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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o /2004,

annettu ,

sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta

yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin,

itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä

asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 42 ja 308 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,1

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä,2

                                                
1 EUVL C 80 , 30.3.2004, s. 118.
2 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 11. maaliskuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa

lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, hyväksytty ... (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ... (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
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sekä katsovat seuraavaa:

1) Asetuksiin (ETY) N:o 1408/711 ja (ETY) N:o 574/722 olisi tehtävä eräitä muutoksia

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen viimeaikaisen oikeuskäytännön ottamiseksi huomioon,

kyseisten asetusten soveltamisen helpottamiseksi ja jäsenvaltioiden

sosiaaliturvalainsäädännössä tapahtuneiden muutosten ottamiseksi huomioon.

2) Oikeuskäytännön viimeaikaisen kehityksen huomioonottamiseksi olisi vedettävä

johtopäätökset, varsinkin asioissa Johann Franz Duchon vastaan

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten3 ja Office national de l'emploi vastaan

Calogero Spataro4 annetuista tuomioista.

3) Asiassa Friedrich Jauch vastaan Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter ja asiassa

Ghislain Leclere ja Alina Deaconescu vastaan Caisse nationale des prestations familiales

annetut tuomiot5, jotka koskevat etuuksien määrittämistä maksuihin perustumattomiksi

erityisetuuksiksi, edellyttävät oikeusvarmuuden vuoksi, että täsmennetään huomioon otettavat

kaksi kumulatiivista kriteeriä, joiden perusteella tällaiset etuudet voidaan pätevästi merkitä

asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteeseen II a. On aiheellista tarkistaa liitettä tältä pohjalta

ottaen huomioon jäsenvaltioiden lainsäädännössä tapahtuneet muutokset, jotka koskevat

tämän tyyppisiä etuuksia, jotka yhdistelmäluonteensa vuoksi kuuluvat erityisen

yhteensovittamisen piiriin. Etuudensaajien oikeuksien turvaamiseksi on myös tärkeää antaa

tarkat siirtymäsäännökset etuudesta, jota edellä mainittu asiassa Jauch annettu tuomio koskee.

                                                
1 EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2. Asetus ajantasaistettu asetuksella (EY) N:o 118/97 (EYVL L 28,

30.1.1997, s. 1), viimeksi muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY)
N:o 631/2004 (EUVL L 100, 6.4.2004, s. 1) ja kumotaan Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksella (EY) N:o 883/2004 (EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1) täytäntöönpanoasetuksen
voimaantulopäivästä.

2 EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 631/2004 (EUVL L 100, 6.4.2004, s. 1).

3 Asia C-290/00, tuomio 18.4.2002 (Kok. 2002, s. I-3567).
4 Asia C-170/95, tuomio 13.6.1996 (Kok. 1996, s. I-2921).
5 Asia C-215/99, tuomio 8.3.2001 (Kok. 2001, s. I-1901) ja asia C-43/99, tuomio 31.5.2001

(Kok. 2001, s. I-4265).
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4) Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja kahdenvälisten sosiaaliturvasopimusten välisiä suhteita

koskevan oikeuskäytännön perusteella on tarpeen tarkistaa kyseisen asetuksen liitettä III.

Liitteessä III olevan A osan merkinnät ovat perusteltuja vain kahdessa tapauksessa: jos ne

ovat edullisempia siirtotyöläisille1 tai jos ne koskevat erityisiä – yleensä historiallisiin

tilanteisiin liittyviä – poikkeuksellisia olosuhteita. Lisäksi B osaan ei ole aiheellista hyväksyä

merkintöjä kuin siinä tapauksessa, että poikkeukselliset ja objektiiviset tilanteet edellyttävät

poikkeamista asetuksen 3 artiklan 1 kohdasta sekä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen

12, 39 ja 42 artiklasta2.

5) Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 soveltamisen helpottamiseksi olisi oltava tiettyjä säännöksiä,

jotka koskevat virkamiehiä tai sellaisina pidettäviä henkilöitä ja toisaalta matkustavan tai

lentävän henkilökunnan jäseniä yrityksissä, jotka harjoittavat kansainvälistä liikennettä

kuljettaen matkustajia tai tavaraa rautateitse, maanteitse, lentoteitse tai sisävesitse; lisäksi olisi

oltava yksityiskohtaiset säännöt mainitun asetuksen 23 artiklan mukaisen huomioon otettavan

keskimäärän määrittämiseksi.

6) Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteen II a tarkistaminen johtaa eräiden nykyisten merkintöjen

poistamiseen ja, ottaen huomioon joidenkin jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön

muutokset, eräiden uusien merkintöjen lisäämiseen. Jälkimmäisessä tapauksessa on kyseisten

jäsenvaltioiden asiana harkita, ovatko siirtymäjärjestelyt tai kahdenväliset ratkaisut tarpeen

niiden henkilöiden osalta, joiden saatuihin oikeuksiin tämä voi vaikuttaa,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

                                                
1 Yhteisöjen tuomioistuin on muistuttanut edullisimman kohtelun periaatteesta seuraavissa

asioissa antamissaan tuomioissa: asia C-227/89, tuomio 7.2.1991 (Kok. 1991, s. I-323); asia
C-475/93, tuomio 9.11.1995 (Kok. 1995,
s. I-3813), asia C-75/99, tuomio 9.11.2000 (Kok. 2000, s. I-9399) ja asia
C-277/99, tuomio 5.2.2002 (Kok. 2002 s. I-1261).

2 – Asia C-214/94, tuomio 30.4.1996, Kok. 1996, s. I-2253.
– Asia C-308/93, tuomio 30.4.1996, Kok. 1996, s. I-2097.
– Asia C-55/2000, tuomio 15.1.2002, Kok. 2002, s. I-413.
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1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 1408/71 seuraavasti:

1. Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a) Poistetaan 1 kohdasta sanat "jäsenvaltion alueella asuvat".

b) Poistetaan 3 kohdasta sanat "ja 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehtyjen sopimusten

määräyksiä".

2. Korvataan 4 artiklan 2 a kohta seuraavasti:

"2 a. Tätä artiklaa sovelletaan maksuihin perustumattomiin rahallisiin erityisetuuksiin, jotka

annetaan sellaisen lainsäädännön mukaan, jolla on henkilöllisen soveltamisalansa,

tavoitteidensa ja/tai oikeutta koskevien edellytysten vuoksi sekä 1 kohdassa tarkoitetun

sosiaaliturvalainsäädännön että sosiaalihuollon piirteitä.

Maksuihin perustumattomat rahalliset erityisetuudet ovat etuuksia,

a) jotka on tarkoitettu
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i) antamaan lisä-, korvaavaa tai täydentävää turvaa sellaista tapahtumaa vastaan,

joka kuuluu 1 kohdassa tarkoitettuihin sosiaaliturvan aloihin, ja jotka takaavat

asianomaisille henkilöille vähimmäistoimeentulon ottaen huomioon taloudellinen

ja sosiaalinen tilanne kyseisessä jäsenvaltiossa

tai

ii) vain vammaisten erityistä suojelemista varten ja jotka liittyvät läheisesti kyseisen

henkilön sosiaaliseen ympäristöön kyseisessä jäsenvaltiossa

ja

b) joiden rahoitus saadaan yksinomaan pakollisesta verotuksesta, joka on tarkoitettu

kattamaan yleiset julkiset menot, ja joiden myöntämis- ja laskentaedellytykset eivät

riipu mistään etuudensaajan osalta suoritettavasta maksusta. Maksuihin perustuvan

etuuden lisänä myönnettäviä etuuksia ei kuitenkaan katsota maksuihin perustuviksi

etuuksiksi yksinomaan tästä syystä;

ja

c) jotka on lueteltu liitteessä II a.".

3. Korvataan 7 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

"c) jäsenvaltioiden jo ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää tekemien tiettyjen

sosiaaliturvasopimusten määräykset, mikäli ne ovat etuudensaajien kannalta edullisempia tai

jos ne johtuvat tietyistä historiallisista olosuhteista ja niiden vaikutus on ajallisesti rajoitettu,

jos ne ilmoitetaan liitteessä III.".



12062/3/04 REV 3 RR/aj 6
DG G II    FI

4) Korvataan 9 a artikla seuraavasti:

"9 a artikla

Viitekauden pidentäminen

Jos jäsenvaltion lainsäädännön mukaan etuutta koskevan oikeuden tunnustaminen edellyttää

vähimmäisvakuutuskauden täyttymistä tiettynä aikana ennen vakuutustapahtumaa, jota vastaan

vakuutus on otettu (viitekausi), ja jos edellä mainittu lainsäädäntö edellyttää, että kaudet, joiden

aikana etuuksia on myönnetty tämän jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, tai kaudet, jotka on

tarkoitettu lasten kasvattamiseen tämän jäsenvaltion alueella, johtavat viitekauden pidentämiseen,

kaudet, joiden aikana työkyvyttömyyseläkkeitä tai vanhuuseläkkeitä tai sairausetuuksia,

työttömyysetuuksia tai työtapaturmaetuuksia tai ammattitautietuuksia on myönnetty toisen

jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, ja kaudet, jotka on tarkoitettu lasten kasvattamiseen toisen

jäsenvaltion alueella, johtavat samoin edellä sanotun viitekauden pidentämiseen.".

5. Korvataan 10 a artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Edellä 10 artiklan ja III osaston säännöksiä ei sovelleta 4 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettuihin

erityisiin maksuihin perustumattomiin rahaetuuksiin. Henkilöille, joihin tätä asetusta sovelletaan,

myönnetään näitä etuuksia yksinomaan sen jäsenvaltion alueella, jossa he asuvat, ja kyseisen

jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, edellyttäen että nämä etuudet on lueteltu liitteessä II a.

Etuudet myöntää asuinpaikan laitos omalla kustannuksellaan.".
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6. Lisätään 23 artiklaan kohta seuraavasti:

"2 a. Edellä 1 ja 2 kohdan säännöksiä sovelletaan myös silloin, kun toimivaltaisen laitoksen

soveltamassa lainsäädännössä asetetaan tietty viitekausi ja tämä kausi vastaa kyseisessä

tapauksessa kokonaisuudessaan tai osittain yhden tai useamman muun jäsenvaltion

lainsäädännön mukaan asianomaiselle henkilölle täyttyneitä vakuutuskausia.".

