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KORT BEGRUNDELSE

Den 13. december 2016 offentliggjorde Kommissionen sit forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse 
af forordning (EF) nr. 883/2004. Forslaget sigter mod en modernisering og forenkling af de 
eksisterende regler for koordinering af social sikring, således at de svarer til virkeligheden i 
medlemsstaterne og øger borgernes rettigheder i overensstemmelse med disse forordninger. 

Ordføreren er af den opfattelse, at enhver ændring af de nuværende regler om koordinering af 
de sociale sikringsordninger bør bygge på fælles værdier som universalitet, lighed og 
solidaritet, navnlig med hensyn til adgang til sundhedsydelser. Navnlig, studerende og 
personer med handicap bør bevare retten til at overføre deres sociale sikringsrettigheder og -
ydelser, når de flytter fra en medlemsstat til en anden uden forskelsbehandling.

Ordføreren noterer sig i denne forbindelse det nye kapitel om ydelser ved plejebehov af 
ubegrænset varighed, som Kommissionen har foreslået, og glæder sig over, at ydelserne som 
følge af handicap nu klart er omfattet af dette kapitel. Hun foreslår, at Den Administrative 
Kommission arbejder tæt sammen med sammenslutningerne af støttemodtagere, herunder 
repræsentanter for handicaporganisationer, når den fastsætter den detaljerede liste over de 
ydelser, der er omfattet af dette kapitel. Ordføreren understreger endvidere behovet for at 
sikre en hurtig gennemførelse af EU-handicapkortet i alle EU-medlemsstater, og opfordrer 
Den Administrative Kommission til at fremme vedtagelsen af en fælles definition af handicap 
og kriterier med henblik på koordinering af sociale sikringsordninger. Ordføreren håber, at 
gennemførelsen af EU-handicapkortet vil give mulighed for drøftelser om de ydelser, der er 
omfattet af kortet, med henblik på at inkludere yderligere vigtige fordele inden for pleje, 
sundhed og støtte til personer med handicap, så de fuldt ud kan udøve deres ret til fri 
bevægelighed inden for EU.

Udvalget for Andragender modtager regelmæssigt andragender vedrørende alle områder inden 
for social sikring i grænseoverskridende situationer. Spørgsmål vedrørende overførsel af 
pensionsrettigheder og ydelser bliver med jævne mellemrum forelagt Udvalget for 
Andragender, navnlig i forbindelse med forsinkelser i indhentningen af fyldestgørende 
oplysninger fra de kompetente myndigheder og i forbindelse med beregning af
pensionsydelser for borgere, der har arbejdet i mere end én medlemsstat. Ordføreren foreslår, 
at der fastsættes frister for, hvor lang tid institutionerne i den kompetente medlemsstat har til 
at fastlægge det sædvanlige opholdssted for sagsøgerne, at beregne størrelsen af ydelserne og 
til at løse eventuelle uoverensstemmelser med andre medlemsstater. Adgang til 
skræddersyede og præcise oplysninger på dette ofte komplekse område er også afgørende for 
at sikre, at borgerne kan udøve deres ret til frit at bevæge sig og arbejde inden for EU uden 
forskelsbehandling. 

Disse forslag vil bidrage til de målsætninger, som Kommissionen har opstillet med henblik på 
at forbedre udøvelsen af borgernes rettigheder og samtidig sikre juridisk klarhed og 
gennemførlighed af reglerne for koordinering af de sociale sikringsordninger og 
overensstemmelse med de overordnede værdier om universalitet, lighed og solidaritet, som er 
fælles for Den Europæiske Union.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som 
er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Definitionerne på og kriterierne 
for handicap og invaliditet er meget 
forskellige medlemsstaterne imellem, 
hvilket kan udgøre en stor hindring for 
den gensidige anerkendelse af de 
nationale afgørelser om handicap og 
invaliditet, særlig med hensyn til adgang 
til bestemte tjenester og faciliteter, og kan 
stille personer med handicap og invalide 
særlig ugunstigt med hensyn til social 
sikring, når de flytter fra en medlemsstat 
til en anden. Med henblik på at gøre det 
lettere for personer med handicap eller 
invalide at rejse og udøve fri 
bevægelighed fra en medlemsstat til en 
anden er det derfor nødvendigt at sikre, at 
der vedtages en fælles europæiske 
definition i overensstemmelse med 
UNCRPD og en gensidig anerkendelse af 
status som handicappet medlemsstaterne 
imellem, særlig via en hurtig indførelse i 
alle medlemsstater af EU-handicapkortet, 
som vil blive knyttet til det europæiske 
sygesikringskort og det europæiske 
socialsikringskort.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. For at sikre en effektiv 
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gennemførelse og håndhævelse af FN's 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap (UNCRPD) og garantere 
retten til at overføre invaliditetsydelser bør 
vedtagelsen af en fælles definition samt 
fælles kriterier og metoder til evaluering 
af invaliditet (invaliditetsprocent) med 
henblik på koordinering af de sociale 
sikringsordninger fremmes. 

