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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o .../2010,

annettu ....,

asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 987/2009

ulottamisesta koskemaan niitä

kolmansien maiden kansalaisia, joita nämä asetukset

eivät yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi vielä koske

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionista toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 79 artiklan 

2 kohdan b alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä2,

                                               

1 EUVL C 151, 17.6.2008, s. 50.
2 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 9. heinäkuuta 2008 (EUVL C 294 E, 3.12.2009, 

s. 259), ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu ...
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sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan parlamentti1, neuvosto sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitea2 ovat vaatineet 

jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten 

kotouttamisen parantamista antamalla heille yhdenmukaiset oikeudet, jotka olisivat 

vastaavat mahdollisimman hyvin unionin kansalaisten oikeuksia.

(2) Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto painotti 1 päivänä joulukuuta 2005, että unionin on 

varmistettava jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien kolmansien maiden 

kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu ja että heille olisi pyrittävä tehokkaamman 

kotouttamispolitiikan avulla antamaan unionin kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin 

verrattavissa olevat oikeudet ja velvollisuudet.

(3) Toukokuun 14 päivänä 2003 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 859/20033 ulotettiin 

jäsenvaltioiden lakisääteisten sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevat

asetukset (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 koskemaan niitä kolmansien maiden 

kansalaisia, joita nämä asetukset eivät jo koskeneet yksinomaan heidän kansalaisuutensa 

vuoksi.

(4) Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan 

unionin perusoikeuskirjassa, erityisesti sen 34 artiklan 2 kohdassa, tunnustetut periaatteet.

                                               

1 Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 27. lokakuuta 1999, Tampereella 
pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen tuloksista (EYVL C 154, 5.6.2000, s. 63).

2 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto, annettu 26. syyskuuta 1991, 
kolmansista maista tulevista siirtotyöläisistä (EYVL C 339, 31.12.1991, s. 82).

3 EUVL L 124, 20.5.2003, s. 1.
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(5) Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/20041 korvaa asetuksen (ETY) 

N:o 1408/71. Asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16 päivänä 

syyskuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 987/20092

korvaa asetuksen (ETY) N:o 574/72. Asetus (ETY) N:o 1408/71 ja asetus (ETY) 

N:o 574/72 kumotaan asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 

soveltamispäivästä lähtien.

(6) Asetuksella (EY) N:o 883/2004 ja asetuksella (EY) N:o 987/2009 nykyaikaistetaan ja 

yksinkertaistetaan merkittävästi yhteensovittamista koskevia sääntöjä sekä vakuutettujen 

henkilöiden että sosiaaliturvalaitosten kannalta. Ajan tasalle saatettujen yhteensovittamista 

koskevien sääntöjen tarkoituksena on sosiaaliturvalaitosten osalta nopeuttaa ja helpottaa 

vakuutetuilla etuuksiin olevia oikeuksia koskevien tietojen käsittelyä ja keventää vastaavia 

hallinnollisia kustannuksia.

(7) Korkeatasoisen sosiaalisen suojelun edistäminen sekä elintason ja elämänlaadun 

kohottaminen jäsenvaltioissa kuuluvat unionin tavoitteisiin.

(8) Jotta työnantajat ja kansalliset sosiaaliturvaelimet eivät joutuisi hallinnoimaan 

monimutkaisia juridisia ja hallinnollisia tilanteita, jotka koskevat ainoastaan pientä 

henkilöryhmää, on tärkeää, että sosiaaliturva-alan nykyaikaistamisesta ja 

yksinkertaistamisesta saatavat hyödyt otetaan täysimääräisesti käyttöön siten, että 

käytetään vain yhtä oikeudellista yhteensovittamisvälinettä eli asetusta (EY) N:o 883/2004 

yhdessä asetuksen (EY) No 987/2009 kanssa.

                                               

1 EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1.
2 EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1.
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(9) On siis tarpeen antaa säädös, jolla korvataan asetus (EY) N:o 859/2003 ja jonka 

pääasiallisena tarkoituksena on korvata asetuksen (ETY) N:o 1408/71 soveltaminen 

asetuksen (EY) N:o 883/2004 soveltamisella sekä asetuksen (ETY) N:o 574/72 

soveltaminen asetuksen (EY) N:o 987/2009 soveltamisella.

