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LYHYET PERUSTELUT

Komissio julkaisi 13. joulukuuta 2016 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 
883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen 
(EY) N:o 987/2009 muuttamisesta. Ehdotuksen tarkoituksena on uudistaa ja yksinkertaistaa 
voimassa olevia sääntöjä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta vastaamaan 
paremmin jäsenvaltioiden sosiaalista ja taloudellista todellisuutta sekä parantaa kansalaisten 
mahdollisuuksia harjoittaa näiden asetusten mukaisia oikeuksiaan. 

Valmistelija katsoo, että sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien nykyisten sääntöjen 
muuttamiseen olisi sovellettava yleismaailmallisuuden, oikeudenmukaisuuden ja 
yhteisvastuullisuuden yhteisiä arvoja, erityisesti kun on kyse sosiaaliturvaetuuksien 
saatavuudesta. Etenkin opiskelijoiden ja vammaisten henkilöiden olisi voitava säilyttää 
sosiaaliturvaoikeuksiensa ja -etuuksiensa siirrettävyys ilman syrjintää muuttaessaan 
jäsenvaltiosta toiseen.

Tässä yhteydessä valmistelija panee merkille komission ehdotuksen pitkäaikaishoitoon 
liittyviä etuuksia koskevasta uudesta luvusta ja pitää myönteisenä, että 
työkyvyttömyysetuudet kuuluvat nyt selvästi tämän luvun soveltamisalaan. Hän ehdottaa, että 
hallintotoimikunta tekee tiivistä yhteistyötä edunsaajia edustavien järjestöjen, myös 
vammaisjärjestöjen, kanssa määritellessään yksityiskohtaista luetteloa tämän luvun mukaisista 
etuuksista. Valmistelija korostaa lisäksi, että eurooppalaisen vammaiskortin pikainen 
käyttöönotto on varmistettava kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, ja kehottaa hallintokomiteaa 
edistämään yhteisen vammaisuuden määritelmän ja yhteisten vammaisuuden perusteiden 
hyväksymistä sosiaaliturvan yhteensovittamista varten. Valmistelija toivoo, että 
eurooppalaisen vammaiskortin käyttöönoton yhteydessä keskustellaan kortin kattamista 
etuuksista, jotta siihen voidaan sisällyttää uusia merkittäviä etuuksia huolenpidon, 
terveydenhoidon ja avustamisen aloilla, jotta vammaiset henkilöt voisivat nauttia 
täysimääräisesti vapaasta liikkuvuudesta unionissa.

Vetoomusvaliokunta käsittelee säännöllisesti vetoomuksia, jotka koskevat kaikkia 
sosiaaliturvan aloja rajat ylittävissä tilanteissa. Vetoomusvaliokunnalle esitetään säännöllisesti 
eläkeoikeuksien ja etuuksien siirrettävyyttä koskevia vetoomuksia, erityisesti kun on kyse 
toimivaltaisilta viranomaisilta saatavien asianmukaisten tietojen pitkäaikaisesta 
viivästymisestä sekä eläke-etuuksien laskemisesta kansalaisille, jotka ovat työskennelleet 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Valmistelija ehdottaa määräaikoja toimivaltaisten 
jäsenvaltioiden laitoksille niiden määrittäessä etuudenhakijan vakinaista asuinpaikkaa, jotta 
ne voivat laskea etuuksien määrän ja ratkaista mahdolliset eriävät näkökannat muiden 
jäsenvaltioiden kanssa. Räätälöityjen ja täsmällisten tietojen saaminen tällä usein 
monimutkaisella alalla on myös ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että kansalaiset 
voivat käyttää vapauttaan liikkua ja työskennellä EU:n alueella ilman syrjintää. 

Nämä ehdotukset edistäisivät komission asettamia tavoitteita kansalaisten oikeuksien 
harjoittamista koskevien mahdollisuuksien parantamiseksi samalla kun varmistetaan 
oikeudellista selkeyttä ja täytäntöönpanokelpoisuutta koskevia sääntöjä sosiaaliturvan 
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yhteensovittamisen alalla ja otetaan huomioon, että yleismaailmallisuus, yhdenvertaisuus ja 
yhteisvastuu ovat yhteisiä arvoja kaikkialla Euroopan unionissa. 

TARKISTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa 
ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Vammaisuuden ja 
työkyvyttömyyden määritelmät ja 
perusteet ovat eri jäsenvaltioissa hyvin 
erilaisia, mikä voi muodostaa merkittävän 
esteen vammaisuutta ja työkyvyttömyyttä 
koskevien kansallisten päätösten 
vastavuoroiselle tunnustamiselle, 
erityisesti siltä osin kuin on kyse 
erityispalvelujen käyttömahdollisuuksista, 
ja voi saattaa vammaiset tai työkyvyttömät 
henkilöt erityisen epäedulliseen asemaan 
sosiaaliturvan alalla, kun he siirtyvät 
yhdestä jäsenvaltiosta toiseen. Jotta 
voitaisiin helpottaa vammaisten tai 
työkyvyttömien henkilöiden 
matkustamista jäsenvaltiosta toiseen, on 
tarpeen hyväksyä yhteinen 
eurooppalainen määritelmä, joka on 
yhteneväinen vammaisten henkilöiden 
oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 
ja jäsenvaltioiden välisen vammaisuuden 
vastavuoroisen tunnustamisen kanssa, 
erityisesti ottamalla käyttöön kaikissa 
jäsenvaltioissa pikaisesti eurooppalainen 
vammaiskortti, joka on yhteydessä 
eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin ja 
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eurooppalaiseen sosiaaliturvakorttiin.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Jotta vammaisten henkilöiden 
oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen 
tehokas täytäntöönpano ja 
täytäntöönpanon valvonta voidaan 
varmistaa ja vammaisten henkilöiden 
etuuksien siirrettävyys taata, olisi 
edistettävä vammaisuuden yhteisen 
määritelmän, yhteisten vammaisuuden 
perusteiden ja vammaisuuden 
arviointimenetelmien (vammaprosentti) 
hyväksymistä sosiaaliturvan 
yhteensovittamista varten. 

