná kritéria pro členění polo�ek v této příloze, jak jsou

stanovena v pozměněném znění čl. 4 odst. 2a nařízení a upřesněna ve společném postoji.

Tato kritéria se shodují s kritérii obsa�enými ve znění článku 70 nařízení (ES) č. 883/2004

o koordinaci systémů sociálního zabezpečení pro účely odpovídající přílohy tohoto nařízení
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(příloha X). Pro snaz�í objektivní uplatnění těchto kritérii bylo navr�eno, aby cílem pou�ití čl.

4 odst. 2a bylo zajistit:

� aby dávky stejného typu, které mají toto�né nebo rovnocenné znaky, byly členěny

stejným způsobem a aby tak bylo zaji�těno shodné a jednotné uplatňování;

� není-li dávka pova�ována za �zvlá�tní� nepříspěvkovou dávku, aby byla uvedena

příslu�ná pravidla koordinace podle čl. 4 odst. 1, pokud taková pravidla existují.

Rada se dále sna�ila dosáhnout dohody o kritériích pro zahrnutí polo�ek do přílohy IIA

a popsat určité významné rysy systémů invalidního poji�tění, které by napomohly při jejich

členění jako systémů �zaji�ťujících pouze zvlá�tní ochranu osobám se zdravotním

posti�ením�. Vý�e uvedený přístup umo�nil dosa�ení jednomyslné dohody ohledně členění

převá�né vět�iny polo�ek přílohy IIa, čím� bylo dosa�eno značné zjednodu�ení přílohy.

Jednomyslné dohody se v�ak nepodařilo dosáhnout, pokud jde o návrh Komise vy�krtnout

z přílohy IIa některé konkrétní polo�ky. Dotyčné členské státy nesouhlasily s pou�itím

navr�ených kritérií pro vymezení dávek vhodných k zahrnutí do přílohy IIa. Tyto členské

státy chtěly ponechat své polo�ky v příloze IIa, proto�e se domnívaly, �e tyto dávky splňují

po�adavky čl. 4 odst. 2a a �e současná judikatura Soudního dvora Evropských společenství

neospravedlňuje jejich vy�krtnutí z přílohy.
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Aby Rada umo�nila přijetí nařízení s ohledem na významný pokrok, který byl dosa�en

celkově, souhlasila, �e zachová tyto polo�ky v příloze IIa v očekávání budoucí judikatury

Soudního dvora Evropských společenství, která by mohla upřesnit příslu�ná kritéria

a následně vyvolat nutnost tuto přílohu změnit.

Komise učinila v této souvislosti prohlá�ení do zápisu z jednání Rady, v něm� zdůrazňuje,

�e by mohla nastat potřeba revidovat seznam polo�ek na základě nové judikatury Soudního

dvora Evropských společenství, zejména pokud jde o dotyčné dávky. Komise uvedla, �e si

vyhrazuje právo obrátit se na Soudní dvůr a případně předlo�it, na základě závěrů Soudního

dvora, návrh na revizi seznamu polo�ek v příloze IIa.

Rada rovně� souhlasila, aby otázka koordinace dávek pro zdravotně posti�ené osoby, zejména

těch, které jsou vy�krtnuty z přílohy IIa nařízení (EHS) č. 1408/71, buď na základě pou�ití

judikatury Soudního dvora Evropských společenství nebo na základě tohoto nařízení, byla

dále zvá�ena s přihlédnutím k cílům článku 42 Smlouvy tak, aby k předlo�ení konkrétních

návrhů do�lo do konce roku 2005.

VI. ZÁVĚR

Rada se domnívá, �e její společný postoj splňuje základní cíle původního návrhu Komise a �e

včleněním změn uvedených v oddílu III tohoto odůvodnění bere do značné míry v úvahu

stanovisko Evropského parlamentu zaujaté v rámci prvního čtení.