(10) Asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 soveltaminen 

kolmansien maiden kansalaisiin, joihin näitä asetuksia ei yksinomaan heidän 

kansalaisuutensa vuoksi vielä sovelleta, ei saa antaa asianomaisille mitään oikeutta 

maahantuloon, oleskeluun, asumiseen tai pääsyyn työmarkkinoille jäsenvaltiossa. Tämän 

mukaisesti asetusta (EY) N:o 883/2004 ja asetusta (EY) N:o 987/2009 olisi sovellettava 

siten, ettei rajoiteta jäsenvaltion oikeutta olla myöntämättä, peruuttaa tai kieltäytyä 

uusimasta maahantuloa, oleskelua, asumista tai työntekoa varten asianomaisessa 

jäsenvaltiossa myönnettyä lupaa unionin oikeuden mukaisesti.

(11) Asetusta (EY) N:o 883/2004 ja asetusta (EY) N:o 987/2009 olisi tämän asetuksen nojalla 

sovellettava ainoastaan siltä osin kuin asianomaisella henkilöllä on jo ennestään laillinen 

asuinpaikka jonkin jäsenvaltion alueella. Laillisen asuinpaikan olisi siten oltava 

ennakkoehto näiden asetusten soveltamiselle.

(12) Asetusta (EY) N:o 883/2004 ja asetusta (EY) N:o 987/2009 ei olisi sovellettava tilanteessa, 

jossa kaikki osatekijät rajoittuvat yhteen jäsenvaltioon. Tämä koskee muun muassa 

tilannetta, jossa kolmannen maan kansalaisella on yhteyksiä ainoastaan kolmanteen 

maahan ja yhteen ainoaan jäsenvaltioon.
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(13) Edellytys laillisesta asuinpaikasta jäsenvaltiossa ei saisi vaikuttaa oikeuksiin, jotka johtuvat 

asetuksen (EY) N:o 833/2004 soveltamisesta työkyvyttömyys-, vanhuus- tai perhe-

eläkkeisiin ja jotka yksi tai useampi jäsenvaltio on myöntänyt kolmannen maan 

kansalaiselle, joka on aiemmin täyttänyt tämän asetuksen edellytykset, taikka tällaisen 

kolmannen maan kansalaisen jälkeen eläville heidän asuessaan kolmannessa maassa, sikäli 

kuin heidän oikeutensa perustuvat työntekijänä olleeseen henkilöön.

(14) Edellytyksenä sille, että asetuksen (EY) N:o 883/2004 64 artiklassa säädetty oikeus 

työttömyysetuuksiin säilyy, on että asianomainen henkilö rekisteröityy työnhakijaksi 

kunkin sellaisen jäsenvaltion työvoimaviranomaisille, johon hän siirtyy. Näitä säännöksiä 

olisi näin ollen sovellettava kolmannen maan kansalaiseen ainoastaan, jos hänellä on, 

tapauksen mukaan hänen oleskelulupansa tai pitkään oleskelleen henkilön asemansa 

perusteella, oikeus rekisteröityä työnhakijaksi sen jäsenvaltion työvoimaviranomaisille, 

johon hän siirtyy, ja työskennellä siellä laillisesti.

(15) Tällä asetuksella ei saisi olla vaikutusta niihin oikeuksiin ja velvoitteisiin, jotka johtuvat 

kolmansien maiden kanssa tehdyistä kansainvälisistä sopimuksista, joiden osapuoli unioni 

on ja joilla myönnetään sosiaaliturvaan kuuluvia etuja. 
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(16) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita niihin 

liittyvien rajatylittävien tilanteiden takia, vaan ne voidaan ehdotetun toiminnan unionin

laajuisen ulottuvuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi 

hyväksyä toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden 

tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(17) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 

sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, 

turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 3 artiklan 

mukaisesti Irlanti on 24 päivänä lokakuuta 2007 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut haluavansa 

osallistua tämän asetuksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.
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(18) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 

sopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, 

turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 1 ja 

2 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu tämän asetuksen 

hyväksymiseen, asetus ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta 

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 

4 artiklan soveltamista.

