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KORTFATTAD MOTIVERING

Den 13 december 2016 offentliggjorde kommissionen sitt förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till 
förordning (EG) nr 883/2004. Syftet med förslaget är att modernisera och förenkla de 
nuvarande reglerna för samordning av den sociala tryggheten, för att de ska motsvara den 
samhälleliga och ekonomiska verkligheten i medlemsstaterna, och att förbättra utövandet av 
medborgerliga rättigheter med stöd av nämnda förordningar. 

Föredraganden anser att eventuella ändringar av reglerna för samordning av den sociala 
tryggheten bör styras av de gemensamma värden som heter allmängiltighet, rättvisa och 
solidaritet, särskilt när det gäller tillgången till hälso- och sjukvårdsförmåner. Framför allt bör 
studerande och personer med funktionsnedsättning få ha kvar möjligheten att utan 
diskriminering överföra sina rättigheter och förmåner inom socialförsäkringens område vid 
flyttning från en medlemsstat till en annan.

Här noterar föredraganden det långa kapitlet om förmåner vid långvarigt vårdbehov i 
kommissionens förslag, och välkomnar att förmåner till personer med funktionsnedsättning 
nu klart och tydligt finns med i kapitlet. Föredraganden föreslår att administrativa 
kommissionen samarbetar närmare med förmånstagarorganisationer, bland dem också 
företrädare för organisationer för personer med funktionsnedsättning, vid fastställandet av den 
utförliga förteckningen över vilka förmåner som omfattas av detta kapitel. Föredraganden 
betonar också att det måste säkerställas att EU-intyget om funktionsnedsättning snabbt börjar 
användas i alla medlemsstater, och uppmanar administrativa kommissionen att arbeta för att 
det antas en gemensam definition av begreppet funktionsnedsättning och gemensamma 
kriterier för det, avsedda att användas vid samordning av den sociala tryggheten. 
Föredraganden hoppas att genomförandet av EU-intyget om funktionsnedsättning kommer att 
möjliggöra diskussioner om vilka förmåner som omfattas av kortet, för att man ska kunna få 
med ytterligare viktiga förmåner inom området omsorg, hälso- och sjukvård och hjälp, så att 
personer med funktionsnedsättning helt och fullt kan använda sig av sin fria rörlighet inom 
EU.

Utskottet för framställningar får hela tiden ta emot framställningar om allt som hänger 
samman med social trygghet i gränsöverskridande situationer. Utskottet för framställningar 
får jämt och ständigt höra om frågor som berör möjligheten att överföra pensionsrättigheter 
och pensionsförmåner, framför allt om att det tar så länge att få lämpliga upplysningar från de 
behöriga myndigheterna, samt om beräkningen av pensionsförmåner för medborgare som 
arbetat i fler än en medlemsstat. Föredraganden föreslår att det ställs upp tidsgränser för hur 
länge det ska få ta för de behöriga medlemsstaternas institutioner att fastställa de sökandes 
stadigvarande bosättningsort, beräkna förmånsbeloppen och lösa eventuella åsiktsskillnader 
med andra medlemsstater. Dessutom är det av yttersta vikt att det går att få tag på 
ändamålsanpassad och kortfattad information om detta ofta nog så invecklade ämnesområde, 
för att medborgarna utan diskriminering ska kunna utöva sin fria rörlighet och sin rätt att 
arbeta inom EU. 