7. Poistetaan 35 artiklan 2 kohta.

8. Poistetaan 69 artiklan 4 kohta.

9. Lisätään artiklat seuraavasti:

"95 f artikla

Liitteessä II olevan I jakson kohtien "D. SAKSA" ja "R. ITÄVALTA" muuttamista koskevat

siirtymäsäännökset

1. Liitteessä II olevan I jakson kohdissa "D. SAKSA" ja "R. ITÄVALTA",

sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin,

itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY)

N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston

asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta ... annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston

asetuksella (EY) N:o /2004* asetuksella muutetussa muodossa, ei anneta mitään oikeuksia ajalle

ennen 1 päivää tammikuuta 2005.
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2. Kaikki vakuutuskaudet ja mahdolliset työskentelykaudet, kaudet itsenäisenä

ammatinharjoittajana tai asumiskaudet, jotka ovat jäsenvaltion lainsäädännön mukaan täyttyneet

ennen 1 päivää tammikuuta 2005, otetaan huomioon määritettäessä tämän asetuksen säännösten

mukaisesti saatuja oikeuksia.

3. Jollei 1 kohdan säännöksistä muuta johdu, oikeus saavutetaan tämän asetuksen nojalla, vaikka

se liittyy vakuutustapahtumaan, joka on sattunut ennen 1 päivää tammikuuta 2005.

4. Kaikki etuudet, joita ei ole myönnetty tai joiden maksaminen on keskeytetty asianomaisen

henkilön kansalaisuuden tai asuinpaikan vuoksi, myönnetään tai palautetaan asianomaisen

pyynnöstä 1 päivästä tammikuuta 2005, jolleivät aikaisemmat oikeudet ole antaneet aihetta

kertakorvauksen maksamiseen.

5. Sellaisten henkilöiden oikeudet, joille on myönnetty eläke tai elinkorko ennen 1 päivää

tammikuuta 2005, voidaan heidän pyynnöstään tarkistaa, ottaen huomioon tämän asetuksen

säännökset. Tätä säännöstä sovelletaan myös muihin 78 artiklassa tarkoitettuihin etuuksiin.

6. Jos 4 tai 5 kohdassa tarkoitettu pyyntö jätetään kahden vuoden kuluessa 1 päivästä

tammikuuta 2005, tämän asetuksen mukaisesti saadut oikeudet ovat voimassa kyseisestä

päivämäärästä eikä kyseisiin henkilöihin voida soveltaa oikeuksien menettämistä tai raukeamista

koskevaa minkään jäsenvaltion lainsäädäntöä.

7. Jos 4 tai 5 kohdassa tarkoitettu pyyntö jätetään 1 päivänä tammikuuta 2005 alkaneen kahden

vuoden määräajan päättymisen jälkeen, oikeudet, joita ei ole menetetty tai jotka eivät ole rauenneet,

ovat voimassa pyynnön päivämäärästä alkaen, jollei jäsenvaltioiden lainsäädännössä ole asiasta

edullisempia säännöksiä.
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95 g artikla

Liitteessä II a olevan, itävaltalaista huoltoavustusta (Pflegegeld) koskevan merkinnän poistamista

koskevat siirtymäsäännökset

Jos Itävallan liittovaltion huoltoavustuslain mukaista huoltoavustusta on haettu tämän asetuksen

10 a artiklan 3 kohdan nojalla viimeistään 8 päivänä maaliskuuta 2001, on sovellettava asetuksen

tätä säännöstä niin kauan kuin avustuksen saajan asuinpaikka pysyy Itävallassa 8 päivän

maaliskuuta 2001 jälkeen.

_____________________

* EUVL L ..."

10. Muutetaan liitteet II, II a, III, IV ja VI tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 574/72 seuraavasti:

1. Poistetaan 4 artiklan 11 kohta.
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2. Lisätään artikla seuraavasti:

"10 c artikla

Muodollisuudet sovellettaessa asetuksen 13 artiklan 2 kohdan d alakohtaa virkamiehiin ja sellaisina

pidettäviin henkilöihin

Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimeämän laitoksen, jonka lainsäädäntöä sovelletaan,

on annettava 13 artiklan 2 kohdan d alakohdan soveltamiseksi todistus siitä, että virkamies tai

sellaisena pidettävä henkilö on kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön alainen."

3. Muutetaan 12 a artikla seuraavasti:

a) Korvataan otsikko seuraavasti:

"Sellaisten henkilöiden osalta sovellettavat säännöt, joita tarkoitetaan asetuksen 14 artiklan 2 ja

3 kohdassa, 14 a artiklan 2–4 kohdassa ja 14 c artiklassa ja jotka normaalisti tekevät työtä tai

harjoittavat itsenäisesti ammattia kahden tai useamman jäsenvaltion alueella".

b) Korvataan johdantolause seuraavasti:

"Asetuksen 14 artiklan 2 ja 3 kohtaa, 14 a artiklan 2–4 kohtaa ja 14 c artiklaa sovellettaessa

noudatetaan seuraavia sääntöjä:".
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c) Lisätään kohta seuraavasti:

"1 a. Jos asetuksen 14 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti henkilö, joka on matkustavan tai

lentävän henkilökunnan jäsen kansainvälistä liikennettä harjoittavassa yrityksessä, on sen

jäsenvaltion lainsäädännön alainen, jonka alueella hänet työllistävän yrityksen sääntömääräinen

kotipaikka tai liiketoimipaikka tai sivuliike tai kiinteä toimipaikka sijaitsee tai jonka alueella hän

asuu ja pääasiallisesti työskentelee, kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimeämän

laitoksen on annettava asianomaiselle henkilölle todistus siitä, että hän on sen lainsäädännön

alainen.".

4. Poistetaan 32 a artikla.

5. Muutetaan liitteet tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin

virallisessa lehdessä.

Tämän asetuksen 1 artiklan 9 kohtaa, siltä osin kuin on kyse asetuksen (ETY) N:o 1408/71

95 f artiklasta, tämän asetuksen liitteessä I olevan 1 kohdan a alakohtaa ja b alakohtaa sekä tämän

asetuksen liitteessä II olevaa 2 kohtaa ja 4 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

________________________
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LIITE I

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteet seuraavasti:

1) Muutetaan liite II seuraavasti:

a) Korvataan I jakson kohdassa "D. SAKSA" oleva teksti maininnalla "Ei mitään.".

b) Korvataan I jakson kohdassa "R. ITÄVALTA" oleva teksti maininnalla "Ei mitään.".

c) Muutetaan II jakso seuraavasti:

i) Korvataan kohdassa "G. ESPANJA" oleva maininta "Ei mitään" seuraavasti:

"Synnytysavustukset (kertakorvauksena suoritettavat rahaetuudet, joita maksetaan

perheille kolmannesta lapsesta alkaen, sekä kertakorvauksena suoritettavat rahaetuudet,

jos lapsia syntyy kerralla kaksi tai useampia)."

ii) Korvataan kohdassa "H. RANSKA" oleva teksti seuraavasti:

"Syntymä- tai adoptioavustus (pienten lasten hoitoetuus)"
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iii) Korvataan kohdassa "W. SUOMI" oleva teksti seuraavasti:

"Äitiysavustuslain nojalla myönnettävät äitiyspakkaus, kertasuoritteinen äitiysavustus ja

kertasuoritteinen tuki kansainvälisen lapseksiottamisen kustannusten korvaamiseksi."

d) Poistetaan III jakson kohdan "D. SAKSA" b alakohta.

2. Korvataan liite II a seuraavalla tekstillä, joka sisältää vuoden 2003 liittymisasiakirjassa olevat

merkinnät muuttamattomina:

"Liite II a

ERITYISET MAKSUIHIN PERUSTUMATTOMAT RAHAETUUDET

(10 a artikla)

A. BELGIA

a) Tuloja korvaava tuki (27 päivänä helmikuuta 1987 annettu laki).

b) Vanhuksille taattu toimeentulo (22 päivänä maaliskuuta 2001 annettu laki).

B. TŠEKIN TASAVALTA

Sosiaaliavustus (sosiaalitukilaki N:o 117/1995 Sb.)
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C. TANSKA

Eläkkeensaajien asumiskulut (laki yksilöllisestä asumistuesta, kodifioitu lailla N:o 204 29 päivänä

maaliskuuta 1995).

D. SAKSA

Perustoimeentulotuki vanhuksille ja henkilöille, joiden ansiokyky on alentunut, sosiaaliturvalain

XII kirjan 4 luku.

E. VIRO

a) Aikuisia vammaisia koskeva avustus (27 päivänä tammikuuta 1999 annettu vammaisten

sosiaalietuuksia koskeva laki).

b) Valtion työttömyysavustus (1 päivänä lokakuuta 2000 annettu työttömien sosiaalista suojelua

koskeva laki).

F. KREIKKA

Erityisetuudet vanhuksille (laki 1296/82).
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G. ESPANJA

a) Taattu vähimmäistoimeentulo (7 päivänä huhtikuuta 1982 annettu laki N:o 13/82).

b) Vanhusten ja työhön kykenemättömien vammaisten avustamiseksi annetut rahaetuudet

(24 päivänä heinäkuuta 1981 annettu kuninkaallinen asetus N:o 2620/81).

c) Yleisen sosiaaliturvalain kodifioidun tekstin (hyväksytty kuninkaallisella lainsäädännön

toimeenpanoasetuksella N:o 1/1994 20 päivänä kesäkuuta 1994) 38 artiklan 1 kohdassa

tarkoitetut maksuihin perustumattomat työkyvyttömyyseläkkeet ja vanhuuseläkkeet.

d) Liikkuvuuden edistämiseksi ja kuljetuskustannusten korvaamiseksi tarkoitetut avustukset

(7 päivänä huhtikuuta 1982 annettu laki N:o 13/1982).

H. RANSKA

a) Lisäavustukset erityisinvaliditeettirahastosta ja vanhusten avustusrahastosta (30 päivänä

kesäkuuta 1956 annettu laki, kodifioitu sosiaaliturvalain VIII kirjaan).

b) Vammaisten aikuisten avustus (30 päivänä kesäkuuta 1975 annettu laki, kodifioitu

sosiaaliturvalain VIII kirjaan).

c) Erityisavustus (10 päivänä heinäkuuta 1952 annettu laki, kodifioitu sosiaaliturvalain

VIII kirjaan).
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I. IRLANTI

a) Työttömyyskorvaus (Social Welfare (Consolidation) Act 1993, III osa, 2 luku).

b) Vanhuuseläke (maksuihin perustumaton) (Social Welfare (Consolidation) Act 1993, III osa,

4 luku).

c) Leskeneläkkeet (maksuihin perustumattomat) (Social Welfare (Consolidation)

Act 1993, III osa, 6 luku, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1997 Social Welfare -lain

V osalla).

d) Vammaisavustus (Social Welfare Act 1996, IV osa).

e) liikuntakyvyttömälle tarkoitettu avustus (Health Act, 1970, 61 jakso)

f) sokeaineläke (Social Welfare (Consolidation) Act 1993, III osa, 5 luku).