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 c) On tärkeää kunnioittaa unionin 
terveydenhuoltojärjestelmien yhteisiä 
arvoja ja periaatteita sellaisina kuin 
niihin viitataan neuvoston 22 päivänä 
kesäkuuta 2006 antamissa päätelmissä 
Euroopan unionin terveysjärjestelmien 
yhteisistä arvoista ja periaatteista1 a, 
ottaen erityisesti huomioon 
yleiskattavuuden, korkealaatuiseen 
hoitoon pääsyn, tasapuolisuuden ja 
yhteisvastuullisuuden. Tämä on erityisen 
merkittävä asia niille kansalaisryhmille, 
jotka eivät ole työelämässä eivätkä etsi 
työtä, kuten opiskelijoille, joiden 
liikkuvuutta olisi pidettävä yllä 
asianmukaisilla sosiaaliturvaetuuksilla, 
kuten sairausvakuutuksella, 
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vastaanottavassa jäsenvaltiossa. 
Neuvoston mukaan ”universaalisuus 
tarkoittaa sitä, että ketään ei estetä 
saamasta terveydenhoitoa; 
yhteisvastuullisuus liittyy kiinteästi 
kansallisten terveysjärjestelmiemme 
rahoitusjärjestelyihin ja siihen, että 
kyseisten terveysjärjestelmien piiriin 
pääsy on varmistettava kaikille; 
oikeudenmukaisuus liittyy yhtäläisiin 
mahdollisuuksiin saada tarvittaessa 
terveydenhoitoa etniseen ryhmään 
kuulumisesta, sukupuolesta, iästä, 
yhteiskunnallisesta asemasta tai 
maksukyvystä riippumatta”.

______________

1 a EUVL C 146, 22.6.2006, s.1.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Euroopan parlamentti korosti 
EU:n kansalaisten vapautta liikkua ja 
työskennellä sisämarkkinoilla rajoittavista 
tekijöistä 15 päivänä maaliskuuta 2017 
antamassaan päätöslauselmassa1 a, että 
on tärkeää ”varmistaa 
sosiaaliturvaetuuksien (esim. valtion 
eläkkeet, sairausvakuutus, 
työttömyysetuudet ja perhe-etuudet) 
siirrettävyyden ja vähentää näin 
työvoiman liikkuvuuden esteitä EU:ssa” 
ja kehotti ”toteuttamaan määrätietoisia ja 
vaikuttavia toimia kunkin 
yksityishenkilön sosiaaliturvamaksut ja -
etuudet EU:ssa kattavan koordinoidun 
järjestelmän, kuten sosiaaliturvakortin, 
käyttöön ottamiseksi, jotta voidaan 
helpottaa sosiaaliturvamaksujen ja -
etuuksien jäljitettävyyttä”.

______________

1 a Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0083.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Olisi edistettävä toimia, joilla 
helpotetaan sosiaaliturvaan liittyvien 
oikeuksien ja etuuksien määrittelyä ja 
säilyttämistä kaikkialla unionissa, kuten 
ottamalla käyttöön eurooppalainen 
sosiaaliturvakortti, joka olisi yhteydessä 
olemassa olevaan eurooppalaiseen 
sairaanhoitokorttiin ja eurooppalaiseen 
vammaiskorttiin ja kattaisi kaikki 
sosiaaliturvan alat.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 c) Jotta voitaisiin parantaa 
työntekijöiden, opiskelijoiden ja 
työnhakijoiden liikkuvuutta kaikkialla 
unionissa, on tärkeää, että jäsenvaltiot 
takaavat eurooppalaisen 
sairaanhoitokortin käyttöoikeuden ilman 
syrjintää kaikille ihmisille, mukaan lukien 
tilapäiset työntekijät, itsenäiset 
ammatinharjoittajat ja epätyypillisissä 
työsuhteissa olevat sekä opiskelijat ja 
liikkuvat työnhakijat.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 d) Rajatylittävä terveydenhuolto on 
erityisen tärkeää, kun taataan 
sosiaaliturvajärjestelmien tasapuolinen 
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yhteensovittaminen. Tässä suhteessa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/24/EU1 a täytäntöönpano 
eroaa suuresti eri jäsenvaltioissa. 
Erityisesti direktiivin 7 artikla olisi 
pantava täytäntöön ilman syrjintää, jotta 
voidaan varmistaa unionin kansalaisten 
ja heidän perheidensä vapaa liikkuvuus.

______________

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2011/24/EU, annettu 9 päivänä 
maaliskuuta 2011, potilaiden oikeuksien 
soveltamisesta rajatylittävässä 
terveydenhuollossa (EUVL L 88, 
4.4.2011, s. 45).

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Työttömyysetuuksien alalla 
vakuutuskausien yhteenlaskemista 
koskevia sääntöjä olisi sovellettava 
yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. 
Lukuun ottamatta 65 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja rajatyöntekijöitä, 
työttömyysetuuksiin liittyvien oikeuksien 
saamiseksi tehtävää vakuutuskausien 
yhteenlaskemista koskeviin sääntöihin olisi 
sovellettava ehtoa, jonka mukaan 
vakuutetulla on hiljattain täyttynyt 
vähintään kolmen kuukauden 
vakuutuskausi kyseisessä jäsenvaltiossa. 
Aiemmin toimivaltaisen jäsenvaltion olisi 
oltava toimivaltainen kaikkien niiden 
vakuutettujen osalta, jotka eivät täytä tätä 
ehtoa. Tällöin viimeisimmän 
vakuutusjäsenvaltion työvoimapalveluun 
rekisteröitymisellä pitäisi olla sama 
vaikutus kuin sen jäsenvaltion 
työvoimapalveluun rekisteröitymisellä, 
jossa työtön oli aiemmin vakuutettu.