(19) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 

sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 1 ja 

2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido 

Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:
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1 artikla

Asetusta (EY) N:o 883/2004 ja asetusta (EY) N:o 987/2009 sovelletaan niihin kolmansien maiden 

kansalaisiin, joita nämä asetukset eivät yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi vielä koske, 

sekä heidän perheenjäseniinsä ja heidän jälkeensä eläviin edellyttäen, että heillä on laillinen 

asuinpaikka jonkin jäsenvaltion alueella ja että he ovat tilanteessa, jonka kaikki osatekijät eivät 

rajoitu yhteen jäsenvaltioon.

2 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 859/2003 niiden jäsenvaltioiden välillä, joita tämä asetus sitoo.

3 artikla

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

Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa 

perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja
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I JOHDANTO

Komissio esitti 25. heinäkuuta 2007 edellä mainitun ehdotuksen, jolla on tarkoitus korvata 

asetus (EY) N:o 859/2003 ja ulottaa asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja sen 

täytäntöönpanoasetuksen (neuvoston asetus (EY) N:o 987/2009) säännökset koskemaan niitä 

kolmansien maiden kansalaisia, joita kyseiset säännökset eivät jo koske yksinomaan heidän 

kansalaisuutensa vuoksi.

Ehdotus perustuu perussopimuksen 63 artiklan 4 kohtaan (yksimielisyys ja 

kuulemismenettely). Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen oikeusperustana on nyt 

EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 79 artiklan 2 kohdan b alakohta (määräenemmistö ja 

tavallinen lainsäätämisjärjestys).

Euroopan parlamentti antoi kuulemismenettelyn puitteissa lausuntonsa 9. heinäkuuta 2008. 

Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen Euroopan parlamentti antoi 5. toukokuuta 2010 

päätöslauselman1, jossa se vahvisti kantansa tavallisen lainsäätämisjärjestyksen puitteissa.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 16. tammikuuta 2008.

Komissio ei toimittanut virallista muutettua ehdotusta parlamentin ensimmäisen käsittelyn 

lausunnon perusteella.

SEUT 294 artiklan 5 kohdan mukaisesti neuvosto vahvisti määräenemmistöllä ensimmäisen 

käsittelyn kantansa 26. heinäkuuta 2010.

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 

sopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 

1 ja 2 artiklan mukaisesti Irlanti ilmoitti 24. lokakuuta 2007 päivätyllä kirjeellä haluavansa 

osallistua tämän asetuksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.

                                               
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 5. toukokuuta 2010, Lissabonin sopimuksen 

voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin.
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Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 

sopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 

1 ja 2 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu tämän asetuksen 

hyväksymiseen, se ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen 

kuningaskuntaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan 

soveltamista.

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 

sopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska 

ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, se ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan.

II TAVOITE

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 859/2003 ulotettiin neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 

ja sen täytäntöönpanoasetuksen (ETY) N:o 574/72 säännökset koskemaan kolmansien maiden 

kansalaisia. Näitä viimeksi mainittuja asetuksia on yksinkertaistettu ja ajantasaistettu 

asetuksilla (EY) 883/2004 ja N:o 987/2009, joita on sovellettu 1 päivästä toukokuuta 2010.

Tällä asetusehdotuksella on samat tavoitteet kuin asetuksella (EY) N:o 859/2003 eli laajentaa 

sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien yhteisön voimassa olevien säännösten 

soveltamisala kolmansien maiden kansalaisiin, joita nämä säännökset eivät jo koske 

yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi. 

Ehdotuksella on tarkoitus varmistaa, että kyseisiin kolmansien maiden kansalaisiin 

sovelletaan samoja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevia sääntöjä kuin EU:n 

kansalaisiin heti asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 voimaantulosta lähtien. 

Tavoitteena on välttää hyvin sekavaa tilannetta, jossa yksityishenkilöt ja kansalliset hallinnot 

joutuisivat tekemisiin kahdenlaisten sääntöjen ja etuusoikeuksien kanssa jäsenvaltioiden 

sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen alalla.
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III NEUVOSTON ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN KANNAN ERITTELY

Euroopan parlamentti hyväksyi kaksi tarkistusta komission ehdotukseen tarkoituksena saada 

johdanto-osaan kaksi uutta kappaletta (3 a ja 6 a) tasa-arvoisen kohtelun tärkeyttä 

korostamaan.