________________________
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Interinstitutional File:
2003/0184 (COD)

13940/04

SOC 509
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"I/A" ITEM NOTE
From : General Secretariat
To : Permanent Representatives Committee (Part 1) / Council
No. prev. doc. : 9797/04 SOC 266 CODEC 764
No. Cion prop. : 12094/03 SOC 320 CODEC 1096 – COM(2003) 468 final

9020/04 SOC 209 CODEC 648 – COM(2004) 314 final
Subject : Amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the

Council amending Regulation (EEC) No. 1408/71 on the application of social
security schemes to employed persons, to self-employed persons and to
members of their families moving within the Community and
Regulation (EEC) No. 574/72 laying down the procedure for implementing
Regulation (EEC) No. 1408/71 (Miscellaneous Amendments 2003)
– Adoption of a Common Position

1. On 27 August 2003, the Commission submitted to the Council the above-mentioned proposal

for a Regulation. This proposal aims to update Regulations (EEC) No. 1408/711 and 574/722

                                                
1 Council Regulation (EEC) No. 1408/71 on the application of social security schemes to

employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within
the Community.

2 Council Regulation (EEC) No. 574/72 laying down the procedure for implementing
Regulation (EEC) No. 1408/71.
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to take account of changes in national legislation, clarify the legal situation with regard to

certain articles of these Regulations and take account of recent developments in the case law

of the European Court of Justice.

2. In view of the subject matter, the Regulation to be adopted on the basis of the proposal will

also be relevant to the European Economic Area Member States and to Switzerland.

3. The proposed legal bases being Articles 42 and 308 of the Treaty, the Council is required to

act unanimously, in accordance with the co-decision procedure with the European

Parliament.

4. Acting in accordance with Article 251 of the Treaty, the European Parliament delivered its

first reading Opinion on 11 March 2004.

The Economic and Social Committee delivered its Opinion on 10 December 2003.

5. On 30 April 2004, the Commission submitted an amended proposal wholly accepting the four

amendments adopted by Parliament. The Council could accept three of these amendments in

full and one as regards the substance.

6. On 1 June 2004, the Council (EPSCO) reached a political agreement on the text of the draft

Regulation as set out in doc. 9656/04 SOC 260 CODEC 746 and agreed to enter in its

Minutes the draft Statements as set out in doc. 9656/04 ADD 1 + COR 1 + COR 2 (de).
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7. The text of the draft Common Position having now been finalised by the Legal/Linguistic

experts (doc. 12062/04 SOC 382 CODEC 968), the Permanent Representatives Committee is

invited, in accordance with the usual procedure, to recommend the Council to:

– adopt, in accordance with Article 251 of the Treaty, as an "A" item at one of its

forthcoming sessions, the draft Common Position as set out in doc. 12062/04 SOC 382

CODEC 968 and the Statement of the Council's Reasons in the Addendum thereto;

– enter in its Minutes the Statements as contained in Addendum 1 to this document;

– forward the Common Position, together with the Statement of Reasons, to the European

Parliament.

________________________
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Interinstitutional File:
2003/0184 (COD)

13940/04
ADD 1

SOC 509
CODEC 1171

ADDENDUM TO THE "I/A" ITEM NOTE
From : General Secretariat
To : Permanent Representatives Committee (Part 1) / Council
No. prev. doc. : 9656/04 ADD 1 SOC 260 CODEC 746 + COR 1 + COR 2 (de)
No. Cion prop. : 12094/03 SOC 320 CODEC 1096 – COM(2003) 468 final

9020/04 SOC 209 CODEC 648 – COM(2004) 314 final
Subject : Amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the

Council amending Regulation (EEC) No. 1408/71 on the application of social
security schemes to employed persons, to self-employed persons and to
members of their families moving within the Community and
Regulation (EEC) No. 574/72 laying down the procedure for implementing
Regulation (EEC) No. 1408/71 (Miscellaneous Amendments 2003)
– Adoption of a Common Position

Delegations will find in the Annex the Draft Statements to be entered in the Council Minutes.

________________________
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ANNEX

DRAFT STATEMENTS FOR THE COUNCIL MINUTES

1. Statement from the Council ad Article 1(5) of the Commission Proposal

"The Council has decided not to adopt Article 1(5) of the Commission proposal while

awaiting the entry into force of the simplified Regulation. The Council accepts the need for

balance between contributions deducted and the cost of benefits paid, as envisaged by

Article 33(1). From this principle ensues the possibility of deducting contributions on the

basis of all the pensions paid to a pensioner. However, in the context of the process of reform

and simplification of (EC) Regulation No. 1408/71 and recalling the agreement that the

modalities of application of the proposed Article 5 (assimilation of facts) in relation to

Article 30 (contributions by pensioners) of the simplified Regulation would be provided for in

the implementing Regulation, it is premature to take such a measure at the present time.