(8) Työttömyysetuuksien alalla 
vakuutuskausien yhteenlaskemista 
koskevia sääntöjä olisi sovellettava 
yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. 
Lukuun ottamatta 65 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja rajatyöntekijöitä, 
työttömyysetuuksiin liittyvien oikeuksien 
saamiseksi tehtävää vakuutuskausien 
yhteenlaskemista koskeviin sääntöihin olisi 
sovellettava ehtoa, jonka mukaan 
vakuutetulla on hiljattain täyttynyt 
vähintään yhden kuukauden vakuutuskausi 
kyseisessä jäsenvaltiossa. Aiemmin 
toimivaltaisen jäsenvaltion olisi oltava 
toimivaltainen kaikkien niiden 
vakuutettujen osalta, jotka eivät täytä tätä 
ehtoa. Tällöin viimeisimmän 
vakuutusjäsenvaltion työvoimapalveluun 
rekisteröitymisellä pitäisi olla sama 
vaikutus kuin sen jäsenvaltion 
työvoimapalveluun rekisteröitymisellä, 
jossa työtön oli aiemmin vakuutettu.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Katsauksessa Euroopan unionin 
kansalaisuuteen (2013)35 annettujen 
suositusten mukaan on tarvetta pidentää 
työttömyysetuuksien siirron 
vähimmäiskesto kolmesta kuuteen 
kuukauteen, jotta voidaan parantaa 
työttömien mahdollisuuksia muuttaa 
toiseen jäsenvaltioon etsimään työtä ja 
integroitua työmarkkinoille ja puuttua näin 
ammattitaidon kysynnän ja tarjonnan 
epätasapainoon valtioiden rajojen yli.

(9) Työttömyysetuuksien siirron 
vähimmäiskestoa on tarpeen pidentää 
työnhakijan oikeuksien päättymiseen 
saakka, jotta voidaan parantaa työttömien 
mahdollisuuksia muuttaa toiseen 
jäsenvaltioon etsimään työtä, hankkia 
uusia pätevyyksiä ja integroitua 
työmarkkinoille ja puuttua näin 
ammattitaidon kysynnän ja tarjonnan 
epätasapainoon valtioiden rajojen yli.

__________________ __________________

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

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) On tarpeen varmistaa, että 
toimivaltaiset viranomaiset määrittelevät 
vakituisen asuinpaikan kohtuullisessa 
ajassa sosiaalietuuksien määrittämistä 
varten.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Ihmisten olisi voitava valita 
vakituinen asuinpaikkansa 
sosiaaliturvaetuuksien määrittämistä 
varten siten, että toimivaltaiset 
viranomaiset vahvistavat sen 
kohtuullisessa ajassa, kun riittävä yhteys 
asianomaiseen jäsenvaltioon on kyetty 
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osoittamaan.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta mahdollistetaan asetuksen 
päivittäminen nopeasti kansallisen tason 
kehityksen perusteella, Euroopan 
komissiolle olisi siirrettävä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta hyväksyä 
säädöksiä tämän asetuksen ja asetuksen 
(EY) N:o 987/2009 liitteiden 
muuttamiseksi. On erityisen tärkeää, että 
komissio suorittaa asianmukaiset 
kuulemiset valmistelutöiden aikana, myös 
asiantuntijatasolla, ja että nämä 
kuulemiset toteutetaan paremmasta 
sääntelystä 13 päivänä huhtikuuta 2016 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen36 
mukaisesti. Jotta varmistetaan 
tasapuolinen osallistuminen delegoitujen 
säädösten valmisteluun, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston olisi saatava 
kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 
jäsenvaltioiden asiantuntijoiden, ja niiden 
asiantuntijoilla olisi oltava 
järjestelmällisesti pääsy delegoitujen 
säädösten valmistelua käsittelevien 
komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin.

(12) Jotta mahdollistetaan asetuksen 
päivittäminen nopeasti kansallisen tason 
kehityksen perusteella, tämän asetuksen ja 
asetuksen (EY) N:o 987/2009 liitteitä olisi 
muutettava säännöllisesti.

__________________

36 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1–14.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voidaan tukea jäsenvaltioita 
niiden pyrkimyksissä torjua petoksia ja 

(13) Jotta voidaan tukea jäsenvaltioita 
niiden pyrkimyksissä torjua petoksia ja 
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virheitä yhteensovittamissääntöjen 
soveltamisessa, on tarpeen vahvistaa 
oikeusperusta, jotta mahdollistetaan 
henkilötietojen käsittelyn helpottaminen 
sellaisten henkilöiden osalta, joihin 
asetuksia (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 
987/2009 sovelletaan. Näin jäsenvaltiot 
voisivat verrata säännöllisesti 
toimivaltaisten laitostensa hallussa olevia 
tietoja toisen jäsenvaltion laitoksen 
hallussa oleviin tietoihin, jotta voidaan 
yksilöidä virheet tai 
epäjohdonmukaisuudet, jotka edellyttävät 
lisätutkimuksia.

virheitä yhteensovittamissääntöjen 
soveltamisessa, on tarpeen vahvistaa 
oikeusperusta, jotta mahdollistetaan 
henkilötietojen käsittelyn helpottaminen 
sellaisten henkilöiden osalta, joihin 
asetuksia (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 
987/2009 sovelletaan, ottaen 
asianmukaisesti huomioon unionin 
tietosuojasäännöstön, erityisesti 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2016/6791 a. Näin 
jäsenvaltiot voisivat verrata säännöllisesti 
toimivaltaisten laitostensa hallussa olevia 
tietoja toisen jäsenvaltion laitoksen 
hallussa oleviin tietoihin, jotta voidaan 
yksilöidä virheet tai 
epäjohdonmukaisuudet, jotka edellyttävät 
lisätutkimuksia.