J. ITALIA

a) Sosiaalieläkkeet toimeentuloa vailla oleville henkilöille (30 päivänä huhtikuuta 1969 annettu

laki N:o 153).

b) Eläkkeet ja avustukset vammaisille tai työkyvyttömille siviilihenkilöille (30 päivänä

maaliskuuta 1974 annettu laki N:o 118, 11 päivänä helmikuuta 1980 annettu laki N:o 18 ja

23 päivänä marraskuuta 1988 annettu laki N:o 508).

c) Eläkkeet ja avustukset kuuroille ja mykille (26 päivänä toukokuuta 1970 annettu laki N:o 381

ja 23 päivänä marraskuuta 1988 annettu laki N:o 508).
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d) Eläkkeet ja avustukset sokeille siviilihenkilöille (27 päivänä toukokuuta 1970 annettu laki

N:o 382 ja 23 päivänä marraskuuta 1988 annettu laki N:o 508).

e) Peruseläkettä täydentävät etuudet (4 päivänä huhtikuuta 1952 annettu laki N:o 218,

11 päivänä marraskuuta 1983 annettu laki N:o 638 ja 29 päivänä joulukuuta 1990 annettu laki

N:o 407).

f) Vammaisavustuksia täydentävät etuudet (12 päivänä kesäkuuta 1984 annettu laki N:o 222).

g) Sosiaaliavustus (8 päivänä elokuuta 1995 annettu laki N:o 335).

h) Sosiaalinen korotus (29 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain N:o 544 1 pykälän 1 ja

12 momentti sekä myöhemmin tehdyt muutokset).

K. KYPROS

a) Sosiaalieläke (vuoden 1995 sosiaalieläkelaki (laki 25(I)/95) sellaisena kuin se on muutettuna).

b) Vakavasti liikuntavammaisten tuki (ministerineuvoston päätökset N:o 38.210, tehty

16 päivänä lokakuuta 1992, N:o 41.370, tehty 1 päivänä elokuuta 1994, N:o 46.183, tehty

11 päivänä kesäkuuta 1997 ja N:o 53.675, tehty 16 päivänä toukokuuta 2001).

c) Sokeiden erityistuki (erityistukia koskeva vuoden 1996 laki (laki 77(I)/96 sellaisena kuin se

on muutettuna).
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L. LATVIA

a) Valtion sosiaaliturvaetuus (sosiaalitukea koskeva laki 26 päivältä lokakuuta 1995).

b) Avustus vammaisten kuljetuksista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi (26 päivänä

lokakuuta 1995 annettu sosiaalitukea koskeva laki).

M. LIETTUA

a) Sosiaalieläke (vuoden 1994 laki sosiaalieläkkeistä).

b) Erityinen liikuntarajoitteisten vammaisten kuljetuskorvaus (kuljetuskorvauksia koskeva

vuoden 2000 lain 7 artikla).

N. LUXEMBURG

Vaikeavammaisten tulot (1 artiklan 2 kohta, 12 päivänä syyskuuta 2003 annettu laki), lukuun

ottamatta vammaisiksi työntekijöiksi tunnustettuja henkilöitä, jotka toimivat yleisillä

työmarkkinoilla tai suojatyössä.

O. UNKARI

a) Työkyvyttömyysetuus (ministerineuvoston asetus N:o 83/1987 (XII 27)

työkyvyttömyysetuuksista).



12062/3/04 REV 3 RR/aj 8
LIITE I DG G II    FI

b) Maksuihin perustumaton vanhuusavustus (sosiaalihallintoa ja sosiaalietuuksia koskeva

vuoden 1993 laki III)

c) Kuljetusavustus (vakavasti fyysisesti vammaisten kuljetusavustuksia koskeva hallituksen

asetus N:o 164/1995 (XII 27)).

P. MALTA

a) Lisäavustus (vuoden 1987 sosiaaliturvalain 73 pykälä (318 luku)).

b) Ikään perustuva eläke (vuoden 1987 sosiaaliturvalaki (318 luku)).

Q. ALANKOMAAT

a) Laki vammaisten nuorten työkyvyttömyysavustuksista, annettu 24 päivänä huhtikuuta 1997

annettu laki (Wajong).

b) Laki lisäetuuksista, annettu 6 päivänä marraskuuta 1986 (TW).

R. ITÄVALTA

Korvauslisä (yleisestä sosiaalivakuutuksesta 9 päivänä syyskuuta 1955 annettu liittovaltion laki –

ASVG, kaupan alalla työskentelevien henkilöiden sosiaalivakuutuksesta 11 päivänä lokakuuta 1978

annettu liittovaltion laki – GSVG ja maanviljelijöiden sosiaalivakuutuksesta 11 päivänä lokakuuta

1978 annettu liittovaltion laki – BSVG).
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S. PUOLA

Sosiaalieläke (sosiaaliavusta 29 päivänä marraskuuta 1990 annettu laki).

T. PORTUGALI

a) Maksuihin perustumaton valtion vanhuus- ja työkyvyttömyyseläke (13 päivänä lokakuuta

1980 annettu laintasoinen asetus N:o 464/80).

b) Maksuihin perustumaton leskeyseläke (11 päivänä marraskuuta 1981 annettu sääntelyasetus

N:o 52/81).

U. SLOVENIA

a) Valtion eläke (23 päivänä joulukuuta 1999 annettu eläke- ja vammaisvakuutuslaki).

b) Eläkeläisten tulotuki (23 päivänä joulukuuta 1999 annettu eläke- ja vammaisvakuutuslaki).

c) Elatusapu (23 päivänä joulukuuta 1999 annettu eläke- ja vammaisvakuutuslaki).

V. SLOVAKIA

Ainoana tulolähteenä olevien eläkkeiden tarkistaminen (laki N:o 100/1988 Zb.).
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W. SUOMI

a) Vammaistuki (vammaistukilaki, 124/88).

b) Lapsen hoitotuki (laki lapsen hoitotuesta, 444/69).

c) Eläkkeensaajien asumistuki (eläkkeensaajien asumistukilaki, 591/78).

d) Työmarkkinatuki (työttömyysturvalaki 1290/2002).

e) Maahanmuuttajan erityistuki (laki maahanmuuttajan erityistuesta, 1192/2002).

X. RUOTSI

a) Eläkkeensaajien asumislisä (laki 2001:761).

b) Vanhustuki (laki 2001:853).

c) Vammaistuki ja vammaisen lapsen hoitotuki (laki 1998:703).



12062/3/04 REV 3 RR/aj 11
LIITE I DG G II    FI

Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

a) Valtion eläkehyvitys (valtion eläkehyvityslaki 2002).

b) Tulosidonnaiset työnhakutuet (Jobseekers Act 1995, 28.6.1995, 1, (2)(d)(ii) ja 3 pykälä, ja

Jobseekers (Northern Ireland) Order 1995, 18.10.1995, 3(2)(d)(ii) ja 5 pykälä).

c) Tulotuki (sosiaaliturvalait Social Security Act 1986, 25.7.1986, 20–22 pykälä ja 23 pykälä

sekä Social Security (Northern Ireland) Order 1986, 5.11.1986, 21–24 pykälä).

d) Vammaisen elämisavustus (Disability Living Allowance and Disability Working Allowance

Act 1991, 27.6.1991, 1 pykälä ja Disability Living Allowance and Disability Working

Allowance (Northern Ireland) Order 1991, 24.7.1991, 3 pykälä).

e) Avustajalisä (Social Security Act 1975, 20.3.1975, 35 pykälä ja Social Security (Northern

Ireland) Act 1975, 20.3.1975, 35 pykälä).

f) Huoltajan avustus (Social Security Act 1975, 20.3.1975, 37 pykälä ja Social Security

(Northern Ireland) Act 1975, 20.3.1975, 37 pykälä)."
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3. Muutetaan liite III seuraavasti:

a) Lisätään liitteen kohtaan Yleiset huomautukset teksti seuraavasti:

"3. Kun otetaan huomioon tämän asetuksen 6 artiklan säännökset, on huomattava, että niitä

kahdenvälisten yleissopimusten määräyksiä, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan ja

jotka ovat edelleen voimassa jäsenvaltioiden välillä, kuten määräyksiä kolmannessa maassa

täyttyneiden vakuutuskausien yhteenlaskemisesta, ei luetella tässä liitteessä."

b) Poistetaan seuraavat A osan kohdat:

2, 3 kohdan b alakohta, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61,

62, 64 ja 69 kohta, 71 kohdan a ja c alakohta, 73 kohdan a ja b alakohta, 74 ja 75 kohta,

83 kohdan a, b, c, d, e, f ja g alakohta, 85, 88, 89, 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, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244,

245, 265, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 299, 300 kohta.

c) Korvataan A osan 3 kohdan a alakohdassa (Belgia – Saksa) oleva teksti seuraavasti:

"Yleissopimukseen, tehty 7 päivänä joulukuuta 1957, liittyvän kyseisenä päivänä tehdyn

loppupöytäkirjan 3 ja 4 artikla, sellaisina kuin ne ovat 10 päivänä marraskuuta 1960 tehdyssä

lisäpöytäkirjassa (ottaen huomioon eräillä raja-alueilla ennen toista maailmansotaa, sen aikana

ja sen jälkeen täyttyneet vakuutuskaudet)".
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d) Korvataan A osan 67 kohdassa (Tanska – Suomi) oleva teksti seuraavasti:

"Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn Pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla

kotimatkasta asuinmaahan aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamisesta silloin, kun

asianomainen henkilö joutuu toisessa Pohjoismaassa oleskellessaan sairautensa vuoksi

käyttämään kalliimpaa matkustustapaa kuin hän muutoin olisi käyttänyt".

e) Korvataan A osan 68 kohdassa (Tanska – Ruotsi) oleva teksti seuraavasti:

"Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn Pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla

kotimatkasta asuinmaahan aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamisesta silloin, kun

asianomainen henkilö joutuu toisessa Pohjoismaassa oleskellessaan sairautensa vuoksi

käyttämään kalliimpaa matkustustapaa kuin hän muutoin olisi käyttänyt".

f) Korvataan A osan 71 kohdan b alakohdassa (Saksa – Kreikka) oleva teksti seuraavasti:

"Työttömyysvakuutuksia koskevassa sopimuksessa, tehty 31 päivänä toukokuuta 1961, olevat

8 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan b alakohta ja 3 kohta, 9–11 artikla sekä I ja IV luku, sikäli kuin

ne koskevat edellä mainittuja artikloja, ja 14 päivänä kesäkuuta 1980 tehdyssä pöytäkirjassa

oleva huomautus (työttömyysetuutta koskevien vakuutuskausien tunnustaminen muutettaessa

asuinpaikkaa valtiosta toiseen)".

g) Korvataan A osan 72 kohdassa (Saksa – Espanja) oleva teksti seuraavasti:

"Sosiaaliturvasta 4 päivänä joulukuuta 1973 tehdyn sopimuksen 45 artiklan 2 kohta

(diplomaatti- ja konsuliviranomaisten toimesta tapahtuva edustus)".

h) Korvataan A osan 73 kohdan (Saksa – Ranska) c, d, e ja f alakohdassa oleva teksti

seuraavasti:

"a) Yleissopimukseen, tehty 10 päivänä heinäkuuta 1950, kyseisenä päivänä tehty

lisäsopimus N:o 4, sellaisena kuin se on lisäsopimuksessa N:o 2, tehty 18 päivänä

kesäkuuta 1955 (mukaan lukien 1 päivän heinäkuuta 1940 ja 30 päivän kesäkuuta 1950

välisenä aikana täyttyneet vakuutuskaudet)
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b) Edellä mainitussa lisäsopimuksessa N:o 2 oleva I osasto (mukaan lukien ennen 8 päivää

toukokuuta 1945 täyttyneet vakuutuskaudet)

c) Yleissopimukseen, tehty 10 päivänä heinäkuuta 1950, liittyvän kyseisenä päivänä

tehdyn yleispöytäkirjan 6, 7 ja 8 kohta (hallintojärjestelyt)

d) Sopimuksessa, tehty 20 päivänä joulukuuta 1963, olevat II, III ja IV osastot

(sosiaaliturva Saarin alueella)".

i) Korvataan A osan 79 kohdassa (Saksa – Luxemburg) oleva teksti seuraavasti:

"Sopimuksen, tehty 11 päivänä heinäkuuta 1959, 4, 5, 6 ja 7 artikla (ottaen huomioon vuoden

1940 syyskuun ja vuoden 1946 kesäkuun välisenä aikana täyttyneet vakuutuskaudet)".
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j) Korvataan A osan 83 kohdan (Saksa – Itävalta) h ja i kohta seuraavasti:

"Työttömyysvakuutuksista 19 päivänä heinäkuuta 1978 tehdyn sopimuksen 1 artiklan

5 kohtaa ja 8 artiklaa sekä kyseiseen sopimukseen liittyvän loppupöytäkirjan 10 kohtaa

(työttömyyskorvauksen myöntäminen rajatyöntekijöille edellisessä työskentelyvaltiossa)

sovelletaan edelleen henkilöihin, jotka ovat työskennelleet rajatyöntekijöinä 1 päivänä

tammikuuta 2005 tai sitä ennen ja joutuneet työttömiksi ennen 1 päivää tammikuuta 2011."

k) Korvataan A osan 90 kohdan (Saksa – Yhdistynyt kuningaskunta) a, b ja c alakohdassa oleva

teksti seuraavasti:

"a) Sosiaaliturvasta 20 päivänä huhtikuuta 1960 tehdyn sopimuksen 7 artiklan 5 ja 6 kohta

(asevoimien palveluksessa oleviin siviileihin sovellettava lainsäädäntö)

b) Työttömyysvakuutuksista 20 päivänä huhtikuuta 1960 tehdyn sopimuksen 5 artiklan

5 ja 6 kohta (asevoimien palveluksessa oleviin siviileihin sovellettava lainsäädäntö)".

l) Korvataan A osan 142 kohdassa (Espanja – Portugali) oleva teksti seuraavasti:

"Yleissopimuksen, tehty 11 päivänä kesäkuuta 1969, 22 artikla (työttömyysetuuksien maasta

vienti)".

m) Korvataan A osan 180 kohdassa (Irlanti – Yhdistynyt kuningaskunta) oleva teksti seuraavasti:

"Sosiaaliturvasta 14 päivänä syyskuuta 1971 tehdyn sopimuksen 8 artikla (koskee eräiden

vammaisille myönnettävien etuuksien siirtämistä ja huomioon ottamista)".
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n) Korvataan A osan 267 kohta (Alankomaat – Portugali) seuraavasti:

"Sopimuksen, tehty 19 päivänä heinäkuuta 1979, 31 artikla (työttömyysetuuksien maasta

vienti)".

o) Korvataan A osan 298 kohdassa (Suomi – Ruotsi) oleva teksti seuraavasti:

"Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn Pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla

kotimatkasta asuinmaahan aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamisesta silloin, kun

asianomainen henkilö joutuu toisessa Pohjoismaassa oleskellessaan sairautensa vuoksi

käyttämään kalliimpaa matkustustapaa kuin hän muutoin olisi käyttänyt".

p) Poistetaan seuraavat B osan merkinnät:

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) Muutetaan liitteessä IV oleva B jakso seuraavasti:

a) Korvataan kohdassa "D. SAKSA" teksti seuraavasti:

"Maanviljelijöiden vanhuusvakuutus (Alterssicherung der Landwirte)."
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b) Korvataan kohdassa "J. ITALIA" teksti seuraavasti:

"Seuraavien alojen eläkevakuutusjärjestelmät (Assicurazione pensioni per):

– lääkärit (medici),

– farmaseutit (farmacisti),

– eläinlääkärit (veterinari),

– sairaanhoitajat, apuhoitajat ja lastenhoitajat (infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici

infanzia),

– psykologit (psicologi)

– insinöörit ja arkkitehdit (ingegneri ed architetti),

– maanmittaajat (geometri),

– asianajajat (avvocati),

– taloustieteilijät (dottori commercialisti),

– tilintarkastajat ja liike-elämän asiantuntijat (ragionieri e periti commerciali),

– työvoima-asiantuntijat (consulenti del lavoro),

– notaarit (notai),

– tullivirkailijat (spedizionieri doganali),

– biologit (biologi),

– maatalousteknikot ja maatalousasiantuntijat (agrotecnici e periti agrari)

– kaupalliset agentit ja edustajat (agenti e rappresentanti di commercio),

– toimittajat (giornalisti),

– teollisuusasiantuntijat (periti industriali),

– aktuaarit, kemistit, agronomit, metsänhoitajat ja geologit (attuari, chimici, dottori

agronomi, dottori forestali, geologi)."
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c) Korvataan kohdassa "R. ITÄVALTA" teksti seuraavasti:

"Vapaiden ammattien yhteenliittymien eläkelaitosten eläkejärjestelmät (Kammern der Freien

Berufe)."

5) Muutetaan liite VI seuraavasti:

a) Poistetaan kohdan "C. TANSKA" 6 kohdan b alakohta.

b) Lisätään kohtaan "C. TANSKA" seuraavaa:

"11. Joustaviin työjärjestelyihin (ledighedsydelse) (laki N:o 455 10 päivältä kesäkuuta 1997)

hyväksyttyjen työttömien henkilöiden tilapäinen etuus kuuluu III osaston 6 lukuun

(Työttömyysetuudet). Toiseen jäsenvaltioon lähtevien työttömien henkilöiden osalta

sovelletaan tämän asetuksen 69 ja 71 artiklaa silloin, kun kyseisellä jäsenvaltiolla on

samanlaiset työllisyysjärjestelmät samaan ryhmään kuuluville henkilöille."

c) Poistetaan kohdassa "D. SAKSA" 3, 11 ja 17 kohta ja lisätään seuraavat kohdat:

"24. Laskettaessa asetuksen 46 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua teoreettista

määrää vapaiden ammattien eläkejärjestelmissä toimivaltainen laitos ottaa huomioon

jokaisen muiden jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti täyttyneen vakuutusvuoden

osalta keskimääräisen vuosittaisen eläkeoikeuden, joka on hankittu maksamalla maksuja

toimivaltaisen laitoksen jäsenenä.
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25. Asetuksen 79 a artiklaa sovelletaan soveltuvin osin vapaiden ammattien

eläkejärjestelmistä maksettavan orvoneläkkeen sekä lasten perusteella maksettavien

korotusten tai lisien laskemiseen."

d) Korvataan kohdan "H. RANSKA" 7 kohdassa oleva teksti seuraavasti:

"Sen estämättä, mitä tämän asetuksen 73 ja 74 artiklassa säädetään, asumistuet ja hoitotapalisä

(pienten lasten hoitoetuus) myönnetään ainoastaan asianomaisille Ranskan alueella asuville

henkilöille ja heidän perheenjäsenilleen, jotka asuvat Ranskan alueella."

e) Poistetaan kohdan "I. IRLANTI" 11 kohta.

f) Lisätään kohtaan "R. ITÄVALTA" kohdat seuraavasti:

"8. Laskettaessa asetuksen 46 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua teoreettista

määrää vapaiden ammattien yhteenliittymien (Kammern der Freien Berufe)

eläkejärjestelmien etuuksien tai niiden osien osalta, silloin kun ne rahoitetaan

yksinomaan rahastoivalla järjestelmällä tai ne perustuvat eläketilijärjestelmään,

toimivaltainen laitos ottaa huomioon jokaisen muiden jäsenvaltioiden lainsäädännön

mukaisesti täyttyneen vakuutuskuukauden osalta pääoman suhteessa pääomaan, joka on

tosiasiallisesti karttunut asianomaisessa eläkejärjestelmässä tai jonka katsotaan

karttuneen eläketilijärjestelmässä, sekä asianomaisessa eläkejärjestelmässä täyttyneiden

vakuutuskausien kuukausien lukumäärään.
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9. Asetuksen 79 a artiklaa sovelletaan soveltuvin osin vapaiden ammattien

yhteenliittymien (Kammern der Freien Berufe) eläkejärjestelmistä maksettavan

orvoneläkkeen sekä lasten perusteella maksettavien korotusten tai lisien laskemiseen.

g) Muutetaan jaksossa "Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" oleva teksti seuraavasti:

i) Korvataan 2 kohdan b alakohdan i ja ii alakohta seuraavasti:

"i) puolison tai entisen puolison osalta, jos hakemuksen tekee:

– avioliitossa oleva nainen tai

– henkilö, jonka avioliitto on päättynyt muutoin kuin puolison kuoleman

vuoksi,

tai

ii) entisen puolison osalta, jos hakemuksen tekee:

– leskeksi jäänyt mies, joka välittömästi ennen eläkeikää ei ole oikeutettu

leskeksi jääneen vanhemman avustukseen, tai
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– leskeksi jäänyt nainen, joka välittömästi ennen eläkeikää ei ole oikeutettu

leskeksi jääneen äidin etuuteen, leskeksi jääneen vanhemman avustukseen

tai leskeneläkkeeseen tai joka on oikeutettu vain ikään suhteutettuun

leskeneläkkeeseen, joka on laskettu asetuksen 46 artiklan 2 kohdan

mukaisesti; tässä yhteydessä 'ikään suhteutetulla leskeneläkkeellä'

tarkoitetaan leskeneläkettä, jota maksetaan alennettu määrä vuonna 1992

maksuista ja etuuksista annetun lain (Social Security Contributions and

Benefits Act) 39 pykälän 4 momentin mukaisesti."

ii) Poistetaan 22 kohta.