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det er vigtigt at respektere de 
fælles værdier og principper i EU's 
sundhedssystemer som omhandlet i 
Rådets konklusioner af 22. juni 2006 om 
fælles værdier og principper i Den 
Europæiske Unions sundhedssystemer1a, 
særlig de overordnede værdier 
universalitet, adgang til pleje af god 
kvalitet, lighed og solidaritet. Dette er 
særlig relevant for visse kategorier af 
borgere, som hverken er arbejdstagere 
eller søger arbejde, såsom studerende, 
hvis mobilitet bør bevares gennem 
passende adgang til social sikring, 
herunder sygesikring, i 
værtsmedlemsstaten. Som anført af Rådet 
betyder universalitet, ”at ingen er 
udelukket fra adgang til sundhedspleje; 
solidaritet er tæt forbundet med, hvordan 
vore sundhedssystemer er finansieret, og 
behovet for at sikre adgang for alle; 
lighed vedrører lige adgang efter behov, 
uanset etnisk baggrund, køn, alder, social 
status eller betalingsevne."

______________

1a EUT C 146 af 22.6.2006, s. 1.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I sin beslutning af 15. marts 2017 
om hindringer for EU-borgeres ret til 
flytte og arbejde frit på det indre marked1a

understregede Europa-Parlamentet 
nødvendigheden af "at sikre retten til at 
overføre sociale rettigheder (f.eks. 
statslige pensioner, sygeforsikring, 
arbejdsløshedsunderstøttelse og 
familieydelser) og således begrænse 
hindringerne for arbejdskraftmobilitet i 
EU" og efterlyste "målrettede og effektive 
foranstaltninger i retning af et 
koordineret system af sammenlagte 
socialsikringsbidrag og -ydelser for hver 
enkelt person på EU-plan, som f.eks. et 
socialsikringskort, der har til formål at 
gøre det lettere at spore 
socialsikringsbidrag og -ydelser".

______________

1a Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0083.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Foranstaltninger til at lette 
identifikationen af og værne om sociale 
rettigheder og ydelser i hele Unionen, 
såsom indførelsen af et europæisk 
socialsikringskort, der bør være knyttet til 
det eksisterende europæiske 
sygesikringskort (EHIC) og EU-
handicapkortet, og dække alle områder 
inden for social sikring, bør fremmes.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 4 c (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) Med henblik på at forbedre 
arbejdstageres, studerendes og 
jobsøgendes mobilitet inden for EU er det 
vigtigt, at medlemsstaterne sikrer adgang 
til det europæiske sygesikringskort for 
alle, herunder midlertidigt ansatte, 
selvstændige erhvervsdrivende og 
personer med atypiske ansættelsesforhold 
samt studerende og mobile jobsøgende, 
uden forskelsbehandling.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 4 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4 d) Grænseoverskridende 
sundhedsydelser er særlig relevante, når 
der skal sikres en ligelig koordinering af 
de sociale sikringsordninger. I denne 
henseende er Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2011/24/EU1a gennemført 
meget forskelligt i medlemsstaterne. 
Navnlig bør direktivets artikel 7 
gennemføres uden forskelsbehandling for 
at sikre fri bevægelighed for EU-borgerne 
og deres familier.

______________

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/24/EU om patientrettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser (EUT L 88 af 4.4.2011, s. 
45).

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 8



PE616.648v02-00 8/30 AD\1151654DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Inden for området ydelser ved 
arbejdsløshed bør reglerne om 
sammenlægningen af forsikringsperioder 
anvendes ensartet af alle medlemsstater. 
Med undtagelse af vandrende 
arbejdstagere, der er omhandlet i artikel 65, 
stk. 2, bør reglerne om sammenlægningen 
af perioder med henblik på at gøre krav på 
ydelser ved arbejdsløshed være underlagt 
den betingelse, at en forsikret person har 
tilbagelagt mindst tre forsikringsmåneder
senest i den pågældende medlemsstat. Den 
hidtidige kompetente medlemsstat bør 
gøres kompetent for alle forsikrede 
personer, som ikke opfylder denne 
betingelse. I sådant tilfælde bør 
tilmeldingen hos arbejdsformidlingen i den 
medlemsstat, hvor den seneste 
forsikringsperiode blev tilbagelagt, have 
samme virkning som tilmelding hos 
arbejdsformidlingen i den medlemsstat, 
hvor den arbejdsløse tidligere var forsikret.

(8) Inden for området ydelser ved 
arbejdsløshed bør reglerne om 
sammenlægningen af forsikringsperioder 
anvendes ensartet af alle medlemsstater. 
Med undtagelse af vandrende 
arbejdstagere, der er omhandlet i artikel 65, 
stk. 2, bør reglerne om sammenlægningen 
af perioder med henblik på at gøre krav på 
ydelser ved arbejdsløshed være underlagt 
den betingelse, at en forsikret person har 
tilbagelagt mindst en forsikringsmåned
senest i den pågældende medlemsstat. Den 
hidtidige kompetente medlemsstat bør 
gøres kompetent for alle forsikrede 
personer, som ikke opfylder denne 
betingelse. I sådant tilfælde bør 
tilmeldingen hos arbejdsformidlingen i den 
medlemsstat, hvor den seneste 
forsikringsperiode blev tilbagelagt, have 
samme virkning som tilmelding hos 
arbejdsformidlingen i den medlemsstat, 
hvor den arbejdsløse tidligere var forsikret.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Ifølge anbefalingerne i rapporten 
om unionsborgerskab 201335 er der behov 
for at forlænge minimumsperioden for 
eksport af ydelser ved arbejdsløshed fra tre 
til seks måneder for at forbedre 
mulighederne for arbejdsløse, som flytter 
til en anden medlemsstat for at søge 
arbejde, og øge deres muligheder for at 
vende tilbage til arbejdsmarkedet og 
imødegå den manglende overensstemmelse 
mellem udbudte og efterspurgte 
færdigheder på tværs af grænserne.

