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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr …/2010

av den

om utvidgning av förordning (EG) nr 883/2004 och 

förordning (EG) nr 987/2009 till att gälla de tredjelandsmedborgare 

som enbart på grund av sitt medborgarskap 

inte omfattas av dessa förordningar

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA 

FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 79.2 b,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet2, och

                                               

1 EUT C 151, 17.6.2008, s. 50.
2 Europaparlamentets ståndpunkt av den 9 juli 2008 (EUT C 294 E, 3.12.2009, s. 259) och 

rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den … .
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av följande skäl:

(1) Europaparlamentet1, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén2 har påkallat

en bättre integration av tredjelandsmedborgare som lagligen vistas på medlemsstaternas 

territorium genom att ge dem enhetliga rättigheter som ligger så nära unionsmedborgarnas 

rättigheter som möjligt.

(2) Rådet (rättsliga och inrikes frågor) underströk den 1 december 2005 att unionen måste 

säkerställa en rättvis behandling av tredjelandsmedborgare som lagligen vistas på 

medlemsstaternas territorium och att en mer kraftfull integrationspolitik bör sikta på att ge 

dem rättigheter och skyldigheter som är jämförbara med unionsmedborgarnas.

(3) Genom rådets förordning (EG) nr 859/2003 av den 14 maj 20033 utvidgades förordning 

(EEG) nr 1408/71 och förordning (EEG) nr 574/72 när det gäller samordning av 

medlemsstaternas lagstadgade system för social trygghet till att gälla de 

tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa 

förordningar.

(4) Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och de 

principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, i synnerhet artikel 34.2.

                                               

1 Europaparlamentets resolution av den 27 oktober 1999 om Europeiska rådets möte i 
Tammerfors (EGT C 154, 5.6.2000, s. 63.

2 Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 26 september 1991 om 
ställningen för migrerande arbetstagare från tredje land (EGT C 339, 31.12.1991, s. 82).

3 EUT L 124, 20.5.2003, s. 1.



11160/4/10 REV 4 KGW/mce 3
DG G 2B SV

(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om 

samordning av de sociala trygghetssystemen1 ersätter förordning (EEG) nr 1408/71. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om 

tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala 

trygghetssystemen2 ersätter förordning (EEG) nr 574/72. 

Förordningarna (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72 ska upphöra att gälla den dag då 

förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 börjar tillämpas.

(6) Genom förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 uppdateras och 

förenklas samordningsreglerna betydligt, såväl för de försäkrade som för 

socialförsäkringsinstitutionerna. För socialförsäkringsinstitutionerna syftar de uppdaterade 

samordningsreglerna till att påskynda och underlätta behandlingen av uppgifter om rätt till 

förmåner för de försäkrade och till att minska motsvarande administrativa kostnader.

(7) Att främja en hög social trygghetsnivå samt att höja levnadsstandarden och livskvaliteten i 

medlemsstaterna utgör mål för unionen.

(8) För att undvika att arbetsgivare och nationella socialförsäkringsinstitutioner tvingas att 

handlägga komplexa juridiska och administrativa situationer som endast berör en 

begränsad grupp av personer, är det viktigt att alla fördelar av moderniseringen och 

förenklingen i fråga om social trygghet kan åtnjutas genom ett enda rättsligt 

samordningsinstrument som kombinerar förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) 

nr 987/2009.

                                               

1 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.
2 EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.
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(9) Det är därför nödvändigt att ersätta förordning (EG) nr 859/2003 med en rättsakt vars 

huvudsyfte är att ersätta förordning (EEG) nr 1408/71 respektive förordning (EEG) nr 

574/72 med förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009.

(10) Tillämpningen av förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 på 

tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa 

förordningar får inte ge berörda personer rätt till vare sig inresa, vistelse eller bosättning 

eller tillträde till arbetsmarknaden i en medlemsstat. Tillämpningen av förordning (EG) nr 

883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 bör följaktligen inte påverka medlemsstaternas 

rätt att inte utfärda, att återkalla eller att vägra att förlänga ett inrese-, uppehålls- eller 

arbetstillstånd i den berörda medlemsstaten, i enlighet med unionslagstiftningen.

(11) Förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 bör enligt den här 

förordningen endast vara tillämpliga om den berörda personen redan lagligen vistas på en 

medlemsstats territorium. Laglig vistelse bör därför vara en nödvändig förutsättning för 

tillämpningen av dessa förordningar.