Dessa förslag skulle bidra till kommissionens mål om att förbättra utövandet av 
medborgerliga rättigheter, samtidigt som det säkerställs att rättslig klarhet råder inom området 
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samordning av den sociala tryggheten och att gällande regler kan verkställas, liksom också 
respekt för de övergripande värderingar som heter allmängiltighet, rättvisa och solidaritet och 
är gemensamma för hela Europeiska unionen. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som 
ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Olika medlemsstater har högst 
olika definitioner av begreppen 
funktionsnedsättning och invaliditet, och 
detta kan bli ett svårt hinder för det 
ömsesidiga erkännandet av nationella 
beslut om funktionsnedsättning och 
invaliditet, framför allt när det gäller 
tillgången till särskilda tjänster och 
anläggningar, så att personer med 
funktionsnedsättning eller invaliditet kan 
bli särskilt missgynnade i fråga om social 
trygghet när de flyttar från en 
medlemsstat till en annan. För att
personer med funktionsnedsättning eller 
invaliditet ska få det lättare att resa och 
flytta från en medlemsstat till en annan 
måste det därför säkerställas att det antas 
en gemensam europeisk definition i 
överensstämmelse med konventionen om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, samt att 
medlemsstaterna ömsesidigt erkänner 
status som person med 
funktionsnedsättning, framför allt genom 
att EU-intyget om funktionsnedsättning 
snabbt tas i bruk i alla medlemsstater, 
vilket kommer att vara kopplat till det 
europeiska sjukförsäkringskortet och det 
europeiska socialförsäkringskortet.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) För att konventionen om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning ska kunna 
genomföras och verkställas effektivt och 
för att garantera att personer med 
funktionsnedsättning kan ta med sig sina 
förmåner bör man, med tanke på 
samordningen av de sociala 
trygghetssystemen, arbeta för att det antas 
gemensamma definitioner, kriterier och 
metoder för utvärdering av 
funktionsnedsättning (procentuell 
funktionsnedsättning).

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) Det är viktigt med respekt för de 
gemensamma värderingarna och 
principerna i unionens hälso- och 
sjukvårdssystem enligt vad som avses i 
rådets slutsatser av den 22 juni 2006 om 
gemensamma värderingar och principer i 
Europeiska unionens hälso- och 
sjukvårdssystem1a, särskilt de 
övergripande värderingarna om 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet. Detta är 
särskilt viktigt för sådana kategorier av 
medborgare som varken arbetar eller 
söker arbete, såsom studerande, vilkas 
rörlighet bör bevaras genom att de på 
lämpligt sätt får tillgång till 
socialförsäkringsförmåner, bland dem 
också sjukförsäkring, i 
värdmedlemsstaten. Rådet har framhållit 
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följande: ”Allmängiltighet innebär att 
ingen utestängs från tillgång till hälso-
och sjukvård. Solidaritet hör nära 
samman med hur våra nationella hälso-
och sjukvårdssystem är ekonomiskt 
ordnade och behovet av att alla skall ha 
tillgång till dem. Rättvisa avser lika 
tillgång enligt behov oberoende av etnisk 
tillhörighet, kön, ålder, social status eller 
betalningsförmåga.”

______________

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

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I sin resolution av den 15 mars 
2017 om hinder för unionsmedborgares 
fria rörlighet och frihet att arbeta på den 
inre marknaden betonade 
Europaparlamentet behovet av att ”se till 
att människor kan ta med sig sina 
socialförsäkringsförmåner (t.ex. statlig 
pension, sjukförsäkring, 
arbetslöshetsunderstöd och familjebidrag) 
och därigenom minska hindren för 
arbetskraftens rörlighet inom EU” och 
efterlyste ”resoluta och effektiva åtgärder 
i riktning mot ett samordnat system av 
sammantagna sociala bidrag och 
förmåner för varje enskild person inom 
EU, såsom ett socialförsäkringskort för 
att underlätta spårbarheten av vilka 
avgifter som betalats in och vilka 
rättigheter en person har”.

______________

1a Antagna texter, P8_TA(2017)0083.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Man bör arbeta för åtgärder som 
gör det lättare att reda ut vilka 
socialförsäkringsrättigheter och -
förmåner den enskilde har och 
upprätthålla dem runt om i unionen, till 
exempel genom att det antas ett europeiskt 
socialförsäkringskort, vilket bör 
förknippas med det befintliga europeiska 
sjukförsäkringskortet och EU-intyget om 
funktionsnedsättning och omfatta alla 
områden av social trygghet.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) Av omsorg om bättre rörlighet för 
arbetstagare, studerande och 
arbetssökande runt om i unionen är det 
väsentligt att medlemsstaterna garanterar 
att det europeiska socialförsäkringskortet 
utan diskriminering finns att tillgå för 
alla, alltså också för tillfälligt anställda, 
egenföretagare och personer i atypiska 
arbetsförhållanden, samt studerande och 
rörliga arbetssökande.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 4d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4d) Gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård är av särskild relevans för att en 
rättvis samordning av de sociala 
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trygghetssystemen ska garanteras. Här 
råder stora skillnader mellan 
medlemsstaterna i fråga om 
genomförandet av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2011/24/EU1a. 
Framför allt bör artikel 7 i det direktivet 
genomföras utan diskriminering för att 
säkerställa fri rörlighet för 
unionsmedborgare och deras familjer.