______________

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 679/2016, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 
(EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Asiakirjojen todentamiseen ja 
peruuttamiseen liittyvän menettelyn 
nopeuttamiseksi (etenkin haltijaan 
sovellettavan sosiaaliturvalainsäädännön 
osalta) petosten ja virheiden tapauksessa on 
tarpeen tiivistää yhteistyötä ja 
tiedonvaihtoa myöntäneen laitoksen ja 
peruuttamista pyytävän laitoksen välillä. 
Jos asiakirjan pätevyydestä tai tukena 
olevan näytön oikeellisuudesta on epäilystä 
tai jos jäsenvaltioilla on erilaisia 
näkemyksiä sovellettavan lainsäädännön 

(15) Asiakirjojen todentamiseen, 
oikaisemiseen ja peruuttamiseen liittyvän 
menettelyn nopeuttamiseksi (etenkin 
haltijaan sovellettavan 
sosiaaliturvalainsäädännön osalta) petosten 
ja virheiden tapauksessa on tarpeen 
tiivistää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa 
myöntäneen laitoksen ja peruuttamista 
pyytävän laitoksen välillä. Jos asiakirjan 
pätevyydestä tai tukena olevan näytön 
oikeellisuudesta on epäilystä tai jos 
jäsenvaltioilla on erilaisia näkemyksiä 
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määrittämisestä, on jäsenvaltioiden ja 
asianomaisten henkilöiden edun mukaista, 
että kyseiset laitokset pääsevät 
sopimukseen kohtuullisessa ajassa.

sovellettavan lainsäädännön 
määrittämisestä, on jäsenvaltioiden ja 
asianomaisten henkilöiden edun mukaista, 
että kyseiset laitokset pääsevät 
sopimukseen kohtuullisessa ajassa. Jos 
vastausta ei anneta vaaditussa 
määräajassa, pyytävällä laitoksella on 
oltava toimivalta määrittää sovellettava 
lainsäädäntö.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 883/2004
Johdanto-osan 5 a kappale

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Euroopan unionin tuomioistuin on 
katsonut, että jäsenvaltioilla on oikeus 
asettaa työvoiman ulkopuolella oleville 
liikkuvuutta harjoittaville EU:n 
kansalaisille vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa myönnettävien sellaisten 
sosiaaliturvaetuuksien, jotka eivät 
muodosta direktiivissä 2004/38/EY 
tarkoitettua sosiaaliavustusta, ehdoksi 
direktiivissä tarkoitettu laillinen 
oleskeluoikeus. Laillisen 
oleskeluoikeuden todentaminen olisi 
tehtävä direktiivin 2004/38/EY 
vaatimusten mukaisesti. Tätä varten 
työvoiman ulkopuolella oleva kansalainen 
olisi erotettava selvästi työnhakijasta, 
jonka oleskeluoikeus johtuu suoraan 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 45 artiklasta. Tämän 
oikeuskäytännön kodifiointi on tarpeen, 
jotta parannetaan oikeusvarmuutta 
kansalaisten ja laitosten kannalta.

Poistetaan.

Perustelu

Yli 700 000:tta työvoiman ulkopuolella olevaa liikkuvuutta harjoittavaa kansalaista 
koskevasta yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta poikkeaminen aiheuttaa huomattavia eroja 
sosiaaliturvajärjestelmien yhdenmukaistamisessa Euroopan unionissa. Komission ehdottamat 
muutokset eivät lisää oikeudellista selkeyttä eivätkä helpota asianomaisten kansalaisten 
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tilannetta. Näin ollen asetuksessa ei pitäisi tehdä ristiviittausta direktiiviin 2004/38.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 883/2004
Johdanto-osan 5 c kappale

Komission teksti Tarkistus

(5 c) Direktiivistä 2004/38/EY tai 
muutoin unionin lainsäädännöstä johtuvista 
työvoiman ulkopuolella olevien 
henkilöiden oikeutta yhdenvertaiseen 
kohteluun koskevista rajoituksista 
huolimatta minkään tässä asetuksessa ei 
pitäisi rajoittaa perusoikeuksia, jotka on 
tunnustettu Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa, etenkään oikeutta 
ihmisarvoon (1 artikla), oikeutta elämään 
(2 artikla) ja oikeutta saada 
terveydenhoitoa (35 artikla).”

(5 c) Direktiivistä 2004/38/EY tai 
muutoin unionin lainsäädännöstä johtuvista 
työvoiman ulkopuolella olevien 
henkilöiden oikeutta yhdenvertaiseen 
kohteluun koskevista rajoituksista 
huolimatta minkään tässä asetuksessa ei 
pitäisi rajoittaa perusoikeuksia, jotka on 
tunnustettu Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa, etenkään oikeutta 
ihmisarvoon (1 artikla), oikeutta elämään 
(2 artikla), oikeutta sosiaaliturvaan ja 
toimeentuloturvaan (34 artikla) ja oikeutta 
saada terveydenhoitoa (35 artikla).”

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 883/2004
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Lisätään johdanto-osan 24 
kappaleen jälkeen kappale seuraavasti:

”(24 a)Mikään tässä asetuksessa ei saisi 
antaa muulle jäsenvaltiolle kuin 
toimivaltaiselle jäsenvaltiolle perusteita 
kieltäytyä oleskeluoikeuden 
myöntämisestä henkilöille, jotka ovat 
työmarkkinoiden ulkopuolella, 
yksinomaan sillä perusteella, että heidän 
hakemuksensa koskevat tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia sosiaaliturvan 
aloja.ˮ
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Asetus (EY) N:o 883/2004
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Jotta mahdollistetaan asetuksen 
päivittäminen nopeasti kansallisen tason 
kehityksen perusteella, Euroopan 
komissiolle olisi siirrettävä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta hyväksyä 
säädöksiä tämän asetuksen ja asetuksen 
(EY) N:o 987/2009 liitteiden 
muuttamiseksi. On erityisen tärkeää, että 
komissio suorittaa asianmukaiset 
kuulemiset valmistelutöiden aikana, myös 
asiantuntijatasolla, ja että nämä 
kuulemiset toteutetaan paremmasta 
sääntelystä 13 päivänä huhtikuuta 2016 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen43

mukaisesti. Jotta varmistetaan 
tasapuolinen osallistuminen delegoitujen 
säädösten valmisteluun, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston olisi saatava 
kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 
jäsenvaltioiden asiantuntijoiden, ja niiden 
asiantuntijoilla olisi oltava 
järjestelmällisesti pääsy delegoitujen 
säädösten valmistelua käsittelevien 
komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin.

Poistetaan.