(9) Der er behov for at forlænge 
perioden for eksport af ydelser ved 
arbejdsløshed, indtil den arbejdssøgende 
har opbrugt sine rettigheder, for at 
forbedre mulighederne for arbejdsløse, som 
flytter til en anden medlemsstat for at søge 
arbejde, og øge deres muligheder for 
omskoling og for at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet og imødegå den 
manglende overensstemmelse mellem 
udbudte og efterspurgte færdigheder på 
tværs af grænserne.

__________________ __________________

35 COM(2013)269 final. 35 COM(2013)269 final.

Ændringsforslag 10
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Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11 a) Der er behov for at sikre, at de 
kompetente myndigheder fastsætter det 
sædvanlige opholdssted med henblik på 
fastsættelsen af sociale sikringsydelser 
inden for en rimelig frist.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) Enkeltpersoner bør kunne vælge 
deres sædvanlige opholdssted med henblik 
på fastsættelsen af sociale sikringsydelser 
og inden for en rimelig frist og på 
grundlag af en dokumenteret tilstrækkelig
grad af tilknytning til den pågældende 
medlemsstat opnå en attest herpå fra de 
kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at sikre en rettidig ajourføring 
af nærværende forordning i forhold til 
udviklingerne på nationalt plan bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ændring 
af bilagene til nærværende forordning og 
forordning (EF) nr. 987/2009. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 

(12) For at sikre en rettidig ajourføring 
af nærværende forordning i forhold til 
udviklingerne på nationalt plan bør 
bilagene til nærværende forordning og 
forordning (EF) nr. 987/2009 ændres 
regelmæssigt.



PE616.648v02-00 10/30 AD\1151654DA.docx

DA

ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
201636. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

__________________

36EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1–14 .

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at støtte medlemsstaterne i 
deres bestræbelser på at bekæmpe svig og 
fejl i anvendelsen af koordineringsreglerne 
er det nødvendigt at fastlægge et mere 
lempeligt retsgrundlag, der skal lette 
behandlingen af personlige oplysninger om 
de personer, på hvilke forordning (EF) nr. 
883/2004 og (EF) nr. 987/2009 finder 
anvendelse. Det vil gøre en medlemssat i 
stand til med jævne mellemrum at 
sammenligne kompetente institutioners 
oplysninger med en anden medlemsstats 
oplysninger for at opdage fejl eller 
unøjagtigheder, der kræver en yderligere 
undersøgelse.

(13) For at støtte medlemsstaterne i 
deres bestræbelser på at bekæmpe svig og 
fejl i anvendelsen af koordineringsreglerne 
er det nødvendigt at fastlægge et mere 
lempeligt retsgrundlag, der skal lette 
behandlingen af personlige oplysninger om 
de personer, på hvilke forordning (EF) nr. 
883/2004 og (EF) nr. 987/2009 finder 
anvendelse, og hvor der tages behørigt 
hensyn til den relevante gældende EU-ret 
om databeskyttelse, navnlig Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/6791a. Det vil gøre en medlemssat i 
stand til med jævne mellemrum at 
sammenligne kompetente institutioners 
oplysninger med en anden medlemsstats 
oplysninger for at opdage fejl eller 
unøjagtigheder, der kræver en yderligere 
undersøgelse.

______________

1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 679/2016 af 27. april 
2016 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
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sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L119 af 4.5.2016, s. 
1).

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Med henblik på at fremskynde 
proceduren for kontrol og tilbagetrækning 
af dokumenter (især vedrørende den 
lovgivning om socialsikring, der gælder for 
indehaveren) i forbindelse med svig og fejl 
er det nødvendigt at styrke samarbejdet og 
udvekslingen af oplysninger mellem den 
udstedende institution og den institution, 
der kræver tilbagetrækning. Er der tvivl om 
et dokuments gyldighed eller om 
korrektheden af dokumentation, eller er der 
en uenighed mellem medlemsstaterne om, 
hvilken lovgivning der finder anvendelse, 
er det i medlemsstaternes og de berørte 
personers interesse, at de pågældende 
institutioner når til enighed inden for en 
rimelig frist.