Komissio ilmoitti täysistuntokeskustelussa voivansa hyväksyä nämä tarkistukset. 

Neuvosto voisi myös hyväksyä kummankin tarkistuksen (johdanto-osan kappaleet 4 ja 7 

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannassa).

Neuvosto katsoi lisäksi, että ehdotuksen johdanto-osan kappaletta 8 (ensimmäisen käsittelyn 

kannan johdanto-osan kappale 10) on selkiytettävä täsmentämällä, että asetuksen (EY) N:o 

883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 soveltaminen niihin kolmansien maiden 

kansalaisiin, joita kyseiset säännökset eivät jo koske yksinomaan heidän kansalaisuutensa 

vuoksi, ei rajoita jäsenvaltioiden oikeutta evätä, peruuttaa tai kieltäytyä uusimasta 

maahantuloa, oleskelua, asumista tai työntekoa varten myönnetty lupa yhteisön oikeuden 

mukaisesti.

Lisäksi neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan johdanto-osan kappaleessa 13 

täsmennetään, että 1 artiklassa säädetty edellytys laillisesta asumisesta jäsenvaltiossa ei 

vaikuta asetuksen (EY) N:o 833/04 työkyvyttömyys-, vanhuus- tai perhe-eläkesäännösten 

soveltamisesta johtuviin oikeuksiin, jotka yksi tai useampi jäsenvaltio on myöntänyt 

kolmannen maan kansalaiselle, joka on aiemmin täyttänyt tämän asetuksen edellytykset, 

taikka tällaisen kolmannen maan kansalaisen jälkeeneläville.

Lopuksi neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan johdanto-osan kappaleissa 17, 18 ja 19 

viitataan Irlannin, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Tanskan asemaan tämän asetuksen 

hyväksymisen ja soveltamisen osalta.

Komissio on hyväksynyt neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan.
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IV JOHTOPÄÄTÖS

Neuvosto katsoo, että sen ensimmäisen käsittelyn kannassa neuvoston asetusehdotuksen 

hyväksymiseksi asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 säännösten 

ulottamisesta koskemaan niitä kolmansien maiden kansalaisia, joita kyseiset säännökset eivät 

jo koske yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi, on käytetty tasapuolista 

lähestymistapaa niiden kolmansien maiden kansalaisten tasa-arvoisen ja syrjimättömän 

kohtelun varmistamiseksi, jotka asuvat laillisesti Euroopan unionin alueella.

Neuvosto odottaa rakentavaa keskustelua Euroopan parlamentin kanssa, jotta tästä tärkeästä 

asetuksesta päästäisiin lopulliseen yhteisymmärrykseen.

________________________
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Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti 

 
aiheesta 

neuvoston kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotuksen antamiseksi 
asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 säännösten ulottamisesta koskemaan 
niitä kolmansien maiden kansalaisia, jotka eivät jo kuulu kyseisten säännösten piiriin 

kansalaisuutensa perusteella 

1. TAUSTAA 

Päivä, jona ehdotus on toimitettu Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle (asiakirja KOM(2007) 439 lopullinen – 
2007/0152(COD)): 

23. heinäkuuta 2007 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa: 16. tammikuuta 2008 

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa kuulemismenettelyn 
pohjalta: 

9. heinäkuuta 2008 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen voimaantulo 1. joulukuuta 2009 

Euroopan parlamentin ensimmäinen käsittely tavanomaisen 
lainsäätämisjärjestyksen pohjalta: 

5. toukokuuta 2010  

Poliittinen yhteisymmärrys hyväksyttiin määräenemmistöllä: 7. kesäkuuta 2010  

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta vahvistettiin: 26. heinäkuuta 2010 

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE 

Ehdotuksella on tarkoitus laajentaa sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun 
asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja sen täytäntöönpanoasetuksen (EY) N:o 987/2009 säännökset 
koskemaan jossakin jäsenvaltiossa laillisesti asuvia kolmansien maiden kansalaisia, joita ne 
eivät vielä koske heidän kansalaisuutensa vuoksi. 