__________________

43 COM(2015) 216 final.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – d alakohta
Asetus (EY) N:o 883/2004
1 artikla – 1 kohta – v b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

vb) ’pitkäaikaishoitoon liittyvillä 
etuuksilla’ kaikkia luontois- ja 
rahaetuuksia tai niiden molempien 
yhdistelmää henkilöille, jotka vanhuuden, 
toimintarajoitteen, sairauden tai vamman 
vuoksi vaativat pitkäkestoisesti 
merkittävää apua toiselta henkilöltä tai 
henkilöiltä olennaisten päivittäisten 
toimiensa hoitamiseen, mukaan luettuna 
itsemääräämisoikeuden tukeminen; tähän 
sisältyvät etuudet, jotka myönnetään 
tällaista apua antavalle henkilölle;”

v b) ’pitkäaikaishoitoon liittyvillä 
etuuksilla’ kaikkia luontois- ja 
rahaetuuksia tai niiden molempien 
yhdistelmää henkilöille, jotka vanhuuden, 
toimintarajoitteen, sairauden tai vamman 
vuoksi vaativat pitkäkestoisesti apua 
toiselta henkilöltä tai henkilöiltä 
olennaisten päivittäisten toimiensa 
hoitamiseen, mukaan luettuna 
itsemääräämisoikeuden tukeminen; tähän 
sisältyvät etuudet, jotka myönnetään 
tällaista apua antavalle henkilölle;”

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EY) N:o 883/2004
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi vaatia, että 
työvoiman ulkopuolella oleville 
liikkuvuutta harjoittaville EU:n 
kansalaisille kyseisessä jäsenvaltiossa 
myönnettävien sosiaaliturvaetuuksien 
osalta sovelletaan ehtoa, jonka mukaan 
näillä henkilöillä on oltava laillinen 
oleskeluoikeus Euroopan unionin 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä 
oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella 29 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/38/EY44 mukaisesti.”.

Poistetaan.

__________________

44 EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
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Asetus (EY) N:o 883/2004
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiossa tavallisesti 
toimintaansa harjoittavalle työnantajalle 
tässä jäsenvaltiossa palkkatyötä tekevä 
henkilö, jonka tämä työnantaja lähettää 
toiseen jäsenvaltioon tekemään siellä työtä 
kyseisen työnantajan lukuun palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta 
työntekijöiden lähettämisestä työhön 
toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
96/71/EY46 tarkoitetulla tavalla tai jonka 
kyseinen työnantaja lähettää 
komennukselle toiseen jäsenvaltioon 
tekemään työtä kyseisen työnantajan 
lukuun, on edelleen ensiksi mainitun 
jäsenvaltion lainsäädännön alainen, 
edellyttäen että tämän työskentelyn 
arvioitu kesto on enintään 24 kuukautta ja 
että kyseistä henkilöä ei lähetetä 
korvaamaan toista palkattua työntekijää tai 
itsenäistä ammatinharjoittajaa, joka on 
aiemmin lähetetty tässä artiklassa 
tarkoitetulla tavalla.

1. Jäsenvaltiossa tavallisesti 
toimintaansa harjoittavalle työnantajalle 
tässä jäsenvaltiossa palkkatyötä tekevä 
henkilö, jonka tämä työnantaja lähettää 
toiseen jäsenvaltioon tekemään työtä 
kyseisen työnantajan lukuun, on edelleen 
ensiksi mainitun jäsenvaltion 
lainsäädännön alainen, edellyttäen että

a) tämän työskentelyn arvioitu tai 
tosiasiallinen kesto on enintään 
kuusi kuukautta ja että kyseistä henkilöä ei 
lähetetä korvaamaan toista palkattua 
työntekijää tai itsenäistä 
ammatinharjoittajaa, joka on aiemmin 
lähetetty tässä artiklassa tarkoitetulla 
tavalla; ja

b) että kyseiseen henkilöön on 
palkkatyön alkamista välittömästi 
edeltävän vähintään kuuden kuukauden 
pituisella jaksolla jo sovellettu 
työnantajan sijoittautumisjäsenvaltion 
lainsäädäntöä.

__________________

46 EUVL L 018 , 21.01.1997 s. 1.
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Perustelu

Työntekijän lähettämisjakson keskimääräinen kesto on komission mukaan alle neljä 
kuukautta. Näin ollen olisi kohtuullista, että kuuden kuukauden jälkeen sosiaaliturvaan 
sovelletaan työskentelyjäsenvaltion lainsäädäntöä.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EY) N:o 883/2004
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiossa tavallisesti toimiva 
itsenäinen ammatinharjoittaja, joka lähtee 
tekemään samankaltaista työtä toiseen 
jäsenvaltioon, on edelleen ensiksi mainitun 
jäsenvaltion lainsäädännön alainen, 
edellyttäen että tämän toiminnan arvioitu 
kesto on enintään 24 kuukautta ja että 
kyseinen henkilö ei korvaa toista lähetettyä 
palkattua työntekijää tai itsenäistä 
ammatinharjoittajaa.”.

2. Jäsenvaltiossa tavallisesti toimiva 
itsenäinen ammatinharjoittaja, joka lähtee 
tekemään samankaltaista työtä toiseen 
jäsenvaltioon, on edelleen ensiksi mainitun 
jäsenvaltion lainsäädännön alainen, 
edellyttäen että

a) tämän toiminnan arvioitu tai 
tosiasiallinen kesto on enintään kuusi 
kuukautta ja että kyseinen henkilö ei 
korvaa toista lähetettyä palkattua 
työntekijää tai itsenäistä 
ammatinharjoittajaa ja

b) että kyseiseen henkilöön on 
toiminnan alkamista välittömästi 
edeltävän vähintään kuuden kuukauden 
pituisella jaksolla jo sovellettu sen 
jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa hän 
tavallisesti harjoittaa toimintaansa.”.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EY) N:o 883/2004
12 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että työvoiman ulkopuolella olevilla 
liikkuvuutta harjoittavilla kansalaisilla ja 
työnhakijoilla on mahdollisuus saada 
kattava sairausvakuutus vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa antamalla tällaisille 
kansalaisille mahdollisuus suorittaa 
oikeasuhteisia maksuja 
sairausvakuutusjärjestelmään tai muulla 
tavoin täyttää asiaankuuluvat perusteet 
sairausvakuutuksen saamiseksi siinä 
jäsenvaltiossa, jossa he asuvat 
vakinaisesti.