(15) Med henblik på at fremskynde 
proceduren for kontrol, berigtigelse og 
tilbagetrækning af dokumenter (især 
vedrørende den lovgivning om 
socialsikring, der gælder for indehaveren) i 
forbindelse med svig og fejl er det 
nødvendigt at styrke samarbejdet og 
udvekslingen af oplysninger mellem den 
udstedende institution og den institution, 
der kræver tilbagetrækning. Er der tvivl om 
et dokuments gyldighed eller om 
korrektheden af dokumentation, eller er der 
en uenighed mellem medlemsstaterne om, 
hvilken lovgivning der finder anvendelse, 
er det i medlemsstaternes og de berørte 
personers interesse, at de pågældende 
institutioner når til enighed inden for en 
rimelig frist. Foreligger der ikke et svar 
inden for den fastsatte tidsfrist, bør den 
anmodende institution blive kompetent til 
at afgøre, hvilken lovgivning der finder 
anvendelse.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
forordning (EF) nr. 883/2004.
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Domstolen har udtalt, at 
medlemsstaterne har ret til at gøre 
adgangen for ikke-erhvervsaktive mobile 

udgår
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EU-borgere i værtsmedlemsstaten til 
sociale sikringsydelser, som ikke udgør 
sociale ydelser i henhold til direktiv 
2004/38/EF, betinget af en lovlig 
opholdsret i henhold til det pågældende 
direktiv. Kontrollen af den lovlige 
opholdsret bør udføres i 
overensstemmelse med forpligtelsen i 
direktiv 2004/38/EF. Med henblik herpå 
bør der klart skelnes mellem en ikke-
erhvervsaktiv borger og en jobsøgende, 
hvis opholdsret direkte har hjemmel i 
artikel 45 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde. For at øge den 
juridiske klarhed for borgere og 
institutioner er det nødvendigt med en 
kodificering af denne retspraksis.

Begrundelse

Fravigelsen fra ligebehandlingsprincippet for mere end 700 000 ikke-erhvervsaktive mobile 
borgere udgør en væsentlig kløft i koordineringen af de sociale sikringsordninger i Den 
Europæiske Union. De ændringer, som Kommissionen har foreslået, vil hverken føre til større 
retssikkerhed eller lette situationen for de berørte borgere. Der bør derfor ikke indføres en 
krydshenvisning til direktiv 2004/38/EF i denne forordning.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
forordning (EF) nr. 883/2004.
Betragtning 5c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5c) Uanset de begrænsninger af retten 
til ligebehandling for personer, der ikke er 
erhvervsaktive, som følge af direktiv 
2004/38/EF eller på anden måde i medfør 
af EU-retten, bør intet i nærværende 
forordning begrænse de grundlæggende 
rettigheder, der er anerkendt i EU's charter 
om grundlæggende rettigheder, navnlig 
retten til menneskelig værdighed (artikel
1), retten til livet (artikel 2) og retten til 
sundhedsbeskyttelse (artikel 35).

(5c) Uanset de begrænsninger af retten 
til ligebehandling for personer, der ikke er 
erhvervsaktive, som følge af direktiv 
2004/38/EF eller på anden måde i medfør 
af EU-retten, bør intet i nærværende 
forordning begrænse de grundlæggende 
rettigheder, der er anerkendt i EU's charter 
om grundlæggende rettigheder, navnlig 
retten til menneskelig værdighed 
(artikel 1), retten til livet (artikel 2), retten 
til social sikring og social bistand (artikel 
34) og retten til sundhedsbeskyttelse 
(artikel 35).
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
forordning (EF) nr. 883/2004.
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Følgende indsættes efter 
betragtning 24:

”(24a) Intet i denne forordning bør give 
nogen anden medlemsstat end den 
kompetente medlemsstat anledning til at 
nægte ikke-erhvervsaktive personer 
ophold udelukkende på grundlag af 
ansøgningen om de sociale sikringsgrene, 
der er omfattet af denne forordning."

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
forordning (EF) nr. 883/2004.
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) For at sikre en rettidig ajourføring 
af nærværende forordning i forhold til 
udviklingerne på nationalt plan bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ændring 
af bilagene til nærværende forordning og 
forordning (EF) nr. 987/2009. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
201643.For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 

udgår



PE616.648v02-00 14/30 AD\1151654DA.docx

DA

som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

__________________
43 COM(2015)216 final.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 9 – litra d
forordning (EF) nr. 883/2004.
Artikel 1 – stk. 1 – litra vb

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(vb) "ydelser ved plejebehov af 
ubegrænset varighed": enhver ydelse i 
naturalier, i kontanter eller en kombination 
af begge til personer, der over en længere 
tidsperiode som følge af alder, handicap, 
sygdom eller funktionsnedsættelse kræver 
betydelig hjælp fra en eller flere andre 
personer til at udføre væsentlige daglige 
aktiviteter, herunder også for at styrke 
deres personlige autonomi; det omfatter 
også ydelser, der er bevilget til eller for den 
person, der leverer en sådan hjælp".

(vb) "ydelser ved plejebehov af 
ubegrænset varighed": enhver ydelse i 
naturalier, i kontanter eller en kombination 
af begge til personer, der over en længere 
tidsperiode som følge af alder, handicap, 
sygdom eller funktionsnedsættelse kræver 
hjælp fra en eller flere andre personer til at 
udføre væsentlige daglige aktiviteter, 
herunder også for at styrke deres 
personlige autonomi; det omfatter også 
ydelser, der er bevilget til eller for den 
person, der leverer en sådan hjælp".