______________

1aEuropaparlamentets och rådets direktiv 
2011/24/EU om tillämpningen av 
patienträttigheter vid gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård (EUT L 88, 4.4.2011, 
s. 45).

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Vad gäller arbetslöshetsförmåner 
bör reglerna för sammanläggning av 
försäkringsperioder tillämpas enhetligt i 
alla medlemsstater. Med undantag för de 
arbetstagare som avses i artikel 65.2 bör 
det i reglerna för sammanläggning av 
försäkringsperioder i syfte att uppbära 
arbetslöshetsförmåner införas ett krav på 
att en försäkrad person senast har varit 
försäkrad i minst tre månader i den 
medlemsstaten. Den tidigare behöriga 
medlemsstaten bör bli behörig för alla 
försäkrade personer som inte uppfyller 
detta krav. I detta fall bör registrering hos 
arbetsförmedlingen i den medlemsstat där 
den arbetslösa personen senast var 
försäkrad ha samma verkan som 
registrering hos arbetsförmedlingen i den 
medlemsstat där personen tidigare var 
försäkrad.

(8) Vad gäller arbetslöshetsförmåner 
bör reglerna för sammanläggning av 
försäkringsperioder tillämpas enhetligt i 
alla medlemsstater. Med undantag för de 
arbetstagare som avses i artikel 65.2 bör 
det i reglerna för sammanläggning av 
försäkringsperioder i syfte att uppbära 
arbetslöshetsförmåner införas ett krav på 
att en försäkrad person senast har varit 
försäkrad i minst en månad i den 
medlemsstaten. Den tidigare behöriga 
medlemsstaten bör bli behörig för alla 
försäkrade personer som inte uppfyller 
detta krav. I detta fall bör registrering hos 
arbetsförmedlingen i den medlemsstat där 
den arbetslösa personen senast var 
försäkrad ha samma verkan som 
registrering hos arbetsförmedlingen i den 
medlemsstat där personen tidigare var 
försäkrad.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Till följd av rekommendationerna i 
rapporten om EU-medborgarskapet 
201335 finns det ett behov av att förlänga
den kortaste möjliga perioden för export 
av arbetslöshetsförmåner från tre till sex 
månader för att förbättra arbetslösa 
personers möjligheter att flytta från en 
medlemsstat till en annan för att söka 
arbete och deras chanser att återintegreras
på arbetsmarknaden, och för att ta itu med 
kompetensglappet mellan länder.

(9) Perioden för export av 
arbetslöshetsförmåner fram till dess att den 
arbetssökandes förvärvade rättigheter 
uttömts behöver förlängas, för att 
arbetslösa personer ska få det lättare att 
flytta från en medlemsstat till en annan för 
att söka arbete och bättre chanser till 
återkvalificering och återintegrering på 
arbetsmarknaden, och för att ta itu med 
kompetensglappet mellan länder.

__________________ __________________

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

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Det behöver säkerställas att de 
behöriga myndigheterna avgör vad som är 
stadigvarande bosättningsort, för att 
socialförsäkringsförmånerna ska kunna 
fastställas inom en rimlig tid.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) Den enskilde bör få välja sin 
stadigvarande bosättningsort med tanke 
på fastställandet av 
socialförsäkringsförmåner, varefter de 
behöriga myndigheterna, inom rimlig tid 
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och på grundval av att tillräcklig 
anknytning till den berörda 
medlemsstaten styrkts, kan utfärda intyg 
om bosättningsorten.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att möjliggöra en snabb 
uppdatering av denna förordning i linje 
med utvecklingen på nationell nivå bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
Europeiska kommissionen för att ändra 
bilagorna i denna förordning och 
förordning (EG) nr 987/2009. Det är av 
särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, bland annat på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i 
det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 201636. 
Särskilt för att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelserna av 
delegerade akter ska Europaparlamentet 
och rådet få alla dokument samtidigt som 
medlemsstaternas experter och deras 
experter ska systematiskt ges tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelser av 
delegerade akter.