Perustelu

Kattava sairausvakuutus on keskeinen oikeus. Työvoiman ulkopuolella olevilla kansalaisilla 
olisi oltava mahdollisuus päästä sairausvakuutuksen piiriin myös asuinjäsenvaltiossaan. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava turvautua sitoviin suuntaviivoihin saattaessaan 
sairausvakuutusjärjestelmänsä työvoiman ulkopuolelle olevien EU:n kansalaisten ulottuville.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta
Asetus (EY) N:o 883/2004
35a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintotoimikunta laatii 
yksityiskohtaisen luettelon 
pitkäaikaishoitoon liittyvistä etuuksista, 
jotka täyttävät tämän asetuksen 1 artiklan 
vb alakohtaan sisältyvät perusteet, ja 
täsmentää, mitkä ovat luontoisetuuksia ja 
mitkä rahaetuuksia.

2. Hallintotoimikunta laatii 
työmarkkinaosapuolia sekä edunsaajia 
edustavia järjestöjä, myös 
vammaisjärjestöjä, ja kaikkia sidosryhmiä 
asianmukaisesti kuultuaan kattavan ja 
yksityiskohtaisen luettelon 
pitkäaikaishoitoon liittyvistä etuuksista, 
jotka täyttävät tämän asetuksen 1 artiklan 
vb alakohtaan sisältyvät perusteet, ja 
täsmentää, mitkä ovat luontoisetuuksia ja 
mitkä rahaetuuksia.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta
Asetus (EY) N:o 883/2004
35a artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Hallintotoimikunnan on 
varmistettava Euroopan vammaiskortin 
nopea käyttöönotto kaikissa 
jäsenvaltioissa ja edistettävä yhteisen 
vammaisuuden määritelmän ja yhteisten 
vammaisuuden perusteiden hyväksymistä 
tämän asetuksen ja 
täytäntöönpanoasetuksen tarkoituksia 
varten.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 18 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 883/2004
52 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a. Lisätään 52 artiklaan kohta 
seuraavasti: 

”1 a. Toimivaltaisen laitoksen on 
laskettava ja myönnettävä etuus kolmen 
kuukauden kuluessa pyynnön 
esittämisestä.”

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta
Asetus (EY) N:o 883/2004
61 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lukuun ottamatta 65 artiklan 2
kohdassa tarkoitettuja tapauksia, 6 artiklan 
soveltamiseksi edellytetään, että 

1. Lukuun ottamatta 65 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja tapauksia, 
6 artiklan soveltamiseksi edellytetään, että 
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asianomainen henkilö on viimeksi täyttänyt 
vähintään kolmen kuukauden vakuutus-, 
työskentely- tai itsenäisen 
ammatinharjoittamisen kauden sen 
lainsäädännön mukaisesti, jonka nojalla 
etuuksia haetaan.

asianomainen henkilö on viimeksi täyttänyt 
vähintään yhden kuukauden vakuutus-, 
työskentely- tai itsenäisen 
ammatinharjoittamisen kauden sen 
lainsäädännön mukaisesti, jonka nojalla 
etuuksia haetaan.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta
Asetus (EY) N:o 883/2004
61 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos työtön henkilö ei täytä kausien 
yhteenlaskemisen edellytyksiä 1 kohdan 
mukaisesti, koska viimeksi täyttyneiden 
vakuutus-, työskentely- tai itsenäisen 
ammatinharjoittamisen kausien 
kokonaiskesto kyseisessä jäsenvaltiossa on 
alle kolme kuukautta, henkilöllä on oikeus 
työttömyysetuuksiin sen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti, jossa hän oli 
aiemmin täyttänyt tällaiset kaudet 64 a
artiklassa säädettyjen edellytysten ja 
rajoitusten mukaisesti.”.

2. Jos työtön henkilö ei täytä kausien 
yhteenlaskemisen edellytyksiä 1 kohdan 
mukaisesti, koska viimeksi täyttyneiden 
vakuutus-, työskentely- tai itsenäisen 
ammatinharjoittamisen kausien 
kokonaiskesto kyseisessä jäsenvaltiossa on 
alle yksi kuukausi, henkilöllä on oikeus 
työttömyysetuuksiin sen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti, jossa hän oli 
aiemmin täyttänyt tällaiset kaudet 
64 a artiklassa säädettyjen edellytysten ja 
rajoitusten mukaisesti.”.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 883/2004
64 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Korvataan 1 kohdan c alakohdassa 
ilmaisu ”kolmen” ilmaisulla ”kuuden” ja 
ilmaisut ”kolmen kuukauden ajan 
enintään kuudeksi kuukaudeksi” 
ilmaisulla ”kuuden kuukauden ajan 
enintään sen kauden loppuun, jona 
henkilöllä on oikeus etuuksiin”;

a) Korvataan 1 kohdan c alakohta 
seuraavasti:

”c) oikeus työttömyysetuuksiin jatkuu 
koko sen ajan, jona henkilöllä on oikeus 
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niihin;”

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 883/2004
64 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

a a) Poistetaan 2 kohta.

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

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 883/2004
64 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 3 kohdassa ilmaisu 
”kolme” ilmaisulla ”kuusi” ja ilmaisu 
”enintään kuudeksi kuukaudeksi” 
ilmaisulla ”sen kauden loppuun, jona 
henkilöllä on oikeus etuuksiin”.

b) Poistetaan 3 kohta.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 883/2004
71 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

23 a. Korvataan 71 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Euroopan yhteisöjen komission 
yhteyteen perustetaan 
sosiaaliturvajärjestelmien 

1. Euroopan yhteisöjen komission 
yhteyteen perustetaan 
sosiaaliturvajärjestelmien 
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yhteensovittamista käsittelevä 
hallintotoimikunta, jäljempänä 
”hallintotoimikunta”, jossa on hallituksen 
edustaja kustakin jäsenvaltiosta tarvittaessa 
asiantuntijain avustamana. Euroopan 
komission edustaja osallistuu
hallintotoimikunnan kokouksiin neuvoa-
antavassa ominaisuudessa.

yhteensovittamista käsittelevä 
hallintotoimikunta, jäljempänä 
”hallintotoimikunta”, jossa on hallituksen 
edustaja kustakin jäsenvaltiosta tarvittaessa 
asiantuntijain avustamana. Euroopan 
komission edustaja, Euroopan 
parlamentin edustaja ja tarvittaessa 
työmarkkinaosapuolien ja edunsaajien, 
myös vammaisjärjestöjen, edustajat 
osallistuvat hallintotoimikunnan 
kokouksiin neuvoa-antavassa 
ominaisuudessa.