(12) Förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 bör inte tillämpas i en 

situation som i alla avseenden är begränsad till en enda medlemsstat. Detta är bl.a. fallet 

när en tredjelandsmedborgare endast har anknytning till ett tredjeland och en enda 

medlemsstat.
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(13) Förutsättningen om laglig vistelse på en medlemsstats territorium bör inte påverka de 

rättigheter som härrör från tillämpningen i en eller flera medlemsstater av förordning (EG) 

nr 883/2004 beträffande pension vid invaliditet, ålderdom eller till efterlevande för en 

tredjelandsmedborgare som dessförinnan uppfyllt villkoren enligt den här förordningen

eller för efterlevande till en sådan tredjelandsmedborgare, om de härleder sina rättigheter 

från en arbetstagare, när de vistas i ett tredjeland.

(14) Rätten till arbetslöshetsförmåner enligt artikel 64 i förordning (EG) nr 883/2004 bibehålls 

på villkor av att vederbörande registrerar sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen i 

var och en av de medlemsstater som han eller hon reser in i. Dessa bestämmelser får 

således endast tillämpas på en tredjelandsmedborgare, om denne, i förekommande fall i 

kraft av sitt uppehållstillstånd eller sin långvariga bosättning, har rätt att registrera sig som 

arbetssökande vid arbetsförmedlingen i den medlemsstat som han eller hon reser in i, och 

rätt att arbeta där lagligen.

(15) Denna förordning bör inte påverka rättigheter och skyldigheter enligt internationella avtal 

med tredjeland i vilka unionen är part och vilka innehåller bestämmelser om förmåner som 

rör social trygghet. 
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(16) Eftersom målen för denna förordning inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna på grund av att den rör situationer där flera länder berörs och de därför, 

på grund av den föreslagna åtgärdens unionsdimension, bättre kan uppnås på unionsnivå, 

kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om 

Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna 

förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(17) I enlighet med artikel 3 i protokoll (21) om Förenade kungarikets och Irlands ställning med 

avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska 

unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har Irland genom en 

skrivelse av den 24 oktober 2007 meddelat att det önskar delta i antagandet och 

tillämpningen av denna förordning.
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(18) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll (nr 21) om Förenade kungarikets och Irlands 

ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om 

Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och utan att det 

påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar Förenade kungariket inte i 

antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Förenade 

kungariket.

(19) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll (nr 22) om Danmarks ställning, fogat till 

fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller 

tillämplig på Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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Artikel 1

Förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 ska tillämpas på 

tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa

förordningar samt deras familjemedlemmar och efterlevande, förutsatt att de lagligen vistas inom en 

medlemsstats territorium och inte befinner sig i en situation som i alla avseenden är begränsad till 

en enda medlemsstat.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 859/2003 ska upphöra att gälla mellan medlemsstater som är bundna av denna 

förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med 

fördragen.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande





11160/4/10 REV 4 ADD 1 KGW/mce 1
DG G 2B SV

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

Bryssel den 26 juli 2010 (29.7)
(OR. en)

Interinstitutionellt ärende:
2007/0152 (COD)

11160/4/10
REV 4 ADD 1

SOC 422
MIGR 61
CODEC 581
PARLNAT 56

RÅDETS MOTIVERING
Ärende: Rådets ståndpunkt vid första behandlingen antagen av rådet den 26 juli 2010 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om utvidgning 
av bestämmelserna i förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) 
nr 987/2009 till att gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt 
medborgarskap inte omfattas av dessa bestämmelser
– Rådets motivering
– Antagen av rådet den 26 juli 2010



11160/4/10 REV 4 ADD 1 KGW/mce 2
DG G 2B SV

I. INLEDNING

Den 25 juli 2007 lade kommissionen fram det ovannämnda förslaget, som är tänkt att ersätta 

förordning (EG) nr 859/2003 samt utvidga bestämmelserna i förordning (EG) nr 883/2004 

och dess tillämpningsförordning, rådets förordning (EG) nr 987/2009, till att gälla de 

tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa 

bestämmelser.

Förslaget bygger på artikel 63.4 i fördraget (enhällighet och samrådsförfarande). Efter 

Lissabonfördragets ikraftträdande är nu den rättsliga grunden artikel 79.2 b i EUF-fördraget 

(kvalificerad majoritet och ordinarie lagstiftningsförfarande).