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
forordning (EF) nr. 883/2004.
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstat kan kræve, at 
adgangen til den pågældende 
medlemsstats sociale sikringsydelser for 
ikke-erhvervsaktive mobile borgere med 
bopæl i den pågældende medlemsstat 
underlægges betingelsen om et lovligt 
ophold i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/38/EF af 29. april 2004 om 

udgår
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unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes 
område.44

__________________

44 EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
forordning (EF) nr. 883/2004.
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En person, der har lønnet 
beskæftigelse i en medlemsstat for en 
arbejdsgiver, som normalt udøver sin 
virksomhed der, og som er udstationeret i 
henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 
1996 om udstationering af arbejdstagere 
som led i udveksling af tjenesteydelser46, 
eller som af denne arbejdsgiver er udsendt
til en anden medlemsstat for dér at udføre 
et arbejde for dennes regning, er fortsat 
omfattet af lovgivningen i den førstnævnte 
medlemsstat, forudsat at varigheden af 
dette arbejde ikke påregnes at overstige 24 
måneder, og at den pågældende ikke 
udstationeres eller udsendes for at afløse en 
anden udstationeret eller udsendt person, 
der er ansat eller udøver selvstændig 
virksomhed, og som tidligere har været 
udstationeret eller udsendt i henhold til 
denne artikel.

1. En person, der har lønnet 
beskæftigelse i en medlemsstat for en 
arbejdsgiver, som normalt udøver sin 
virksomhed der, og som er udstationeret af 
denne arbejdsgiver til en anden 
medlemsstat for dér at udføre et arbejde for 
dennes regning, er fortsat omfattet af 
lovgivningen i den førstnævnte 
medlemsstat, forudsat at:

a) varigheden af dette arbejde ikke 
påregnes at overstige eller faktisk 
overstiger seks måneder, og at den 
pågældende ikke udstationeres eller 
udsendes for at afløse en anden 
udstationeret eller udsendt person, der er 
ansat eller udøver selvstændig virksomhed, 
og som tidligere har været udstationeret 
eller udsendt i henhold til denne artikel; og
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b) den pågældende person allerede 
har været omfattet af lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor dennes arbejdsgiver er 
etableret, i en periode på mindst seks 
måneder umiddelbart forud for 
ansættelsesforholdets begyndelse.

__________________

46EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1. 1.

Begrundelse

Den gennemsnitlige varighed af en udstationering er ifølge Kommissionen under fire 
måneder. Det er derfor rimeligt, at lovgivningen i ansættelseslandet bør gælde i forhold til 
social sikring efter seks måneder.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
forordning (EF) nr. 883/2004.
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En person, der normalt udøver 
selvstændig virksomhed i en medlemsstat, 
og som skal udøve en lignende aktivitet i 
en anden medlemsstat, er fortsat omfattet 
af lovgivningen i førstnævnte medlemsstat, 
forudsat at den forventede varighed af 
denne aktivitet ikke påregnes at overstige 
24 måneder, og at den pågældende person 
ikke afløser en anden udstationeret person, 
der er ansat eller udøver selvstændig 
virksomhed."

2. En person, der normalt udøver 
selvstændig virksomhed i en medlemsstat, 
og som skal udøve en lignende aktivitet i 
en anden medlemsstat, er fortsat omfattet 
af lovgivningen i førstnævnte medlemsstat, 
forudsat at:

a) den forventede varighed af denne 
aktivitet ikke påregnes at overstige eller 
faktisk overstiger seks måneder, og at den 
pågældende person ikke afløser en anden 
udstationeret person, der er ansat eller 
udøver selvstændig virksomhed, og

b) den pågældende person allerede 
har været omfattet af lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor han eller hun normalt 
udfører sin aktivitet, i en periode på 
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mindst seks måneder umiddelbart forud 
for aktivitetens begyndelse.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
forordning (EF) nr. 883/2004.
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sørger for, at 
ikke-erhvervsaktive mobile borgere og 
jobsøgende i værtsmedlemsstaten har 
adgang til en sygeforsikring, der dækker 
samtlige risici, ved at tillade sådanne 
borgere at bidrage på en forholdsmæssig 
måde til en sygeforsikring eller til på 
anden måde at opfylde de relevante 
kriterier for adgang til sygeforsikring i 
den medlemsstat, hvor de har deres 
sædvanlige opholdssted.

Begrundelse

En sygeforsikring, der dækker samtlige risici, er en grundlæggende ret. Ikke-erhvervsaktive 
mobile borgere bør have mulighed for at opnå sygeforsikring også i deres 
bopælsmedlemsstat. Medlemsstaterne bør have bindende retningslinjer, når de giver ikke-
erhvervsaktive mobile EU-borgere adgang til deres sygeforsikringsordning.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17
forordning (EF) nr. 883/2004.
Artikel 35a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrative kommission 
udarbejder en detaljeret fortegnelse over de 
ydelser ved plejebehov af ubegrænset 
varighed, som opfylder kriterierne i artikel 
1, litra vb), i denne forordning, og angiver, 
hvilke ydelser der er naturalydelser, og 
hvilke der er kontantydelser.