Tällä ehdotuksella viedään päätökseen nykyaikaistamisprosessi, jonka tuloksena annettiin 
asetukset (EY) N:o 883/2004 ja 987/2009. Ehdotuksella ulotetaan niissä vahvistetut uudet 
oikeudet, menettelyt ja sähköisen tietojenvaihdon säännökset koskemaan myös kolmansien 
maiden kansalaisia, jotka liikkuvat EU:n alueella mutta jotka eivät kuulu nykyisten asetusten 
piiriin. 
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3. NEUVOSTON KANTAA KOSKEVAT HUOMIOT 

3.1 Yleinen kanta neuvoston kantaan 

Neuvoston kantaan sisältyvät Euroopan parlamentin ehdottamat kaksi tarkistusta, ja lisäksi 
siinä on useita muutoksia, jotka neuvosto on tehnyt komission alkuperäiseen ehdotukseen. 
Kaikki tarkistukset ja muutokset saavat komission täyden tuen. 

3.2 Euroopan parlamentin tarkistukset, jotka on sisällytetty kokonaan, osittain tai 
periaatteessa neuvoston kantaan 

Euroopan parlamentti hyväksyi 9. heinäkuuta 2008 kaksi tarkistusta kuulemismenettelyn 
mukaisella lainsäädäntöpäätöslauselmalla. Ne vahvistettiin tavanomaisen 
lainsäätämisjärjestyksen mukaisessa ensimmäisessä käsittelyssä 5. toukokuuta 2010. 
Kumpikin tarkistus hyväksyttiin täysin neuvoston kannassa. 

Tarkistuksella 1 lisättiin uusi johdanto-osan kappale, jossa viitataan Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 34 artiklan 2 kohtaan. Komissio on samaa mieltä siitä, että tämän 
ehdotuksen yhteydessä on tärkeää muistuttaa perusoikeuskirjalla kaikille EU:n alueella 
laillisesti asuville ja liikkuville myönnetystä oikeudesta EU:n ja kansallisen lainsäädännön 
mukaisiin sosiaaliturvaetuuksiin.  

Tarkistuksella 2 lisättiin uusi johdanto-osan kappale, jossa viitataan sosiaalisen suojelun 
korkean tason edistämiseen sekä elintason ja elämänlaadun kohentamiseen EU:ssa. Komissio 
on samaa mieltä siitä, että on tärkeää korostaa näitä ehdotuksen taustalla olevia avaintekijöitä. 

3.3 Komission ehdotuksen ja neuvoston kannan pääasialliset erot 

– Siirtymäsäännösten poistaminen: Neuvosto on poistanut alkuperäisen ehdotuksen 2 
artiklan ja siihen liittyvän johdanto-osan 12 kappaleen, joihin sisältyi siirtymäsäännöksiä 
ehdotetun asetuksen voimaantuloa varten. Neuvosto katsoi, että tämän ehdotuksen 
voimaantuloa varten ei tarvita erityisiä siirtymäsäännöksiä, sillä soveltuvat 
siirtymäsäännökset on jo annettu asetuksessa (EY) N:o 883/2004. Komissio tukee tällaista 
yksinkertaistettua toimintatapaa erityisesti siksi, että sen avulla varmistetaan, että 
kolmansien maiden kansalaiset saavat uudistettuihin asetuksiin siirtymisen osalta samat 
oikeudet kuin EU-kansalaisetkin, jolloin he voivat esimerkiksi pyytää eläkeoikeuksiensa 
tarkistamista 87 artiklan 3 kohdan nojalla.  

– Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevien johdanto-osan kappaleiden lisääminen: 
Tämän ehdotuksen oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 79 
artiklan 2 kohdan b alakohta. Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan (N:o 21) 1–3 artiklan pohjalta 
tämä ehdotus ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia, elleivät ne anna ilmoitusta 
siihen osallistumisesta. Neuvosto on lisännyt johdanto-osan 17 kappaleen, jossa ilmaistaan, 
että Irlanti osallistuu ehdotukseen 24. lokakuuta 2007 päivätyn kirjeen nojalla, sekä 18 
kappaleen, jossa ilmaistaan, että Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu siihen. Komissio on 
samaa mieltä siitä, että näiden kahden johdanto-osan kappaleen lisääminen on tarpeen. 