________________________
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LIITE II

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 574/72 liitteet seuraavasti:

1) Korvataan liitteessä 2 olevan kohdan "X. RUOTSI" 2 kohta seuraavasti:

"2. Työttömyysetuuksien osalta: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Ruotsin

työttömyysvakuutustarkastus)".

2) Lisätään liitteessä 4 olevaan kohtaan "D. SAKSA" 9 kohta seuraavasti:

"9. Ammatilliset eläkejärjestelmät:

Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen, Köln".

3) Korvataan liitteessä 10 olevan kohdan "C. TANSKA" 1 kohdan ensimmäinen alakohta

seuraavasti:

"1. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 10 c artiklaa, 11 artiklan 1 kohtaa, 11 a artiklan

1 kohtaa, 12 a artiklaa, 13 artiklan 2 ja 3 kohtaa sekä 14 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa: Den Sociale

Sikringsstyrelse, København".

4) Korvataan liitteessä 10 olevan kohdan "R. ITÄVALTA" 1 kohta seuraavasti:
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"1. Sovellettaessa asetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, 14 a artiklan 1 kohdan

b alakohtaa ja 17 artiklaa:

Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz

(Liittovaltion sosiaaliturva-, sukupolvi- ja kuluttajansuoja-asiainministeri),

asianomaisen julkishallinnon kanssa tehtävän sopimuksen perusteella virkamiesten

erityisjärjestelmien osalta ja asianomaisen eläkelaitoksen kanssa tehtävän sopimuksen

perusteella vapaiden ammattien yhteenliittymien (Kammern der Freien Berufe)

eläkejärjestelmien osalta."

5) Poistetaan liite 11.
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EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Bryssel, 15. marraskuuta 2004 (12.11)
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2003/0184 (COD)

12062/3/04
REV 3 ADD 1

SOC 382
CODEC 968

NEUVOSTON PERUSTELUT
Asia: Neuvoston vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston

asetuksen antamiseksi sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön
alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin
ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71
täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72
muuttamisesta

NEUVOSTON PERUSTELUT
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I JOHDANTO

Komissio toimitti 27.8.2003 neuvostolle ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston

asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin

työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston

asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä

annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta (erinäisiä muutoksia).

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 10.12.2003.

Perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti Euroopan parlamentti antoi ensimmäisen

käsittelyn lausuntonsa 11.3.2004.

Komissio esitti sitten 30.4.2004 muutetun ehdotuksen hyväksyen kokonaisuudessaan

Euroopan parlamentin neljä tarkistusta.

Neuvosto hyväksyi näistä tarkistuksista kolme kokonaan ja yhden sisällöltään.

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan mukaisesti neuvosto vahvisti yhteisen

kantansa 15.11.2004.
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II TAVOITE

Asetuksen tarkoituksena on saattaa ajan tasalle asetukset (ETY) N:o 1408/711 ja N:o 574/722

kansallisessa lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi ja oikeudellisen

tilanteen selventämiseksi asetuksen eräiden artiklojen osalta. Siinä otetaan myös huomioon

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön viimeaikainen kehitys, erityisesti ne

tuomioistuimen ratkaisut, jotka koskevat maksuihin perustumattomia erityisetuuksia, joita ei

voi viedä maasta, jos ne täyttävät tietyt perusteet ja jos ne on merkitty asetuksen (ETY) N:o

1408/01 liitteeseen II a. Asetuksessa otetaan myös huomioon tuomioistuimen ratkaisut, jotka

koskevat asetuksen ja kahdenvälisten sosiaaliturvasopimusten määräysten välistä suhdetta.

Määräykset pidetään voimassa, jos ne täyttävät asetuksen liitteeseen III merkitsemistä

koskevat edellytykset.

III YHTEISEN KANNAN ERITTELY

1. Euroopan parlamentin tarkistukset

Euroopan parlamentti hyväksyi komission ehdotukseen neljä tarkistusta.

Kaikki nämä tarkistukset otettiin sellaisinaan komission muutettuun ehdotukseen.

                                                
1 Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71 sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön

alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän
perheenjäseniinsä.

2 Neuvoston asetus (ETY) N:o 574/72 asetuksen (ETY) N:o 1408/71
täytäntöönpanomenettelystä.
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2. Neuvoston kanta Euroopan parlamentin tarkistuksiin

Neuvosto voisi hyväksyä kokonaan seuraavat kolme tarkistusta, joita ovat:

– Tarkistus 1, jolla lisätään asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteessä II a olevaan

maksuihin perustumattomien erityisetuuksien luetteloon Espanjan

lainsäädännössä säädetty etuus "liikkumisavustus matkakulujen korvaamista

varten". Neuvosto voisi hyväksyä tämän tarkistuksen, sillä kyseinen etuus täyttää

täysin yhteisessä kannassa säädetyt tarkistetut vaatimukset ( eli se kuuluu

etuuksiin, "jotka on tarkoitettu vain vammaisten erityistä suojelemista varten ja

jotka liittyvät läheisesti kyseisen henkilön sosiaaliseen ympäristöön kyseisessä

jäsenvaltiossa").

– Tarkistus 2, jolla lisätään asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteessä II a olevaan

maksuihin perustumattomien erityisetuuksien luetteloon Irlannin lainsäädännössä

säädetty etuus "liikkumisavustus (Mobility allowance)". Jälleen neuvosto voisi

hyväksyä tämän tarkistuksen, koska myös tämä etuus täyttää täysin yhteisessä

kannassa säädetyt tarkistetut vaatimukset.

– Tarkistus 3, jolla lisätään asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteessä II a olevaan

maksuihin perustumattomien erityisetuuksien luetteloon Yhdistyneen

kuningaskunnan lainsäädännössä säädetty etuus "toimeentulotuki (Income

support)". Neuvosto hyväksyi myös tämän tarkistuksen, koska se täyttää täysin

yhteisessä kannassa säädetyt tarkistetut vaatimukset.

Neuvosto hyväksyi myös Euroopan parlamentin suullisen tarkistuksen perustana olevan

periaatteen sillä edellytyksellä, että tarkistuksen sanamuotoa muutetaan. Tarkistuksen

mukaan jäsenvaltioita kehotetaan toteuttamaan toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että

liitteessä II a olevien etuuksien luetteloon tehdyistä tietyistä muutoksista aiheutuvia

haitallisia seurauksia lievennetään siirtymäkauden järjestelyjen tai kahdenvälisten

ratkaisujen avulla niissä tapauksissa, joissa etuuksia aiemmin saaneet henkilöt kärsivät

haittaa (erityisesti silloin, kun etuutta ei enää voi suorittaa toiseen jäsenvaltioon, koska

se on merkitty kyseiseen liitteeseen) (ks. johdanto-osan 6 kappale).
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IV KOMISSION EHDOTUKSEN 1 ARTIKLAN 5 KOHTA

Komission ehdotuksen 1 artiklan 5 kohdan tarkoituksena on muuttaa asetuksen (ETY) N:o

1408/71 33 artiklan 1 kohtaa sen täsmentämiseksi, että sairaus- ja äitiysetuuksien kattamiseksi

suoritettavia maksuja voidaan vähentää eläkkeensaajan kaikista eläkkeistä, jos kansallisessa

lainsäädännössä niin säädetään.

Neuvosto on päättänyt olla hyväksymättä tätä komission ehdotuksen osaa yhteiseen kantaansa

sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004

voimaantuloa odoteltaessa.

Neuvosto hyväksyy sen, että vähennettyjen maksujen ja maksetuista etuuksista aiheutuvien

kustannusten välillä on oltava tasapaino asetuksen (ETY) N:o 1408/71 33 artiklan 1 kohdan

mukaisesti. Tästä periaatteesta seuraa mahdollisuus maksujen vähentämiseen kaikkien

eläkkeensaajalle maksettavien eläkkeiden perusteella. Neuvosto kuitenkin katsoo tällaisen

toimenpiteen toteuttamisen olevan ennenaikaista nyt, kun ollaan uudistamassa ja

yksinkertaistamassa asetusta (ETY) N:o 1408/71 ja kun muistetaan, että yksinkertaistetun

asetuksen (EY) N:o 883/2004 5 artiklan (tosiseikkojen rinnastaminen) soveltamista koskevat

yksityiskohtaiset säännöt 30 artiklan osalta (eläkkeensaajien maksut) tullaan antamaan

täytäntöönpanoasetuksessa. Neuvosto katsoo kuitenkin myös, ettei kansallisen lainsäädännön

perusteella voida periä enemmän maksuja kuin asianomaiselta henkilöltä perittäisiin, jos hän

saisi kaikki eläkkeensä kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla.
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V NEUVOSTON ASETUKSEN (ETY) N:o 1408/71 LIITETTÄ II A KOSKEVAT

ERITYISKYSYMYKSET

Komission ehdotuksen tarkoituksena on muun muassa muuttaa neuvoston asetuksen (ETY)

N:o 1408/71 4 artiklan 2 a kohtaa ja liitteettä II a, jotka koskevat maksuihin perustumattomia

erityisetuuksia, ottamalla huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen viimeaikainen

oikeuskäytäntö, nimittäin asiassa C-160/96, Molenaar v. Allgemeine Ortskrankenkasse

Baden-Wurttemberg, 5.3.1998 annettu tuomio (Kok. 1998 I-843), asiassa C-215/99, Friedrich

Jauch v. Pensionsversichererungsanstalt der Arbeiter, 8.3.2001 annettu tuomio ( Kok. 2001

I-1901) ja asiassa C-43/99, Ghislain Leclere, Alina Deaconescu ja Caisse nationale des

prestations familiales, 31.5.2001 annettu tuomio (Kok. 2001 I- 4265).