2. Den administrative kommission 
udarbejder efter korrekt høring af de 
berørte arbejdsmarkedsparter og 
modtagernes repræsentative 
sammenslutninger, herunder 
handicaporganisationer, samt alle 
relevante interessenter en udtømmende og
detaljeret fortegnelse over de ydelser ved 
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plejebehov af ubegrænset varighed, som 
opfylder kriterierne i artikel 1, litra vb), i 
denne forordning, og angiver, hvilke 
ydelser der er naturalydelser, og hvilke der 
er kontantydelser.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17
forordning (EF) nr. 883/2004.
Artikel 35a – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den Administrative Kommission 
sørger for en hurtig gennemførelse af 
EU-handicapkortet i alle medlemsstater 
og fremmer vedtagelsen af en fælles 
definition af handicap og fælles kriterier 
med henblik på denne forordning og 
gennemførelsesforordningen.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 a (nyt)
forordning (EF) nr. 883/2004.
Artikel 52 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18a. I artikel 52 indsættes følgende 
stykke: 

"1a. De kompetente institutioner skal 
beregne og tildele ydelsen senest tre 
måneder efter indgivelsen af en 
anmodning om en tildeling."

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19
forordning (EF) nr. 883/2004.
Artikel 61 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med undtagelse af de tilfælde, der 
er nævnt i artikel 65, stk. 2, er anvendelsen 
af artikel 6 betinget af, at den pågældende 
person senest har tilbagelagt en 
forsikringsperiode, en 
beskæftigelsesperiode eller en periode med 
selvstændig virksomhed på mindst tre 
måneder, efter bestemmelserne i den 
lovgivning, i henhold til hvilken der 
ansøges om ydelser.

1. Med undtagelse af de tilfælde, der 
er nævnt i artikel 65, stk. 2, er anvendelsen 
af artikel 6 betinget af, at den pågældende 
person senest har tilbagelagt en 
forsikringsperiode, en 
beskæftigelsesperiode eller en periode med 
selvstændig virksomhed på mindst en 
måned, efter bestemmelserne i den 
lovgivning, i henhold til hvilken der 
ansøges om ydelser.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19
forordning (EF) nr. 883/2004.
Artikel 61 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en arbejdsløs ikke opfylder 
betingelserne for sammenlægningen af 
perioder i overensstemmelse med stk. 1, 
som følge af at den arbejdsløses senest 
tilbagelagte forsikringsperioder, 
beskæftigelsesperioder eller perioder med 
selvstændig virksomhed i den pågældende 
medlemsstat er under tre måneder, er den 
pågældende person berettiget til ydelser 
ved arbejdsløshed i henhold til 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor 
denne tidligere havde tilbagelagt sådanne 
perioder, på de betingelser og underlagt de 
begrænsninger, der er fastlagt i artikel 
64a."

2. Hvis en arbejdsløs ikke opfylder 
betingelserne for sammenlægningen af 
perioder i overensstemmelse med stk. 1, 
som følge af at den arbejdsløses senest 
tilbagelagte forsikringsperioder, 
beskæftigelsesperioder eller perioder med 
selvstændig virksomhed i den pågældende 
medlemsstat er under en måned, er den 
pågældende person berettiget til ydelser 
ved arbejdsløshed i henhold til 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor 
denne tidligere havde tilbagelagt sådanne 
perioder, på de betingelser og underlagt de 
begrænsninger, der er fastlagt i artikel 64a.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 20 – litra a
forordning (EF) nr. 883/2004.
Artikel 64 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I stk. 1, litra c), ændres "tre" til 
"seks", og "de tre måneder kan af det 
kompetente arbejdsformidlingskontor 
eller den kompetente institution forlænges 
til højst seks måneder" ændres til "de 
seks måneder kan af det kompetente 
arbejdsformidlingskontor eller den 
kompetente institution forlænges til 
udgangen af perioden for den pågældende 
persons ret til ydelser".

a) I stk. 1, litra c), foretages følgende 
ændringer:

"c) retten til ydelser ved arbejdsløshed bør 
bevares frem til deres udløb";

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra a a (nyt)
forordning (EF) nr. 883/2004.
Artikel 64 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a a) Stk. 2 udgår.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0883&from=EN)

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 20 – litra b
forordning (EF) nr. 883/2004.
Artikel 64 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) I stk. 3 ændres "tre" til "seks", og 
"højst seks måneder" ændres til 
"udgangen af perioden for retten til 
ydelser".

b) Stk. 3 udgår.
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)
forordning (EF) nr. 883/2004.
Artikel 71 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

23a. I artikel 71 affattes stk. 1 således:

1. Den Administrative Kommission 
for Koordinering af Sociale 
Sikringsordninger (i det følgende benævnt 
"Den Administrative Kommission"), der er 
oprettet under Kommissionen for De 
Europæiske Fællesskaber, består af en 
regeringsrepræsentant for hver af 
medlemsstaterne, eventuelt bistået af 
sagkyndige rådgivere En repræsentant for 
Kommissionen for De Europæiske 
Fællesskaber deltager i Den 
Administrative Kommissions møder med 
status som rådgiver.

1. Den Administrative Kommission 
for Koordinering af Sociale 
Sikringsordninger (i det følgende benævnt 
"Den Administrative Kommission"), der er 
oprettet under Europa-Kommissionen, 
består af en regeringsrepræsentant for hver 
af medlemsstaterne, eventuelt bistået af 
sagkyndige rådgivere. En repræsentant for 
Europa-Kommissionen, en repræsentant
for Europa-Parlamentet og eventuelt 
repræsentanter for arbejdsmarkedets 
parter samt modtagerne af ydelserne, 
herunder repræsentanter fra 
handicaporganisationer deltager i Den 
Administrative Kommissions møder med 
status som rådgiver.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-
20140101&from=EN)

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
forordning (EF) nr. 883/2004.
Artikel 76 – stk. 1 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– tilbagetrækningen af dokumentet, 
når dets nøjagtighed og gyldighed bestrides 
af den kompetente institution i 
beskæftigelsesmedlemsstaten.