– Vanhan asetuksen kumoaminen: Neuvosto on selkeyttänyt asetuksen (EY) N:o 859/2003 
kumoamiseen liittyviä tekijöitä ehdotuksen uudessa 2 artiklassa. Koska Yhdistynyt 
kuningaskunta ei osallistu tähän ehdotukseen vaan jatkaa asetuksen (EY) N:o 859/2003 
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soveltamista, sen täydellinen kumoaminen ei ole mahdollista. Komissio tukee ehdotettua 
muutosta, koska sillä saavutetaan oikeudellinen selkeys tässä käytännön kysymyksessä. 

– Laillisen asuinpaikan määrittäminen: Asetuksia (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 
sovelletaan kolmansien maiden kansalaisiin, joiden laillinen asuinpaikka on jonkin 
jäsenvaltion alueella. Laillisen asuinpaikan määrittäminen jää kuitenkin täysin 
koordinointiasetusten ulkopuolelle, ja jäsenvaltioilla on edelleenkin oikeus määrittää 
unionin lainsäädännön mukaisesti, onko henkilöllä oikeus tulla jäsenvaltion alueelle tai 
asua taikka työskennellä siellä. Neuvosto on lisännyt johdanto-osan 10 kappaleeseen 
virkkeen, jossa korostetaan tätä unionin ja jäsenvaltioiden välistä toimivallan jakautumista. 
Komissio hyväksyy tämän lisäyksen. 

– ’Laillista asuinpaikkaa’ koskevan perusteen soveltamisen selkeyttäminen työkyvyttömyys-
, vanhuus- ja perhe-eläkkeiden osalta: Neuvosto on lisännyt johdanto-osan 13 kappaleen, 
jossa selvitetään, että laillista asuinpaikkaa jäsenvaltion alueella koskevaa edellytystä ei 
sovelleta sillä hetkellä, jona henkilö, johon asetusta on sovellettu, tai henkilö, joka saa 
tällaisesta toisesta henkilöstä johtuvia oikeuksia, hakee eläkettä tällä asetuksella luotujen 
oikeuksien pohjalta. Sen sijaan vaaditaan, että kyseisellä henkilöllä oli laillinen 
asuinpaikka sinä aikana, jolloin tällaiset oikeudet hankittiin. Komissio pitää tätä uutta 
johdanto-osan kappaletta tervetulleena, koska sillä pyritään välttämään vääriä tulkintoja, 
suojaamaan hankittuja oikeuksia ja varmistamaan ehdotetun asetuksen yhdenmukainen 
soveltaminen jäsenvaltioissa.  

4. PÄÄTELMÄ  

Komissio katsoo, että neuvoston kanta parantaa ja tarkentaa joitain komission ehdotukseen 
sisältyviä kohtia. Siinä selkeytetään keskeisiä oikeudellisia kysymyksiä, kuten kumoamista ja 
siirtymäsäännöksiä. Lisäksi siinä annetaan selkeämpi käsitys kolmansien maiden kansalaisten 
(ja henkilöiden, jotka saavat heidän kauttaan oikeuksia) hankkimista oikeuksista, kun he eivät 
enää asu EU:n alueella. Näin tällaisten oikeuksien suoja myös parantuu. Kun Euroopan 
parlamentin tarkistukset otetaan kokonaisuudessaan mukaan, ehdotus asettuu entistä 
täydellisempään kontekstiin. 

Komissio pitää neuvoston hyväksymää kantaa tervetulleena. Se on merkittävä askel kohti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 34 artiklassa asetetun tavoitteen saavuttamista, jonka 
mukaan kaikilla EU:ssa laillisesti asuvilla ja liikkuvilla on oikeus sosiaaliturvaetuuksiin. Se 
on myös olennainen tekijä nykyaikaistettuja EU:n sosiaaliturvasääntöjä koskevan 
lainsäädäntöpaketin valmistumisessa. Ehdotuksella taataan, että kolmansien maiden 
kansalaiset voivat nauttia samoista parannetuista oikeuksista, joita nykyaikaistetuilla 
säännöillä tarjotaan, ja yksinkertaistetaan prosesseja kansallisten sosiaaliturvalaitosten 
kannalta. Ne voivat soveltaa samoja menettelyitä riippumatta siitä, koskevatko oikeudet EU-
kansalaista vaiko jonkin kolmannen maan kansalaista. 

Edellä esitetyn pohjalta komissio antaa täyden tukensa neuvoston kannalle. 
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