Maksuihin perustumattomat erityisetuudet voidaan määritellä tavanomaisten

sosiaaliturvaetuuksien ja sosiaaliavustuksen välimuodoksi. Liitteessä II a on luettelo

etuuksista, jotka myönnetään henkilöille yksinomaan siinä jäsenvaltiossa, jossa he asuvat, ja

joita näin ollen ei voida viedä maasta, kun nämä henkilöt siirtyvät toiseen jäsenvaltioon.

Komissio ehdotti, että kyseinen luettelo yksinkertaistetaan ja tietyt neuvoston asetuksen

(ETY) N:o 1408/71 liitteessä II a tällä hetkellä luetellut etuudet poistetaan yhteisöjen

tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti.

Neuvosto oli yhtä mieltä tässä liitteessä olevien etuuksien tarkistetuista luokitusperusteista

sellaisina kuin ne ovat yhteisen kannan mukaisen asetuksen tarkistetussa 4 artiklan 2 a

kohdassa. Nämä perusteet vastaavat perusteita, jotka on sisällytetty sosiaaliturvajärjestelmien

yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 70 artiklaan kyseisen asetuksen



12062/3/04 REV 3 ADD 1 ers/ERS/aj 7
DG G II    FI

vastaavan liitteen (liite X) soveltamiseksi. Edellä mainittujen perusteiden puolueettoman

soveltamisen tukemiseksi ehdotettiin, että 4 artiklan 2 a kohdan soveltamisessa olisi

varmistettava seuraavaa:

– samantyyppiset etuudet, joilla on yhteneviä tai toisiaan vastaavia piirteitä, olisi

luokiteltava samalla tavalla johdonmukaisen ja yhtenäisen kohtelun varmistamiseksi.

– jos etuutta ei pidetä maksuihin perustumattomana "erityis"etuutena, on tarvittaessa

täsmennettävä, mikä 4 artiklan 1 kohdan mukainen yhteensovittamisjärjestelmä olisi

asianmukainen.

Neuvosto yritti myös päästä yhteisymmärrykseen liitteeseen II a sisällytettävien etuuksien

perusteista ja yksilöidä joitakin työkyvyttömyysjärjestelmien keskeisiä piirteitä, jotka

tukisivat tällaisten järjestelmien luokitusta "ainoastaan vammaisten suojeluun tarkoitetuiksi

etuuksiksi". Edellä kuvatun lähestymistavan perusteella voitiin päästä yksimielisyyteen

liitteessä II a olevien etuuksien valtaosan luokittelusta, minkä tuloksena oli huomattavasti

yksinkertaisempi liite.

Yksimielisyyteen ei kuitenkaan voitu päästä komission ehdotuksesta, joka koski tiettyjen

etuuksien poistamista liitteestä II a. Jäsenvaltiot, joita asia koski, eivät hyväksyneet sitä, että

ehdotettuja perusteita käytettäisiin niiden etuuksien määrittelemisessä, jotka on aiheellista

luetella liitteessä II a. Nämä valtuuskunnat halusivat liitteeseen nykyisin sisällytettyjen

etuuksiensa säilyttämistä, koska niiden mielestä etuudet täyttävät 4 artiklan 2 a kohdan

vaatimukset ja ne katsoivat, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen nykyinen

oikeuskäytäntö ei puolla niiden poistamista liitteestä.
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Jotta asetus voidaan antaa, koska sen käsittelyssä oli yleisesti ottaen merkittävästi edistytty,

neuvosto päätti edellä tarkoitettujen etuuksien säilyttämisestä liitteessä II a odoteltaessa

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tulevaa oikeuskäytäntöä, joka voi selventää

asiaankuuluvia perusteita ja vastaisuudessa antaa aiheen liitteen tarkistamiseen.

Tässä yhteydessä komissio esitti lausuman merkittäväksi neuvoston pöytäkirjaan. Siinä

korostetaan, että etuuksien luetteloa saatetaan joutua tarkistamaan yhteisöjen tuomioistuimen

uuden oikeuskäytännön perusteella erityisesti kyseisten etuuksien osalta. Komissio ilmoitti

varaavansa itselleen oikeuden saattaa asia yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi ja tehdä

tarvittaessa ehdotus liitteessä II a olevan etuuksien luettelon tarkistuksesta yhteisöjen

tuomioistuimen ratkaisun perusteella.

Neuvosto sopi myös, että vammaisten etuuksien yhteensovittamiskysymyksen käsittelyä

jatketaan ottaen huomioon perustamissopimuksen 42 artiklan tavoitteet. Tämä koskee

erityisesti niitä etuuksia, jotka poistetaan asetuksen (ETY) 1408/71 liitteestä II a joko

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön tai tämän asetuksen perusteella.

Pyrkimyksenä on saada asiaa koskevia ehdotuksia vuoden 2005 loppuun mennessä.

VI LOPUKSI

Neuvosto katsoo, että sen yhteisessä kannassa täyttyvät komission alkuperäisen ehdotuksen

päätavoitteet ja otetaan näiden perustelujen III kohdassa mainittujen tarkistusten ansiosta

myös hyvin pitkälti huomioon Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn lausunto.

________________________
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EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Bryssel, 5. marraskuuta 2004 (09.11)
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2003/0184 (COD)

13940/04

SOC 509
CODEC 1171

ILMOITUS: I/A-KOHTA
Lähettäjä: Pääsihteeristö
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto
Ed. asiak. nro: 9797/04 SOC 266 CODEC 764
Kom:n ehd. nro: 12094/03 SOC 320 CODEC 1096 – KOM(2003) 468 lopullinen

9020/04 SOC 209 CODEC 648 – KOM(2004) 314 lopullinen
Asia: Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin
palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän
perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta (erinäisiä muutoksia
2003)
– Yhteisen kannan vahvistaminen

1. Komissio toimitti neuvostolle edellä mainitun asetusehdotuksen 27.8.2003. Ehdotuksen

tarkoituksena on saattaa ajan tasalle asetukset (ETY) N:o 1408/711 ja N:o 574/722

                                                
1 Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71 sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön

alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä.
2 Neuvoston asetus (ETY) N:o 574/72 asetuksen (ETY) N:o 1408/71

täytäntöönpanomenettelystä.
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kansallisessa lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi, oikeudellisen

tilanteen selventämiseksi kyseisten asetusten eräiden artiklojen osalta ja Euroopan yhteisöjen

tuomioistuimen oikeuskäytännön viimeaikaisen kehityksen huomioon ottamiseksi.

2. Ehdotukseen perustuva asetus koskee alansa vuoksi myös Euroopan talousalueen

jäsenvaltioita ja Sveitsiä.

3. Koska oikeusperustaksi on ehdotettu perustamissopimuksen 42 ja 308 artiklaa, neuvoston

edellytetään tekevän ratkaisunsa yksimielisesti ja noudattaen yhteispäätösmenettelyä

Euroopan parlamentin kanssa.

4. Perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti Euroopan parlamentti antoi ensimmäisen

käsittelyn lausuntonsa 11.3.2004.

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 10.12.2003.

5. Komissio toimitti 30.4.2004 muutetun ehdotuksen, jossa hyväksyttiin kokonaisuudessaan

neljä Euroopan parlamentin tekemää tarkistusta. Niistä neuvosto voi hyväksyä kolme

kokonaisuudessaan ja yhden sisällön puolesta.

6. Neuvosto (työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat) pääsi 1.6.2004 poliittiseen

yhteisymmärrykseen asetusehdotuksen tekstistä sellaisena kuin se on asiakirjassa 9656/04

SOC 260 CODEC 746 ja päätti merkitä neuvoston pöytäkirjaan asiakirjassa 9656/04 ADD 1

+ COR 1 + COR 2 (de) olevat ehdotukset lausumiksi.



13940/04 hkd/HKD/mh 3
DG G II    FI

7. Lingvistijuristit ovat nyt viimeistelleet ehdotuksen yhteiseksi kannaksi (asiak. 12062/04 SOC

382 CODEC 968), ja pysyvien edustajien komiteaa pyydetään tavanomaisten menettelyjen

mukaisesti suosittelemaan neuvostolle, että tämä

– vahvistaisi perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti jonkin tulevan istuntonsa A-

kohtana asiakirjassa 12062/04 SOC 382 CODEC 968 olevan ehdotuksen yhteiseksi

kannaksi sekä asiakirjan lisäyksessä olevat neuvoston perustelut

– merkitsisi pöytäkirjaansa tämän asiakirjan lisäyksessä 1 olevat lausumat ja

– toimittaisi yhteisen kannan perusteluineen Euroopan parlamentille.

________________________
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EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Bryssel, 5. marraskuuta 2004 (08.11)
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2003/0184 (COD)

13940/04
ADD 1

SOC 509
CODEC 1171

LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN
Lähettäjä: Pääsihteeristö
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto
Ed. asiak. nro: 9656/04 ADD 1 SOC 260 CODEC 746 + COR 1 + COR 2 (de)
Kom:n ehd. nro: 12094/03 SOC 320 CODEC 1096 – KOM(2003) 468 lopull.

9020/04 SOC 209 CODEC 648 – KOM(2004) 314 lopull.
Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin
palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän
perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta (erinäisiä muutoksia
2003)
– Yhteisen kannan vahvistaminen

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä ehdotukset neuvoston pöytäkirjaan merkittäviksi lausumiksi.