However, it must be clear that it is not possible to levy on the basis of national legislation

more contributions than would be the case if the person concerned was receiving all the

pensions under the legislation of that Member State."

2. Commission Statement ad Article 1(5) of the Commission Proposal

"The Commission envisages including some measures in the implementing Regulation to deal

with the practical consequences of Article 30."
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3. Commission Statement ad Annex IIa

"The Commission has proposed to revise the list of entries in Annex IIa (in particular the

following group of benefits: Child care allowance (Finland); Disability Allowance and care

allowance for disabled children (Sweden); Disability Living Allowance; Attendance

Allowance; Carer's Allowance (United Kingdom)) and continues to consider that this will be

necessary in order to meet the criteria of the jurisprudence of the Court and the criteria agreed

in the Council's Common Position on the Miscellaneous Amendments proposal of 2003. It

entirely reserves therefore its right to seize the Court and to present a proposal, if necessary,

to revise the list of entries in Annex IIa, based on the findings of the Court."

4. Council and United Kingdom Statements concerning the issue of coordination of

benefits for the disabled

"The Council invites the Commission to set up an informal working group which would

consider the issue of coordination of benefits for the disabled including, in particular, those

which are removed from Annex IIa either in application of European Court of Justice

jurisprudence or under this Regulation, taking into account the objectives of Article 42 of the

Treaty. Proposals to improve the coordination of such benefits should be put forward before

the end of 2005."

"The United Kingdom welcomes the fact that an informal working group will consider the

difficult question of coordinating, in particular, those benefits that are no longer listed in

Annex IIa. We agree on the basis that the current provisions of Article 4(2a) in relation to

special non-contributory benefits that provide specific protection for the disabled and the

system of coordination for those benefits where they are listed in Annex IIa shall not be

amended or replaced."
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5. Joint Netherlands – Portugal statement

"When the new revised Regulation becomes applicable, the entry concerning Article 31 of the

Netherlands – Portugal Convention will lapse. This does not affect existing benefits. Other

international commitments will be honoured."

________________________
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KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 

V Bruselu dne 16.11.2004 
KOM(2004) 752 v konečném znění 

2003/0184 (COD) 

  

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 
 

týkající se 

společného postoje přijatého Radou s ohledem na přijetí nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování 
systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se 
v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 (různé změny) 
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2003/0184 (COD) 

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 
 

týkající se 

společného postoje přijatého Radou s ohledem na přijetí nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování 
systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se 
v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 (různé změny) 

1- SOUVISLOSTI 

Datum předání návrhu EP a Radě 
(dokument KOM(2003) 468 v konečném znění – 2003/0184 COD): 

31. července 2003. 

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne: 10. prosince 2003. 

Stanovisko Evropského parlamentu, první čtení, ze dne: 11. března 2004. 

Datum předání pozměněného návrhu: 22. dubna 2004. 

Datum přijetí společného postoje: 15. listopadu 2004. 

2- CÍLE NÁVRHU KOMISE 

Nařízení (EHS) č. 1408/71 a jeho prováděcí nařízení (EHS) č. 574/72 zajišťují koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení členských států ve snaze ochraňovat zaměstnané osoby a 
jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství. 

Dne 31. července 2003 předložila Komise pozměňující návrh uvedených nařízení. Cílem 
tohoto návrhu je aktualizovat uvedená nařízení Společenství a zohlednit tak změny 
ve vnitrostátních právních předpisech a vyjasnit právní stav některých článků uvedených 
nařízení. Pozměňovací návrh se rovněž snaží vzít v úvahu nedávný vývoj judikatury Soudního 
dvora Evropských společenství, zejména judikaturu týkající se identifikačních kritérií pro 
poskytování zvláštních peněžitých dávek nedaňového typu, na které se vztahuje zvláštní 
koordinace (nevývozní dávky, pokud splňují výše uvedená kritérií a jsou uvedeny 
v příloze IIa nařízení), dále judikaturu týkající se vztahů mezi nařízením a ustanoveními 
dvoustranných dohod o sociálním zabezpečení (zůstávají v platnosti, pokud splňují podmínky 
pro to, aby byla uvedena v příloze III nařízení). 
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3- -PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNÉHO POSTOJE 