Europaparlamentet avgav sitt yttrande den 9 juli 2008 inom ramen för samrådsförfarandet. 

Med anledning av Lissabonfördragets ikraftträdande antog Europaparlamentet den 5 maj 2010 

en resolution1 där man bekräftade sin ståndpunkt inom ramen för det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén yttrade sig i ärendet den 16 januari 2008.

Kommissionen lade inte fram något formellt ändrat förslag som en uppföljning till 

parlamentets yttrande vid första behandlingen.

I enlighet med artikel 294.5 (EUF-fördraget) antog rådet sin ståndpunkt vid 

första behandlingen med kvalificerad majoritet den [26] juli 2010.

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, 

fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, meddelade Irland i en skrivelse av den 24 oktober 2007 att landet önskar delta i 

antagandet och tillämpningen av denna förordning. 

                                               
1 Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 om konsekvenser av Lissabonfördragets 

ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden.
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I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, 

fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar 

Förenade kungariket inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller 

tillämplig på Förenade kungariket.

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördraget om 

Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte 

i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Danmark.

II. SYFTE

Genom rådets förordning (EG) nr 859/2003 utvidgades bestämmelserna i rådets förordning 

(EEG) nr 1408/71 och dess tillämpningsförordning (EEG) nr 574/72 till att även gälla 

tredjelandsmedborgare. Dessa förordningar har förenklats och uppdaterats genom förordning 

(EG) nr 883/2004 respektive förordning (EG) nr 987/2009, som gäller sedan den 1 maj 2010.

Detta förslag till förordning har samma syfte som förordning (EG) nr 859/2003, dvs. att 

utvidga tillämpningsområdet för gällande gemenskapsbestämmelser om samordning av de 

sociala trygghetssystemen till att även omfatta tredjelandsmedborgare som enbart på grund av 

sitt medborgarskap inte omfattas av dessa bestämmelser. 

Det ska garantera att tredjelandsmedborgare omfattas av samma regler för samordning av de 

sociala trygghetssystemen som gällt för EU-medborgare sedan förordningarna (EG) 

nr 883/2004 och 987/2009 trädde i kraft. Avsikten är att undvika en oerhört förvirrande 

dubblering där enskilda personer och nationella myndigheter använder två olika uppsättningar 

av regler och rättigheter som täcker samordningen av de sociala trygghetssystemen mellan 

medlemsstaterna.
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III. ANALYS AV RÅDETS STÅNDPUNKT VID FÖRSTA BEHANDLINGEN

Europaparlamentet antog två ändringar av kommissionens förslag för att införa två nya skäl 

(3a och 6a) i ingressen för att betona betydelsen av likabehandling. 

Kommissionen meddelade under debatten i plenarsessionen att den kan godta dessa ändringar.

Även rådet kan godta de båda ändringarna (skälen 4 och 7 i rådets ståndpunkt vid 

första behandlingen).

Rådet ansåg dessutom det vara nödvändigt att förtydliga skäl 8 i förslaget (skäl 10 i 

ståndpunkten vid första behandlingen) så att det framgår att tillämpningen av förordning (EG) 

nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 på tredjelandsmedborgare som enbart på grund 

av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa bestämmelser inte påverkar medlemsstaternas 

rätt att vägra, återkalla eller vägra att förlänga tillstånd till inresa, vistelse eller bosättning 

samt arbete i den berörda medlemsstaten i enlighet med gemenskapsrätten.

Dessutom specificeras i skäl 13 i rådets ståndpunkt vid första behandlingen att villkoret för att 

lagligen vistas på en medlemsstats territorium i enlighet med artikel 1 inte påverkar de 

rättigheter som härrör från tillämpningen av bestämmelserna i förordning (EG) nr 883/2004 

till ersättning i form av pensioner vid invaliditet, ålderdom eller till efterlevande, på en eller 

flera medlemsstaters vägnar, för en tredjelandsmedborgare som dessförinnan uppfyllt 

villkoren enligt förordningen eller för efterlevande till en sådan tredjelandsmedborgare.

Skälen 17, 18 och 19 i rådets ståndpunkt vid första behandlingen rör slutligen Irlands, 

Förenade kungarikets och Danmarks ställning när det gäller denna förordnings antagande och 

tillämpning.