– tilbagetrækningen af dokumentet:

– når dets nøjagtighed og gyldighed 
bestrides af den kompetente institution i 
beskæftigelsesmedlemsstaten
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– når den udstedende institution 
ikke afgiver et svar inden for den anførte 
frist.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
forordning (EF) nr. 883/2004.
Artikel 88

Kommissionens forslag Ændringsforslag

27. Artikel 88 affattes således: udgår

"Artikel 88

Delegation af beføjelser til ajourføring af 
bilagene

Europa-Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
88a til med jævne mellemrum på den 
administrative kommissions vegne at 
ændre bilagene til denne forordning og til 
gennemførelsesforordningen.

Artikel 88a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 88, tillægges Europa-
Kommissionen for en ubegrænset 
tidsperiode fra den [datoen for 
ikrafttrædelse af forordning (EU) xxx].

3. Den i artikel 88 omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 



AD\1151654DA.docx 23/30 PE616.648v02-00

DA

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.

5. Så snart Kommissionen vedtager 
en delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 88 træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret Europa-
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 987/2009
Artikel 1 – stk. 2 – litra ea

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) "svig": enhver forsætlig handling 
eller undladelse af at handle for at opnå 
eller modtage sociale sikringsydelser eller 
undgå at betale sociale sikringsbidrag i 
strid med en medlemsstats lovgivning.

ea) "svig": enhver forsætlig handling 
eller undladelse af at handle, som skader 
institutioner, og som foretages for at opnå 
eller modtage sociale sikringsydelser eller 
undgå at betale sociale sikringsbidrag eller 
omgå reglerne om optagelse i en 
medlemsstats sociale sikringsordning, i 
strid med den pågældende medlemsstats 
lovgivning, grundforordningen eller 
gennemførelsesforordningen.
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 987/2009
Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når en persons rettigheder eller 
forpligtelser, hvortil grundforordningen og 
gennemførelsesforordningen finder 
anvendelse, er blevet fastslået eller fastlagt, 
kan den kompetente institution anmode 
institutionen i bopæls- eller 
opholdsmedlemsstaten om at levere 
personlige oplysninger om den pågældende 
person. Anmodningen og et eventuelt svar 
vedrører oplysninger, som gør det muligt 
for den kompetente medlemsstat at udpege 
enhver unøjagtighed i fakta, på hvilke et 
dokument eller en afgørelse om 
fastlæggelsen af en persons rettigheder og 
forpligtelser i henhold til 
grundforordningen og 
gennemførelsesforordningen beror. 
Anmodningen kan ligeledes fremsættes i 
tilfælde, hvor der ikke hersker tvivl om 
gyldigheden eller nøjagtigheden af 
oplysningerne i dokumentet, eller på hvilke 
afgørelsen er baseret i en konkret sag. 
Anmodningen om oplysninger og et 
eventuelt svar skal være nødvendige og 
forholdsmæssige.

5. Når en persons rettigheder eller 
forpligtelser, hvortil grundforordningen og 
gennemførelsesforordningen finder 
anvendelse, er blevet fastslået eller fastlagt, 
kan den kompetente institution anmode 
institutionen i bopæls- eller 
opholdsmedlemsstaten om at levere 
personlige oplysninger om den pågældende 
person, idet kravene til databeskyttes 
opfyldes i fuldt omfang. Anmodningen og 
et eventuelt svar begrænses til oplysninger, 
som gør det muligt for den kompetente 
medlemsstat at udpege enhver 
unøjagtighed i fakta, på hvilke et dokument 
eller en afgørelse om fastlæggelsen af en 
persons rettigheder og forpligtelser i 
henhold til grundforordningen og 
gennemførelsesforordningen beror. 
Anmodningen kan ligeledes fremsættes i 
tilfælde, hvor der ikke hersker tvivl om 
gyldigheden eller nøjagtigheden af 
oplysningerne i dokumentet, eller på hvilke 
afgørelsen er baseret i en konkret sag. 
Anmodningen om oplysninger og et 
eventuelt svar skal være begrundede,
nødvendige og forholdsmæssige.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 987/2009
Artikel 6 – stk. 3

Gældende ordlyd Ændringsforslag

7a. Artikel 6, stk. 3, affattes således:
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3. Hvis de berørte institutioner eller 
myndigheder ikke når til enighed, kan 
sagen forelægges for Den Administrative 
Kommission af de kompetente 
myndigheder tidligst en måned efter den 
dato, hvor uenigheden som nævnt i stk. 1 
eller 2 opstod. Den Administrative 
Kommission forsøger at forlige 
synspunkterne inden for seks måneder efter 
den dato, hvor den fik sagen forelagt.