3.1. Obecné poznámky- 

Společný postoj, který Rada jednomyslně přijala postupem podle článku 42 ES, 
zachovává podstatu návrhu Komise, jež spočívá na těchto dvou bodech: 

• Revize seznamu zvláštních peněžitých dávek nedaňového typu v příloze IIa 
nařízení (EHS) č. 1408/71 na základě kritérií stanovených v čl. 4 odst. 2a nařízení 
s ohledem na judikaturu Soudního dvora. I když se Rada nemohla shodnout na 
seznamu dávek, které uvádí Komise ve svém návrhu, je vhodné upozornit na to, 
že počet dávek (dávek, které jsou z důvodu své specifické povahy předmětem 
zvláštní koordinace a které jsou vypláceny výhradně na území členského státu, 
v němž osoba žije) uvedených v příloze společného postoje je oproti současnému 
seznamu značně snížen. Na základě budoucí judikatury Soudního dvora si dále 
Komise vyhrazuje právo učinit nový návrh na revizi přílohy IIa, aby bylo 
zajištěno jednotné nakládání se všemi obdobnými dávkami. 

• Revize přílohy III nařízení obsahující seznam dvoustranných dohod, které 
zůstávají použitelné i po vstupu v platnost nařízení (EHS) č. 1408/71. Tento 
seznam mohl být značně zkrácen na základě kritérií, která rovněž stanovil Soudní 
dvůr, a znovu uveden v čl. 7 odst. 2 nařízení. 

3.2. Změny navržené Evropským parlamentem v prvním čtení 

Na svém plenárním zasedání dne 11. března 2004 přijal Evropský parlament 
4 změny, které schválila Komise ve svém pozměněném návrhu ze dne 
22. dubna 2004. 

Tyto čtyři změny byly rovněž uvedeny ve společném postoji Rady. 

Ústně navržená změna byla zohledněna v bodu odůvodnění 6 společného postoje, 
který vyzývá členské státy k přijetí opatření nezbytných k tomu, aby nepříznivé 
dopady některých změn v seznamu dávek uvedených v příloze IIa, konkrétně stává-li 
se dávka nevývozní, jelikož je uvedena v příloze, byly upraveny s ohledem na osoby, 
které byly dříve příjemci uvedených dávek, a bylo případně stanoveno přechodné 
období. 

Změny 1, 2 a 3 byly uvedeny v příloze I bodu 2) oddíle G Španělsko, oddíle I Irsko a 
oddíle Y Spojené království, neboť uvedené dávky zcela splňují kritéria stanovená 
v článku 4 odst. 2a nařízení. 

3.3. Nová ustanovení zavedená Radou a postoj Komise vůči těmto ustanovením 

3.3.1. Příloha I bod 2) společného postoje – Zvláštní peněžité dávky nedaňového typu 
uvedené v příloze IIa nařízení (EHS) č. 1408/71 

Rada se shodla na seznamu peněžitých dávek nedaňového typu, které budou uvedeny 
v příloze IIa na základě kritérií stanovených v čl. 4 odst. 2 nařízení. Některé členské 
státy (Spojené království, Švédsko a Finsko) se však domnívají, že některé z jejich 
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dávek1 by měly být v příloze IIa zachovány z důvodu jejich specifické povahy, která 
je odlišuje od jiných dávek, které byly z přílohy vyňaty. Ve snaze o kompromis Rada 
souhlasila se zachováním uvedených dávek v příloze do té doby, než se Soudní dvůr 
vyjádří k otázce specifické povahy uvedených dávek oproti dávkám, které Soudní 
dvůr již přezkoumal, a s ohledem na kritéria stanovená v čl. 4odst. 2 nařízení. 

V prohlášení k protokolu Rady Komise znovu potvrzuje svůj názor, že s ohledem na 
judikaturu Soudního dvora a na kritéria uvedená v čl. 4 odst. 2 nařízení by příslušné 
dávky neměly být uvedeny v příloze IIa. Proto si vyhrazuje právo předat věc 
Soudnímu dvoru a na základě závěrů Soudního dvora případně předložit návrh na 
revizi seznamu údajů uvedených v příloze IIa. 