Kommissionen har godtagit rådets ståndpunkt vid första behandlingen.
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IV. SAMMANFATTNING

Rådet anser att dess ståndpunkt vid första behandlingen om förslaget till förordning om 

utvidgning av bestämmelserna i förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) 

nr 987/2009 till att gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap 

inte omfattas av dessa bestämmelser är en välavvägd lösning som säkerställer likabehandling 

och ickediskriminering när det gäller medborgare i tredjeländer som lagligen vistas på 

Europeiska unionens territorium.

Rådet ser fram emot en konstruktiv diskussion med Europaparlamentet, så att en slutlig 

överenskommelse kan nås om denna viktiga förordning.

________________________
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2007/0152 (COD) 

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN 
TILL EUROPAPARLAMENTET 

 
enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 
rörande 

rådets ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om 
utvidgning av bestämmelserna i förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 

987/2009 till att gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt 
medborgarskap inte omfattas av dessa bestämmelser 

1. BAKGRUND 

Överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007) 439 slutlig – 2007/0152 COD): 

23 juli 2007 

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: 16 januari 2008 

Europaparlamentets yttrande på grundval av samrådsförfarandet: 9 juli 2008 

Ikraftträdandet av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt: 1 december 2009 

Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen i enlighet med 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet: 

5 maj 2010  

Antagande av den politiska överenskommelsen med kvalificerad 
majoritet: 

7 juni 2010  

Antagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: 26 juli 2010 

2. SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG 

Syftet med detta förslag är att bestämmelserna i förordning (EG) nr 883/2004 om samordning 
av de sociala trygghetssystemen och i dess tillämpningsförordning (EG) nr 987/2009 ska 
utvidgas till att även gälla de tredjelandsmedborgare som lagligen vistas i en medlemsstat och 
som enbart på grund av sitt medborgarskap nu inte omfattas av dessa bestämmelser. 

Genom förslaget fullbordas den modernisering som utmynnade i förordningarna (EG) 
nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 så att de nya rättigheter, förfaranden och bestämmelser om 
elektroniskt informationsutbyte som fastställs i förordningarna utvidgas till att gälla även de 
tredjelandsmedborgare som flyttar inom EU men som inte omfattas av de nuvarande 
förordningarna. 
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3. KOMMENTARER TILL RÅDETS STÅNDPUNKT  

3.1 Allmänt ställningstagande till rådets ståndpunkt 

I rådets ståndpunkt infördes de två ändringar som Europaparlamentet föreslog samt vissa av 
de ändringar som rådet gjorde i kommissionens ursprungliga förslag. Kommissionen stöder 
alla ändringar fullt ut. 

3.2 Ändringar av Europaparlamentet som helt, delvis eller i sak har införts i rådets 
ståndpunkt 

Europaparlamentet antog den 9 juli 2008 två ändringar genom en lagstiftningsresolution i 
samrådsförfarandet. Ändringarna bekräftades den 5 maj 2010 vid första behandlingen i det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet. Båda dessa ändringar godtogs helt i rådets ståndpunkt. 

Genom ändring nr 1 infördes ett nytt skäl med en hänvisning till artikel 34.2 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Även kommissionen anser att det är 
viktigt att man i detta förslag erinrar om att stadgan ger alla personer som lagligen vistas och 
flyttar inom EU rätt till sociala förmåner enligt EU-lagstiftningen och nationell lagstiftning. 

Genom ändring 2 infördes ett nytt skäl om målet att främja en hög social trygghetsnivå samt 
att höja levnadsstandarden och livskvaliteten i EU. Även kommissionen anser att det är viktigt 
att framhålla dessa syften med förslaget. 

3.3 Huvudsakliga skillnader mellan kommissionens förslag och rådets ståndpunkt 

– Övergångsbestämmelserna utgår: Rådet strök artikel 2 (med tillhörande skäl 12) i det 
ursprungliga förslaget, som innehöll övergångsbestämmelser för ikraftträdandet av den 
föreslagna förordningen. Rådet enades om att det inte behövs några särskilda 
övergångsbestämmelser för ikraftträdandet av denna förordning, eftersom det redan finns 
lämpliga övergångsbestämmelser i förordning (EG) nr 883/2004. Kommissionen stöder 
denna förenkling, särskilt eftersom den säkerställer att medborgare i tredjeländer ges 
samma rättigheter som EU-medborgare när det gäller övergången till de nya 
förordningarna, t.ex. att begära omprövning av sina pensionsrättigheter i enlighet med 
artikel 87.3. 