________________________
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LIITE

EHDOTUS NEUVOSTON PÖYTÄKIRJAAN MERKITTÄVIKSI LAUSUMIKSI

1. Komission ehdotuksen 1 artiklan 5 kohtaa koskeva neuvoston lausuma

"Neuvosto on päättänyt olla hyväksymättä komission ehdotuksen 1 artiklan 5 kohtaa nyt, kun

odotetaan yksinkertaistetun asetuksen voimaantuloa. Neuvosto hyväksyy sen, että

vähennettyjen maksujen ja etuuksien kustannusten välillä on oltava tasapaino 33 artiklan

1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tämän periaatteen mukaisesti maksut voidaan vähentää

kaikkien eläkkeensaajalle maksettujen eläkkeiden perusteella. Asetuksen (EY) 1408/71

uudistus- ja yksinkertaistamisprosessin yhteydessä ja muistuttaen yhteisymmärryksestä, jonka

mukaan yksinkertaistetun asetuksen ehdotetun 5 artiklan (tosiseikkojen rinnastaminen)

soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 30 artiklan (eläkkeensaajien maksut)

osalta säädettäisiin täytäntöönpanoasetuksessa, on ennenaikaista toteuttaa tällaisia toimia tässä

vaiheessa. On kuitenkin oltava selvää, ettei kansallisen lainsäädännön perusteella ole

mahdollista periä enempää maksuja kuin siinä tapauksessa, että asianomainen henkilö saisi

kaikki eläkkeensä kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti."

2. Komission ehdotuksen 1 artiklan 5 kohtaa koskeva komission lausuma

"Komissio aikoo sisällyttää täytäntöönpanoasetukseen joitakin toimenpiteitä 30 artiklasta

johtuvien käytännön seurausten käsittelemiseksi."
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3. Liitettä II a koskeva komission lausuma

"Komissio on ehdottanut, että liitteessä II a olevaa etuuksien luetteloa tarkistetaan (erityisesti

seuraavaa etuusryhmää: Lapsen hoitotuki (Suomi); Vammaiskorvaus ja Vammaisten lasten

huoltoavustus (Ruotsi); Vammaisen elämisavustus, Hoitoavustus, Huoltajan avustus

(Yhdistynyt kuningaskunta)), ja pitää sitä edelleen tarpeellisena, jotta Euroopan yhteisöjen

tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteet sekä vuonna 2003 tehdystä erinäisiä muutoksia

koskevasta ehdotuksesta vahvistetussa neuvoston yhteisessä kannassa sovitut perusteet

täyttyisivät. Näin ollen komissio varaa itselleen oikeuden saattaa asia yhteisöjen

tuomioistuimen käsiteltäväksi ja tehdä tarvittaessa ehdotus liitteessä II a olevan etuuksien

luettelon tarkistuksesta yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisun perusteella."

4. Vammaisten etuuksien yhteensovittamiskysymystä koskevat neuvoston ja Yhdistyneen

kuningaskunnan lausumat

"Neuvosto pyytää komissiota perustamaan epävirallisen työryhmän tarkastelemaan kysymystä

vammaisten etuuksien yhteensovittamisesta. Erityisesti tarkasteltaisiin etuuksia, jotka on

poistettu liitteestä II a joko Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella

tai tämän asetuksen mukaisesti, ottaen huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen

42 artiklan tavoitteet. Ehdotukset etuuksien yhteensovittamisen parantamiseksi olisi tehtävä

ennen vuoden 2005 loppua."

"Yhdistynyt kuningaskunta suhtautuu myönteisesti siihen, että epävirallinen työryhmä

tarkastelee vaikeita yhteensovittamiskysymyksiä varsinkin niiden etuuksien osalta, joita ei

enää luetella liitteessä IIa. Yhdistynyt kuningaskunta hyväksyy sen, että 4 artiklan 2a kohdan

nykyisiä säännöksiä sellaisista maksuihin perustumattomista erityisetuuksista, joilla pyritään

turvaamaan vammaisten erityinen suojelu, ja näiden erityisetuuksien yhteensovittamisesta jos

ne on lueteltu liitteessä IIa, ei enää muuteta tai korvata uusilla."
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5. Alankomaiden ja Portugalin yhteinen lausuma

"Kun uutta tarkistettua asetusta ryhdytään soveltamaan, Alankomaiden ja Portugalin

sopimuksen 31 artiklaa koskeva maininta käy tarpeettomaksi. Tämä ei vaikuta nykyisiin

etuuksiin. Muita kansainvälisiä sitoumuksia noudatetaan edelleen."

________________________
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EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO 

Bryssel 16.11.2004 
KOM(2004) 752 lopullinen 

2003/0184 (COD) 

  

KOMISSION TIEDONANTO 
EUROOPAN PARLAMENTILLE 

 
EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen antamiseksi sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella 
liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän 

perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 

N:o 574/72 muuttamisesta (erinäisiä muutoksia) 
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2003/0184 (COD) 

KOMISSION TIEDONANTO 
EUROOPAN PARLAMENTILLE 

 
EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen antamiseksi sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella 
liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän 

perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 

N:o 574/72 muuttamisesta (erinäisiä muutoksia) 

1- ASIAKIRJAN TAUSTA 

Ehdotus toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(asiakirja KOM(2003) 468 lopullinen – 2003/0184 (COD)) 

31. heinäkuuta 2003 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 10. joulukuuta 2003 

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä 
käsittelyssä 

11. maaliskuuta 2004 

Muutettu ehdotus toimitettiin 22. huhtikuuta 2004 

Yhteinen kanta hyväksyttiin 15. marraskuuta 2004 

2- KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE 

Jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta säädetään asetuksella 
(ETY) N:o 1408/71 ja sen täytäntöönpanoasetuksella (ETY) N:o 574/72. 
Tarkoituksena on suojella Euroopan unionin alueella liikkuvien henkilöiden oikeuksia.  

Komissio esitti 31.7.2003 ehdotuksen näiden asetusten muuttamiseksi. Ehdotuksen 
tarkoituksena on kyseessä olevien yhteisön asetusten saattaminen ajan tasalle 
kansallisessa lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi sekä 
oikeudellisen tilanteen selventäminen asetusten eräiden artiklojen osalta. Tavoitteena 
on niin ikään ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön 
viimeaikainen kehitys ennen kaikkea niiltä osin, kuin on kysymys erityistä 
yhteensovittamista edellyttävien maksuihin perustumattomien erityisten 
rahaetuuksien määrittelyperusteita koskevasta oikeuskäytännöstä (kyseisiä etuuksia 
ei voida suorittaa toiseen jäsenvaltioon, jos ne täyttävät mainitut perusteet ja ne on 
merkitty asetuksen liitteeseen II a) tai asetuksen ja kahdenvälisten 
sosiaaliturvasopimusten määräysten välisiä suhteita koskevasta oikeuskäytännöstä 
(määräykset pidetään voimassa, jos ne täyttävät asetuksen liitteeseen III 
merkitsemisen edellytykset). 
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3- YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET 

3.1 Yleistä 

Neuvoston yhteinen kanta hyväksyttiin yksimielisesti EY:n perustamissopimuksen 
42 artiklan mukaisesti. Yhteinen kanta vastaa suurelta osin komission ehdotusta, 
jossa on seuraavat kaksi keskeistä kohtaa:  

• Tarkistetaan asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteessä II a oleva maksuihin 
perustumattomien erityisten rahaetuuksien luettelo asetuksen 4 artiklan 
2 kohdassa säädettyjen kriteerien perusteella ja ottaen huomioon yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytäntö. Vaikka neuvostossa ei päästy 
yhteisymmärrykseen kaikista komission ehdotukseen sisältyvistä etuuksista, on 
syytä huomata, että yhteiseen kantaan kuuluvassa, liitettä II koskevassa luettelossa 
on huomattavasti vähemmän etuuksia kuin nykyisessä luettelossa (kyseiset 
etuudet kuuluvat erityispiirteidensä perusteella erityisen yhteensovittamisen 
piiriin, ja ne myönnetään yksinomaan sen jäsenvaltion alueella, jossa 
asianomainen henkilö asuu). Lisäksi komissio varaa itselleen mahdollisuuden 
tehdä yhteisöjen tuomioistuimen myöhemmän oikeuskäytännön perusteella uusi 
ehdotus liitteen II a tarkistamisesta, jotta kaikkia samanlaisia etuuksia 
kohdeltaisiin yhdenmukaisesti. 

• Tarkistetaan asetuksen liitettä III, jossa on luettelo kahdenvälisistä sopimuksista, 
jotka jäävät sovellettaviksi asetuksen (ETY) N:o 1408/71 voimaantulon jälkeen. 
Luetteloa pystyttiin supistamaan huomattavasti käyttämällä tässäkin perustana 
tuomioistuimen määrittelemiä perusteita, jotka sisältyvät asetuksen 7 artiklan 
2 kohtaan. 

3.2 Euroopan parlamentin tarkistukset ensimmäisessä käsittelyssä 

Euroopan parlamentti hyväksyi 11.3.2004 pitämässään täysistunnossa 4 tarkistusta, 
ja komissio hyväksyi ne kaikilta osin 22.4.2004 antamassaan muutetussa 
ehdotuksessa.  

Kyseiset neljä tarkistusta sisältyvät myös neuvoston yhteiseen kantaan. 

Suullinen tarkistus on otettu huomioon yhteisen kannan johdanto-osan 6 kappaleessa, 
jossa jäsenvaltioita kehotetaan toteuttamaan toimenpiteitä liitteessä II a olevien 
etuuksien luetteloon tehdyistä tietyistä muutoksista aiheutuvien haitallisten 
seurausten lieventämiseksi ja säätämään mahdollisesti siirtymäkaudesta erityisesti 
tapauksissa, joissa etuuksia aiemmin saaneet henkilöt kärsivät haittaa siksi, että 
etuutta ei enää voi suorittaa toiseen jäsenvaltioon, koska se on merkitty kyseiseen 
liitteeseen. 