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

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 25 alakohta
Asetus (EY) N:o 883/2004
76a artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– asiakirjan peruuttamista, kun 
työskentelyjäsenvaltion toimivaltainen 
laitos kiistää sen paikkansapitävyyden tai 
pätevyyden.

– asiakirjan peruuttamista,

– kun työskentelyjäsenvaltion 
toimivaltainen laitos kiistää sen 
paikkansapitävyyden tai pätevyyden tai

– kun asiakirjan antanut laitos ei 
vastaa asetetussa määräajassa.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EY) N:o 883/2004
88 artikla

Komission teksti Tarkistus

27. Korvataan 88 artikla seuraavasti: Poistetaan.
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”88 artikla

Säädösvallan siirto liitteiden 
päivittämiseksi

Siirretään Euroopan komissiolle 88 a 
artiklan mukaisesti valta hyväksyä 
delegoituja säädöksiä tämän asetuksen ja 
täytäntöönpanoasetuksen liitteiden 
muuttamiseksi määräajoin 
hallintotoimikunnan pyynnöstä.

88a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään 88 artiklassa tarkoitettu 
valta Euroopan komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi [the date of 
entry into force of the Regulation (EU) 
xxxx].

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 88 
artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 
jona sitä koskeva päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä,
tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 
päätöksessä mainittuna päivänä. 
Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti.

5. Heti kun Euroopan komissio on 
antanut delegoidun säädöksen, se antaa 
sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan
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parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä 88 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet Euroopan komissiolle, että ne 
eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella 
kuukaudella.”.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 987/2009
1 artikla – 2 kohta – e a alakohta

Komission teksti Tarkistus

e a) ’petoksella’ tahallista tekoa tai 
laiminlyöntiä, jonka tarkoituksena on saada 
sosiaaliturvaetuus tai välttää 
sosiaaliturvamaksujen maksaminen 
jäsenvaltion lainsäädännön vastaisesti;”.

e a) ’petoksella’ tahallista tekoa tai 
laiminlyöntiä, josta aiheutuu vahinkoa 
laitokselle ja jonka tarkoituksena on saada 
sosiaaliturvaetuus tai välttää 
sosiaaliturvamaksujen maksaminen tai 
välttää noudattamasta sääntöjä, joita 
sovelletaan jonkin jäsenvaltion 
sosiaaliturvajärjestelmään kuulumiseen, 
jäsenvaltion lainsäädännön, 
perusasetuksen tai 
täytäntöönpanoasetuksen vastaisesti;”.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 987/2009
2 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Jos perus- ja 
täytäntöönpanoasetuksen soveltamisalaan 
kuuluvan henkilön oikeudet tai 
velvollisuudet on vahvistettu tai määritetty, 
toimivaltainen laitos voi pyytää asuin- tai 
oleskelujäsenvaltion laitosta toimittamaan 
henkilötietoja kyseisestä henkilöstä. 
Pyynnön ja vastauksen on koskettava 
tietoja, joiden perusteella toimivaltainen 
jäsenvaltio pystyy yksilöimään mahdolliset 
epätarkkuudet tosiseikoissa, joihin 
henkilön perus- tai 
täytäntöönpanoasetuksen mukaiset 
oikeudet ja velvollisuudet määrittävä 
asiakirja tai päätös perustuu. Pyyntö 
voidaan esittää myös tapauksissa, joissa ei 
ole epäilyksiä asiakirjaan sisältyvien tai 
päätöksen perustana olevien tietojen 
pätevyydestä tai paikkansapitävyydestä. 
Tietopyynnön ja vastauksen on oltava 
tarpeellisia ja oikeasuhteisia.

5. Jos perus- ja 
täytäntöönpanoasetuksen soveltamisalaan 
kuuluvan henkilön oikeudet tai 
velvollisuudet on vahvistettu tai määritetty, 
toimivaltainen laitos voi pyytää asuin- tai 
oleskelujäsenvaltion laitosta toimittamaan 
henkilötietoja kyseisestä henkilöstä tämän 
yksityisyyttä täysimääräisesti 
kunnioittaen. Pyynnön ja vastauksen on 
rajoituttava tietoihin, joiden perusteella 
toimivaltainen jäsenvaltio pystyy 
yksilöimään mahdolliset epätarkkuudet 
tosiseikoissa, joihin henkilön perus- tai 
täytäntöönpanoasetuksen mukaiset 
oikeudet ja velvollisuudet määrittävä 
asiakirja tai päätös perustuu. Pyyntö 
voidaan esittää myös tapauksissa, joissa ei 
ole epäilyksiä asiakirjaan sisältyvien tai 
päätöksen perustana olevien tietojen 
pätevyydestä tai paikkansapitävyydestä. 
Tietopyynnön ja vastauksen on oltava
perusteltuja, tarpeellisia ja oikeasuhteisia.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 987/2009
6 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

7 a. Korvataan 6 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:

3. Jos kyseiset laitokset tai 
viranomaiset eivät pääse sopimukseen, asia 
voidaan viedä toimivaltaisten 
viranomaisten kautta hallintotoimikunnan 
käsittelyyn aikaisintaan kuukauden 
kuluttua siitä päivästä, jona 1 tai 2 
kohdassa tarkoitettu erimielisyys syntyi. 
Hallintotoimikunta pyrkii sovittelemaan 
näkökannat kuuden kuukauden kuluessa 
siitä, kun asia on annettu sen käsiteltäväksi.