– Kompletterande skäl avseende Irland och Förenade kungariket: Den rättsliga grunden för 
förslaget är artikel 79.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I enlighet med 
artiklarna 1–3 i protokoll (nr 21) om Förenade kungarikets och Irlands ställning med 
avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa är Förenade kungariket och Irland 
inte bundna av detta förslag, såvida de inte meddelar att de vill medverka i förslaget. Rådet 
har fört in skäl 17, som anger att Irland genom en skrivelse av den 24 oktober 2007 
meddelat att landet deltar i förslaget, samt skäl 18, som anger att Förenade kungariket inte 
deltar. Kommissionen anser också att dessa två skäl måste föras in. 

– Upphävande av den gamla förordningen: Genom den nya artikel 2 i förslaget har rådet 
klargjort förutsättningarna för upphävande av förordning (EG) nr 859/2003. Eftersom 
Förenade kungariket inte kommer att delta i detta förslag, utan kommer att fortsätta att 
tillämpa förordning (EG) nr 859/2003, kan förordningen inte upphävas fullständigt. 
Kommissionen stöder den föreslagna ändringen, eftersom den ger rättslig klarhet i denna 
praktiska fråga. 
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– Fastställande av laglig vistelse: Förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 
gäller tredjelandsmedborgare som lagligen vistas inom en medlemsstats territorium. 
Fastställandet av laglig vistelse regleras dock inte alls i samordningsförordningarna. 
Medlemsstaterna behåller sin rätt att i enlighet med unionslagstiftningen fastställa huruvida 
en person har rätt att resa in, stanna kvar, bosätta sig eller arbeta inom landets territorium. 
Den extra mening som rådet har lagt till i skäl 10 understryker befogenhetsfördelningen 
mellan unionen och dess medlemsstater. Kommissionen samtycker till att meningen införs. 

– Förtydligande av tillämpningen av kriteriet laglig vistelse i samband med invaliditets-, 
ålders- och efterlevandepension: Rådet förde in skäl 13 för att klargöra att villkoret laglig 
vistelse inom medlemsstatens territorium inte gäller vid den tidpunkt då en person som har 
omfattats av förordningen, eller en person som härleder sina rättigheter från en sådan 
person, ansöker om pension på grundval av rättigheter som ges genom förordningen. Det 
som krävs är att den berörda personen lagligen vistades i en medlemsstat när dessa 
rättigheter förvärvades. Kommissionen välkomnar detta kompletterande skäl, som syftar 
till att undvika feltolkningar, skydda förvärvade rättigheter och säkerställa en enhetlig 
tillämpning av den föreslagna förordningen i medlemsstaterna. 

4. SLUTSATS  

Kommissionen anser att rådets ståndpunkt förbättrar och förtydligar vissa aspekter av 
kommissionens förslag. Den klargör viktiga praktiska frågor av rättslig karaktär, t.ex. 
bestämmelserna om upphävande och övergångsbestämmelserna. Den innebär också att 
förordningen blir begripligare, vilket leder till ett bättre skydd av de rättigheter som förvärvats 
av tredjelandsmedborgare (och av de personer som härleder sina rättigheter från dem) när de 
inte längre vistas i EU. Bakgrunden till förslaget blir utförligare genom att 
Europaparlamentets ändringar förs in fullt ut. 

Kommissionen välkomnar överenskommelsen om ståndpunkten i rådet, som är ett viktigt steg 
mot att förverkliga målet i artikel 34 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, dvs. att alla som lagligen vistas och flyttar i EU har rätt till sociala 
trygghetsförmåner. Den är också ett viktigt steg mot fullbordandet av lagstiftningspaketet för 
modernisering av EU-reglerna om social trygghet. Den garanterar att tredjelandsmedborgare 
får samma förbättrade rättigheter genom de nya reglerna samt förenklar förfarandena för de 
nationella socialförsäkringsinstitutionerna, som kommer att kunna tillämpa samma 
förfaranden oavsett om rättigheterna gäller en EU-medborgare eller en medborgare i ett 
tredjeland. 

Med hänsyn till ovanstående stöder kommissionen fullt ut rådets ståndpunkt. 
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