Komise se může spokojit s tímto řešením, protože zajistí dlouhodobě jednotné a 
objektivní nakládání se všemi obdobnými dávkami. 

Je třeba rovněž zdůraznit, že během svých jednání o přistoupení členské státy při 
přezkoumání žádostí o začlenění dávek do přílohy použily stejná kritéria jako jsou 
kritéria stanovená v čl. 4 odst. 2 nařízení. Pro zachování jasnosti a právní ochrany 
byly současné údaje nových členských států, které jsou uvedeny ve smlouvě o 
přistoupení, rovněž v textu zachovány. 

Dále byla do přílohy přidána lucemburská dávka (příjem osob s vážným zdravotním 
postižením (čl. 1 odst. 2 zákona ze dne 12. září 2003)) a finská dávka (Zvláštní 
pomoc pro přistěhovalce (zákon o zvláštní pomoci pro přistěhovalce, 1192/2002)). 
Uvedení těchto údaj příslušným osobám, a proto splňují kritéria stanovená v čl. 4 
odst. 2 nařízení (EHS) č. 1408/71. 

3.3.2. Čl. 1 bod 3) a příloha I bod 3) společného postoje – Dvoustranné dohody uvedené 
v příloze III nařízení (EHS) č. 1408/71, které jsou i nadále použitelné bez ohledu na 
vstup v platnost nařízení 1408/71. 

Změna čl. 7 odst. 2 nařízení 1408/71 navržená ve společném postoji upřesňuje 
v souladu s judikaturou Soudního dvora podmínky, za nichž pozdější dohody 
uvedené v nařízení mohou zůstat použitelné; tuto skutečnost Komise vítá. 

                                                 
1 Pro Spojené království:   

- Příspěvek na obživu pro zdravotně postižené osoby (zákon z roku 1991 o příspěvku na obživu pro 
zdravotně postižené osoby a o příspěvku na práci pro zdravotně postižené osoby (Disability Living 
Allowance and Disability Working Allowance Act) ze dne 27. června 1991, článek 1, a nařízení z roku 
1991 o příspěvku na obživu pro zdravotně postižené a příspěvku na práci pro zdravotně postižené 
(Severní Irsko) (Disability Living Allowance and Disability Working Allowance (Severní Irsko) Order) 
ze dne 24. července 1991, článek 3).  
- Příspěvek na péči o třetí osobu (zákon z roku 1975 o sociálním zabezpečení (Social Security Act) ze 
dne 20. března 1975, článek 35, a zákon z roku 1975 o sociálním zabezpečení (Seversní Irsko) (Social 
Security (Severní Irsko) Act) ze dne 20. března 1975, článek 35).  
- Příspěvek na péči o invalidní osobu (zákon z roku 1975 o sociálním zabezpečení (Social Security Act) 
ze dne 20. března 1975, článek 37, a zákon z roku 1975 o sociálním zabezpečení (Severní Irsko) (Social 
Security (Severní Irsko) Act) ze dne 20. března 1975, článek 37).  
Pro Švédsko: Příspěvek v invaliditě a příspěvek na péči o zdravotně postižené dítě (zákon č. 703 z roku 
1998). 
Pro Finsko: Příspěvek na péči o dítě (zákon o příspěvku na péči o dítě, 444/69). 
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V příloze III tohoto nařízení jsou uvedeny dvoustranné dohody, které splňují 
uvedené podmínky a které jsou i nadále použitelné. 

V nařízení, které při svém vstupu v platnost nahrazuje předcházející dohody a které 
spadá do stejné oblasti působnosti, je v úvodním odstavci přílohy III doplněn 
komentář upřesňující, že dohody, které nespadají do téže oblasti působnosti a 
zůstávají tedy v platnosti, nejsou uvedeny v příloze III. 

Ve snaze o vyjasnění byla změněna terminologie některých údajů, které jsou 
v současné době uvedeny v příloze, a to beze změny jejich obsahu. 

3.3.3. Čl. 1 bod 1) společného postoje – Změny článku 3 nařízení 1408/71 

Změny, které Komise navrhla ve společném postoji, rozšiřují prováděcí podmínky o 
princip rovnosti zacházení. Tyto změny jsou pro Komisi přijatelné. 