3. Jos kyseiset laitokset tai 
viranomaiset eivät pääse sopimukseen
kolmen kuukauden kuluessa eriävien 
mielipiteiden ilmaantumisesta, asia 
viedään toimivaltaisten viranomaisten 
kautta hallintotoimikunnan käsittelyyn
aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä 
päivästä, jona 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu 
erimielisyys syntyi. Hallintotoimikunta 
pyrkii sovittelemaan näkökannat kuuden 
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kuukauden kuluessa siitä, kun asia on 
annettu sen käsiteltäväksi.

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

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 987/2009
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b. Lisätään 7 artiklaan kohta 
seuraavasti:

”1 a. Alustava laskelma 1 kohdassa 
tarkoitetusta etuudesta tai maksusta on 
tehtävä viimeistään yhden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen henkilö 
on toimittanut pyynnön.”

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 c alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 987/2009
11 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

7 c. Korvataan 11 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Jos kahden tai useamman 
jäsenvaltion laitosten välillä on 
erimielisyyttä perusasetuksen 
soveltamisalaan kuuluvan henkilön 
asuinpaikan määrittämisestä, laitosten on 
vahvistettava yhteisellä sopimuksella 
asianomaisen henkilön etujen 
tavanomainen keskus tekemällä 
kokonaisarvio kaikista asiaankuuluviin 
tosiseikkoihin liittyvistä saatavilla olevista 
tiedoista, joita voivat olla muun muassa 
seuraavat:

1. Jos kahden tai useamman 
jäsenvaltion laitosten välillä on 
erimielisyyttä perusasetuksen 
soveltamisalaan kuuluvan henkilön 
asuinpaikan määrittämisestä, laitosten on 
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa 
erimielisyyden syntymisestä vahvistettava
yhteisellä sopimuksella asianomaisen 
henkilön etujen tavanomainen keskus 
tekemällä kokonaisarvio kaikista 
asiaankuuluviin tosiseikkoihin liittyvistä 
saatavilla olevista tiedoista, joita voivat 
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olla muun muassa seuraavat:

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

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EY) N:o 987/2009
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos se on tarpeen 
lainsäädäntövallan harjoittamisen kannalta 
kansallisella tai unionin tasolla, 
asianomaisten henkilöiden 
sosiaaliturvaoikeuksia ja -velvollisuuksia 
koskevia tietoja vaihdetaan suoraan 
toimivaltaisten laitosten sekä 
asianomaisten valtioiden työsuojelu-, 
maahanmuutto- tai veroviranomaisten 
välillä; tähän voi sisältyä henkilötietojen 
käsittely muita tarkoituksia kuin 
perusasetuksen ja tämän asetuksen 
mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien 
käyttöä tai valvomista varten, erityisesti
jotta varmistetaan asiaa koskevien 
oikeudellisten velvollisuuksien 
noudattaminen työ-, terveys- ja 
turvallisuus-, maahanmuutto- ja 
verotuslainsäädännön alalla. 
Yksityiskohdista päätetään 
hallintotoimikunnan päätöksellä.

4. Jos se on tarpeen 
lainsäädäntövallan harjoittamisen kannalta 
kansallisella tai unionin tasolla, 
asianomaisten henkilöiden 
sosiaaliturvaoikeuksia ja -velvollisuuksia 
koskevia tietoja vaihdetaan suoraan 
toimivaltaisten laitosten sekä 
asianomaisten valtioiden työsuojelu-, 
maahanmuutto- tai veroviranomaisten 
välillä henkilöiden yksityisyyttä 
täysimääräisesti kunnioittaen; tähän voi 
sisältyä henkilötietojen käsittely muita 
tarkoituksia kuin perusasetuksen ja tämän 
asetuksen mukaisten oikeuksien ja 
velvollisuuksien käyttöä tai valvomista 
varten, ainoastaan jotta varmistetaan asiaa 
koskevien oikeudellisten velvollisuuksien 
noudattaminen työ-, terveys- ja 
turvallisuus-, maahanmuutto- ja 
verotuslainsäädännön alalla. 
Yksityiskohdista päätetään 
hallintotoimikunnan päätöksellä.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 26 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 987/2009
67 artikla – 5 kohta
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Nykyinen teksti Tarkistus

26 a) Korvataan 67 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:

5. Velallislaitoksen on maksettava 
saatavat täytäntöönpanoasetuksen 
66 artiklassa tarkoitetulle 
velkojajäsenvaltion yhteyselimelle 18
kuukauden kuluessa sen kuukauden 
päättymisestä, jona saatavat esitettiin 
velallisjäsenvaltion yhteyselimelle. Tätä ei 
sovelleta saataviin, jotka velallislaitos on 
tuon ajan kuluessa hylännyt pätevästä 
syystä.

5. Velallislaitoksen on maksettava 
saatavat täytäntöönpanoasetuksen 66
artiklassa tarkoitetulle velkojajäsenvaltion 
yhteyselimelle 12 kuukauden kuluessa sen 
kuukauden päättymisestä, jona saatavat 
esitettiin velallisjäsenvaltion 
yhteyselimelle. Tätä ei sovelleta saataviin, 
jotka velallislaitos on tuon ajan kuluessa 
hylännyt pätevästä syystä.

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

Perustelu

Nykyinen 18 kuukauden pituinen ajanjakso pitäisi lyhentää 12 kuukauteen, jotta yhteyselimen 
kustannuspainetta etuuden ennakkomaksuun voidaan vähentää.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 40 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 987/2009
89 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

40 a. Lisätään 89 artiklaan kohta 
seuraavasti:

”1 a. Toimivaltaisen viranomaisten on 
saatettava kansalaisten saataville 
pyynnöstä jäljennös henkilökohtaisista
asiakirjoista sekä täsmälliset ja 
räätälöidyt tiedot säännöistä, joissa 
määritetään toimivaltaiset viranomaiset ja 
niiden oikeudet ja etuudet perusasetuksen 
ja täytäntöönpanoasetuksen mukaisesti.”

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