3. Hvis de berørte institutioner eller 
myndigheder ikke når til enighed inden for 
tre måneder efter den dato, hvor 
uenigheden opstod, forelægges sagen for 
Den Administrative Kommission af de 
kompetente myndigheder tidligst en måned 
efter den dato, hvor uenigheden som nævnt 
i stk. 1 eller 2 opstod. Den Administrative 
Kommission forsøger at forlige 
synspunkterne inden for seks måneder efter 
den dato, hvor den fik sagen forelagt.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1517319430937&uri=CELEX:32009R0987)

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 987/2009
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. I artikel 7 indsættes følgende 
stykke:

"1a. Den foreløbige beregning af en 
ydelse eller et bidrag som omhandlet i stk. 
1 foretages senest en måned efter 
indgivelse af anmodningen fra den 
pågældende”.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 987/2009
Artikel 11 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

7c. I artikel 11 affattes stk. 1 således:

1. Hvis der er uenighed mellem 
institutioner i to eller flere medlemsstater 
om fastsættelse af bopælen for en person, 
der er omfattet af grundforordningen, 

1. Hvis der er uenighed mellem 
institutioner i to eller flere medlemsstater 
om fastsættelse af bopælen for en person, 
der er omfattet af grundforordningen, 
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fastsætter de pågældende institutioner ved 
fælles aftale, hvor den pågældende persons 
interessecenter er, på grundlag af en samlet 
vurdering af alle tilgængelige oplysninger 
om relevante forhold, der i givet fald bl.a. 
kan omfatte:

fastsætter de pågældende institutioner
senest tre måneder efter uenigheden 
opstod ved fælles aftale, hvor den 
pågældende persons interessecenter er, på 
grundlag af en samlet vurdering af alle 
tilgængelige oplysninger om relevante 
forhold, der i givet fald bl.a. kan omfatte:

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=EN)

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 987/2009
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Er det er nødvendigt for udøvelsen 
af lovgivende beføjelser på nationalt plan 
eller på EU-plan, udveksles der relevante 
oplysninger om rettigheder og forpligtelser 
i forbindelse med social sikring for de 
berørte personer direkte mellem de 
kompetente institutioner og 
arbejdstilsynene, indvandrings- eller 
skattemyndighederne i de berørte lande, og
det kan omfatte behandling af 
personoplysninger til andre formål end 
udøvelse eller håndhævelse af rettigheder 
og forpligtelser i henhold til 
grundforordningen og nærværende 
forordning, navnlig med henblik på at sikre 
overholdelsen af de relevante retlige 
forpligtelser inden for lovgivning om 
beskæftigelse, sundhed og sikkerhed, 
indvandring og beskatning. De nærmere 
enkeltheder fastlægges ved afgørelse 
truffet af den administrative kommission.

4. Er det er nødvendigt for udøvelsen 
af lovgivende beføjelser på nationalt plan 
eller på EU-plan, udveksles der relevante 
oplysninger om rettigheder og forpligtelser 
i forbindelse med social sikring for de 
berørte personer direkte mellem de 
kompetente institutioner og 
arbejdstilsynene, indvandrings- eller 
skattemyndighederne i de berørte lande
uden på nogen måde at krænke 
databeskyttelseskravene. Det kan omfatte 
behandling af personoplysninger til andre 
formål end udøvelse eller håndhævelse af 
rettigheder og forpligtelser i henhold til 
grundforordningen og nærværende 
forordning, udelukkende med henblik på at 
sikre overholdelsen af de relevante retlige 
forpligtelser inden for lovgivning om 
beskæftigelse, sundhed og sikkerhed, 
indvandring og beskatning. De nærmere 
enkeltheder fastlægges ved afgørelse 
truffet af den administrative kommission.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 26 a (nyt)
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Forordning (EF) nr. 987/2009
Artikel 67 – stk. 5

Gældende ordlyd Ændringsforslag

26a) I artikel 67, stk. 5, foretages 
følgende ændringer:

5. Fordringer betales til 
forbindelsesorganet i 
kreditormedlemsstaten, jf. artikel 66 i 
gennemførelsesforordningen, af 
debitorinstitutionen inden 18 måneder efter 
udgangen af den måned, hvor de blev 
fremsat til forbindelsesorganet i 
debitormedlemsstaten. Dette gælder ikke 
for fordringer, som debitorinstitutionen har 
afvist af relevante grunde inden for denne 
periode.

5. Fordringer betales til 
forbindelsesorganet i 
kreditormedlemsstaten, jf. artikel 66 i 
gennemførelsesforordningen, af 
debitorinstitutionen inden 12 måneder efter 
udgangen af den måned, hvor de blev 
fremsat til forbindelsesorganet i 
debitormedlemsstaten. Dette gælder ikke 
for fordringer, som debitorinstitutionen har 
afvist af relevante grunde inden for denne 
periode.

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0987:20130108:EN:HTML)

Begrundelse

Den nuværende periode på 18 måneder bør reduceres til 12 måneder for at lette 
omkostningspresset på det forbindelsesorgan, der forfinansierer en ydelse.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 40 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 987/2009
Artikel 89 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

40a. I artikel 89 indsættes følgende 
stykke:

"1a. De kompetente myndigheders 
institutioner skal på anmodning give 
borgerne adgang til en kopi af deres 
personlige aktmappe sammen med kort og 
skræddersyet information om reglerne for 
fastlæggelse af de kompetente 
myndigheder og deres rettigheder i 
henhold til grundforordningen og 
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gennemførelsesforordningen."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=EN)
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