Tarkistukset 1, 2 ja 3 on otettu liitteessä I olevan 2 kohdan kohtiin G. Espanja, 
I. Irlanti ja Y. Yhdistynyt kuningaskunta, sillä kyseiset etuudet täyttävät asetuksen 
4 artiklan 2 a kohdassa säädetyt perusteet kaikilta osin. 
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3.3 Neuvoston esittämät uudet säännökset ja komission kanta niihin 

3.3.1 Yhteisen kannan liitteessä I oleva 2 kohta – Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteeseen 
II a kuuluvat erityiset maksuihin perustumattomat rahaetuudet 

Neuvostossa päästiin yhteisymmärrykseen erityisten maksuihin perustumattomien 
rahaetuuksien luettelosta, joka voidaan ottaa asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa 
säädettyjen kriteerien perusteella liitteeseen II a. Eräät jäsenvaltiot (Yhdistynyt 
kuningaskunta, Ruotsi ja Suomi) katsoivat kuitenkin, että niiden tietyt etuudet1 olisi 
säilytettävä liitteessä II a, sillä ne erottuvat erityispiirteidensä perusteella muista 
etuuksista, jotka on voitu poistaa liitteestä. Neuvosto hyväksyi 
kompromissiratkaisun, jonka mukaan kyseiset etuudet säilytetään liitteessä ja 
odotetaan yhteisöjen tuomioistuimen näkemystä näiden etuuksien erityispiirteistä 
verrattuina etuuksiin, jotka tuomioistuin on jo käsitellyt, sekä asetuksen 4 artiklan 
2 kohdassa säädettyihin perusteisiin. 

Komissio vahvistaa neuvoston pöytäkirjaan merkityssä lausumassa näkemyksensä, 
jonka mukaan kyseisten etuuksien ei pitäisi sisältyä liitteeseen II a ottaen huomioon 
yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö ja asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa 
säädetyt perusteet. Näin ollen komissio varaa itselleen oikeuden saattaa asia 
yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi ja tehdä tarvittaessa ehdotus liitteessä II a 
olevan etuuksien luettelon tarkistuksesta yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisun 
perusteella 

Komissio voi tyytyä tähän ratkaisuun, sillä ratkaisun avulla taataan, että kaikkia 
samanlaisia etuuksia käsitellään yhdenmukaisesti ja objektiivisesti.  

On myös korostettava, että tarkasteltaessa etuuksien liitteeseen merkitsemistä 
koskevia uusien jäsenvaltioiden pyyntöjä liittymisneuvottelujen aikana sovellettiin 
perusteita, jotka vastaavat asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa säädettyjä perusteita. 
Selvyyden ja oikeusvarmuuden vuoksi tekstiin on otettu myös uusien jäsenvaltioiden 
nykyiset merkinnät, jotka sisältyvät liittymissopimukseen. 

Liitteeseen on lisätty myös yksi Luxemburgin etuus (vaikeavammaisten tulot 
(1 artiklan 2 kohta, 12 päivänä syyskuuta 2003 annettu laki)) ja yksi Suomen etuus 
(maahanmuuttajan erityistuki (laki maahanmuuttajan erityistuesta, 1192/2002)). 
Nämä lisäykset ovat perusteltuja, sillä molemmat etuudet on tarkoitettu takaamaan 
toimeentulo asianomaisille henkilöille, joten molemmat täyttävät asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt perusteet.  

                                                 
1 Yhdistynyt kuningaskunta:  

- Vammaisen elämisavustus (Disability Living Allowance and Disability Working Allowance Act 1991, 
27.6.1991, 1 § ja Disability Living Allowance and Disability Working Allowance (Northern Ireland) 
Order 1991, 24.7.1991, 3 §).  
- Avustajalisä (Social Security Act 1975, 20.3.1975, 35 § ja Social Security (Northern Ireland) Act 
1975, 20.3.1975, 35 §).  
- Huoltajan avustus (Social Security Act 1975, 20.3.1975, 37 § ja Social Security (Northern Ireland) Act 
1975, 20.3.1975, 37 §).  
Ruotsi: Vammaistuki ja vammaisen lapsen hoitotuki (laki 1998/703).  
Suomi: Lapsen hoitotuki (laki lapsen hoitotuesta, 444/69). 
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3.3.2 Yhteisen kannan 1 artiklan 3 kohta ja liitteessä I oleva 3 kohta – Asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 liitteessä III olevat kahdenväliset sopimukset, jotka jäävät 
sovellettaviksi asetuksen (ETY) N:o 1408/71 voimaantulon estämättä 

Yhteisessä kannassa ehdotetaan asetuksen (ETY) N:o 1408/71 7 artiklan 2 kohdan 
muuttamista. Ehdotetussa muutoksessa määritetään yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti edellytykset, joiden täyttyessä ennen asetuksen 
voimaantuloa tehdyt sopimukset voivat jäädä sovellettaviksi. Komissio suhtautuu 
myönteisesti tähän muutosehdotukseen.  

Asetuksen liitteessä III luetellaan kahdenväliset sopimukset, jotka täyttävät nämä 
edellytykset ja jäävät näin ollen sovellettaviksi.  

Koska asetus tulee sen voimaantuloa edeltävien, samaan soveltamisalaan kuuluvien 
sopimusten tilalle, liitteeseen III lisätään huomautus, jonka mukaan liitteessä III ei 
luetella niitä sopimuksia, jotka eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan ja jotka siis 
ovat edelleen voimassa jäsenvaltioiden välillä. 

Lisäksi liitteen tiettyihin nykyisiin merkintöihin on tehty selvyyden vuoksi 
terminologiamuutoksia, jotka eivät kuitenkaan muuta merkintöjen sisältöä.  

3.3.3 Yhteisen kannan 1 artiklan 1 kohdan b alakohta – Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 3 
artiklan muuttaminen 

Neuvoston yhteisessä kannassa esitetyt muutosehdotukset lujittavat yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen soveltamisedellytyksiä. Komissio hyväksyy nämä muutokset. 

3.3.4 Komission ehdotuksen 1 artiklan 5 kohta – Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 33 artiklan 
muuttaminen 

Komission esittämä muutos 33 artiklaan ei ole mukana neuvoston yhteisessä 
kannassa. Neuvosto katsoo, että on odotettava uuden yksinkertaistetun asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 voimaantuloa. Uuden asetuksen 5 artikla (tosiseikkojen 
rinnastaminen) ja 30 artikla (eläkkeensaajien maksut) mahdollistavat sen, että maksut 
voidaan vähentää kaikkien eläkkeensaajalle maksettujen eläkkeiden perusteella. Tätä 
varten on kuitenkin annettava soveltamista koskevia säännöksiä uudessa 
täytäntöönpanoasetuksessa (ks. pöytäkirjaan merkitty neuvoston lausuma). Komissio 
vahvistaa pöytäkirjaan merkityssä lausumassa, että se aikoo sisällyttää uuteen 
täytäntöönpanoasetukseen uuden asetuksen (EY) N:o 883/2004 30 artiklan 
soveltamista koskevia säännöksiä. Komissio hyväksyy näin ollen täysin neuvoston 
kannan tähän kysymykseen. 

3.3.5 Yhteisen kannan 1 artiklan 9 kohta; 3 artikla; liitteessä 1 olevan 1 kohdan 
b alakohta, liitteessä I olevan 4 kohdan c alakohta, liitteessä I olevan 5 kohdan c ja f 
alakohta; liitteessä II oleva 4 kohta 

Itävalta on Saksan tavoin pyytänyt poistamaan maininnan, joka on liitteessä II 
olevassa kohdassa R. Itävalta ja jolla on suljettu tiettyjä itsenäisten 
ammatinharjoittajien erityisjärjestelmiä asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 1 artiklan j alakohdan neljännen alakohdan mukaisesti. 
Komissio on tyytyväinen tähän aloitteeseen, sillä sen ansiosta on mahdollista 
soveltaa asetuksen (ETY) N:o 1408/71 säännöksiä kyseisiin erityisjärjestelmiin. 
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Toimenpide vaatii siirtymäkauden, jota on yhteisessä kannassa jatkettu 1 päivään 
tammikuuta 2005, mikä on täysin hyväksyttävää ottaen huomioon asetuksen 
antamiseen tarvittava aika. Toimenpidettä varten on myös otettava käyttöön 
säännöksiä, jotka koskevat etuuksien laskentaa ja joissa määritetään toimivaltaiset 
laitokset. 

3.3.6 Yhteisen kannan liitteessä I olevan 1 kohdan c alakohdan ii alakohta, liitteessä I 
olevan 5 kohdan d alakohta ja liitteessä II oleva 1 ja 3 kohta  

Esitetyt muutokset ovat puhtaasti muodollisia. Niiden syynä ovat toisaalta perhe-
etuuksia koskevan Ranskan lainsäädännön terminologiset muutokset ja toisaalta 
Ruotsin ja Tanskan toimivaltaisen laitoksen muuttuminen. 

3.3.7 Yhteisen kannan liitteessä I olevan 5 kohdan b alakohta – Tanskaa koskeva merkintä 

Tanskan etuus ”tilapäinen etuus työttömälle, joka on työskennellyt 12 kuukautta 
”joustotyösuhteessa” (ledighedsydelse)” on poistettu liitteestä II a, ja siksi on tarpeen 
lisätä liitteeseen VI merkintä, jonka mukaan tämän etuuden yhteensovittamiseen on 
sovellettava työttömyysetuuksia koskevan luvun säännöksiä.  

4- PÄÄTELMÄT 

Komissio hyväksyy kokonaisuudessaan yhteisen kannan, joka vastaa komission 
ehdotuksen tavoitteita. Lisäksi yhteisessä kannassa otetaan huomioon kaikki 
Euroopan parlamentin tarkistukset. 

5 KOMISSION LAUSUMAT 

Ks. liite 
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LIITE 

NEUVOSTON PÖYTÄKIRJAAN MERKITYT LAUSUMAT 

Komission ehdotuksen 1 artiklan 5 kohtaa koskeva komission lausuma 

”Komissio aikoo sisällyttää täytäntöönpanoasetukseen joitakin toimenpiteitä 30 artiklasta 
johtuvien käytännön seurausten käsittelemiseksi.” 

Liitettä II a koskeva komission lausuma 

”Komissio on ehdottanut, että liitteessä II a olevaa etuuksien luetteloa tarkistetaan (erityisesti 
seuraavaa etuusryhmää: Lapsen hoitotuki (Suomi); Vammaiskorvaus ja Vammaisten lasten 
huoltoavustus (Ruotsi); Vammaisen elämisavustus, Hoitoavustus, Huoltajan avustus 
(Yhdistynyt kuningaskunta)), ja pitää sitä edelleen tarpeellisena, jotta Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteet sekä vuonna 2003 tehdystä erinäisiä muutoksia 
koskevasta ehdotuksesta vahvistetussa neuvoston yhteisessä kannassa sovitut perusteet 
täyttyisivät. Näin ollen komissio varaa itselleen oikeuden saattaa asia yhteisöjen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi ja tehdä tarvittaessa ehdotus liitteessä II a olevan etuuksien 
luettelon tarkistuksesta yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisun perusteella.” 