3.3.4. Čl. 1 bod 5) společného postoje– Změna článku 33 nařízení 1408/71 

Společný postoj Rady nepřebírá změnu článku 33, kterou navrhla Komise. Rada se 
domnívá, že je třeba počkat na vstup v platnost nového zjednodušeného nařízení (ES) 
č. 883/2004, které na základě článku 5 (asimilace skutečností) a článku 30 (příspěvky 
příjemce důchodu) umožní srážku z příspěvků, a to na základě všech dávek nebo 
důchodu vyplacených příjemci, ale vyžádá si prováděcí pravidla v dalším 
prováděcím nařízení (viz prohlášení Rady v protokolu). Ve svém prohlášení 
k protokolu Komise potvrzuje svůj záměr začlenit do nového prováděcího nařízení 
prováděcí pravidla článku 30 nového nařízení 883/2004. Postoj Rady k této 
záležitosti je pro Komisi naprosto přijatelný. 

3.3.5. Čl. 1 bod 9); článek 3; příloha I bod 1)b), bod 4) c), bod 5) c) a f); příloha II bod 4) 
společného postoje 

Stejně jako Německo požádalo i Rakousko o vynechání údaje uvedeného v příloze II 
oddílu K Rakousko, čímž na základě čl. 1 písm. j) čtvrtého pododstavce nařízení 
(EHS) č. 1408/71 došlo k vyloučení některých zvláštních systémů pro samostatně 
výdělečné osoby z oblasti působnosti nařízení. Komise vítá tuto iniciativu, která 
umožňuje použití ustanovení nařízení 1408/71 pro zvláštní systémy. Toto opatření 
vyžaduje přechodné období, které je ve společném postoji prodlouženo až do 
1. ledna 2005, což je naprosto přijatelné s ohledem na dobu potřebnou pro přijetí 
nařízení. Zároveň si vyžádá začlenění ustanovení, která se týkají výpočtu dávek a 
upřesnění týkající příslušných orgánů. 

3.3.6. Příloha I bod 1) c) ii) a bod 5) d) a příloha II body 1) a 3) společného postoje 

Provedené změny jsou čistě formální a byly provedeny na jedné straně z důvodu 
změny terminologie ve francouzských právních předpisech o rodinných dávkách, a 
na druhé straně z důvodu změny příslušného orgánu ve Švédsku a Dánsku. 

3.3.7. Příloha 1 bod 5) společného postoje– Údaje týkající se Dánska 

Po stažení přílohy IIa z dánské dávky „dočasné dávky nezaměstnaným, kteří byli 
přijati do „flexibilního zaměstnání“ během 12 měsíců (ledighedsydelse)“, se ukázalo 
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nutné přidat do přílohy VI upřesnění o tom, že tato dávka se musí řídit ustanoveními 
přílohy o nezaměstnanosti. 

4- ZÁVĚR 

Komise v úplnosti schvaluje společný postoj, který odpovídá cílům návrhu Komise a 
zohledňuje všechny změny Evropského parlamentu. 

5 PROHLÁŠENÍ KOMISE 

Viz příloha 
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PŘÍLOHA 

PROHLÁŠENÍ RADY K PROTOKOLU 

Prohlášení Komise týkající se čl. 1 odst. 5 návrhu Komise 

„Komise zamýšlí začlenit některá opatření do prováděcího nařízení s cílem čelit tak 
praktickým důsledkům článku 30.“ 

Prohlášení Komise týkající se přílohy IIa 

„Komise navrhla změnit seznamu údajů začleněných do přílohy IIa (zejména pokud jde o tyto 
dávky: příspěvek na péči o dítě (Finsko), dávky v invaliditě a dávky na péči o zdravotně 
postižené dítě (Švédsko), příspěvek na obživu pro zdravotně postižené osoby, pomocný 
příspěvek, příspěvek na péči o zdravotně postiženou osobu (Spojené království), a je i nadále 
toho názoru, že bude třeba tuto změnu provést, aby byla splněna kritéria judikatury Soudního 
dvora a kritéria stanovená ve společném postoji Rady z roku 2003 týkajícím se návrhu na 
různé změny. Proto si vyhrazuje právo předat věc Soudnímu dvoru a na základě závěrů 
Soudního dvora případně předložit návrh na revizi seznamu údajů uvedených v příloze IIa.“ 