(12) För att möjliggöra en snabb 
uppdatering av denna förordning i linje 
med utvecklingen på nationell nivå bör 
bilagorna till denna förordning och 
förordning (EG) nr 987/2009 regelbundet 
ändras.

__________________

EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att stödja medlemsstaterna i 
deras arbete för att bekämpa bedrägerier 
och felaktigheter i tillämpningen av 
samordningsreglerna är det nödvändigt att 
fastställa en mer öppen rättslig grund för 
att underlätta behandlingen av 
personuppgifter om personer som omfattas 
av förordningarna (EG) nr 883/2004 och 
(EG) nr 987/2009. Detta skulle ge en 
medlemsstat möjlighet att regelbundet 
jämföra uppgifter som innehas av dess 
behöriga institutioner med uppgifter som 
en annan medlemsstat innehar för att 
identifiera felaktigheter eller 
inkonsekvenser som kräver ytterligare 
utredning.

(13) För att stödja medlemsstaterna i 
deras arbete för att bekämpa bedrägerier 
och felaktigheter i tillämpningen av 
samordningsreglerna är det nödvändigt att 
fastställa en mer öppen rättslig grund för 
att underlätta behandlingen av 
personuppgifter om personer som omfattas 
av förordningarna (EG) nr 883/2004 och 
(EG) nr 987/2009, varvid vederbörlig 
hänsyn bör tas till unionens relevanta 
regelverk för dataskydd, framför allt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/6791a. Detta skulle 
ge en medlemsstat möjlighet att 
regelbundet jämföra uppgifter som innehas 
av dess behöriga institutioner med 
uppgifter som en annan medlemsstat 
innehar för att identifiera felaktigheter eller 
inkonsekvenser som kräver ytterligare 
utredning.

______________

1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) (EUT L 119, 
4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att påskynda förfarandet för 
kontroll och återkallande av handlingar 
(särskilt när det gäller den 
socialförsäkringslagstiftning som omfattar 
innehavaren) vid bedrägerier och 
felaktigheter är det nödvändigt att stärka 

(15) För att påskynda förfarandet för 
kontroll, korrigering och återkallande av 
handlingar (särskilt när det gäller den 
socialförsäkringslagstiftning som omfattar 
innehavaren) vid bedrägerier och 
felaktigheter är det nödvändigt att stärka 
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samarbetet och informationsutbytet mellan 
den utfärdande institutionen och 
institutionen som begär ett återkallande. 
När det råder tvivel om handlingens 
giltighet eller huruvida de styrkande 
handlingarna är korrekta, eller när det råder 
skilda uppfattningar mellan medlemsstater 
om fastställandet av tillämplig lagstiftning, 
ligger det i de berörda medlemsstaternas 
och personernas intresse att de berörda 
institutionerna når en överenskommelse 
inom rimlig tid.

samarbetet och informationsutbytet mellan 
den utfärdande institutionen och 
institutionen som begär ett återkallande. 
När det råder tvivel om handlingens 
giltighet eller huruvida de styrkande 
handlingarna är korrekta, eller när det råder 
skilda uppfattningar mellan medlemsstater
om fastställandet av tillämplig lagstiftning, 
ligger det i de berörda medlemsstaternas 
och personernas intresse att de berörda 
institutionerna når en överenskommelse 
inom rimlig tid. Om inget svar inkommer 
inom föreskriven tid bör den begärande 
institutionen få behörighet att bestämma 
vilken lagstiftning som är tillämplig.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 883/2004
Skäl 5a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5a Domstolen har fastställt att 
medlemsstater har rätt att åt EU-
medborgare utanför arbetskraften ge 
tillgång till socialförsäkringsförmåner i 
den mottagande medlemsstaten, vilket inte 
utgör socialt bistånd i den mening som 
avses i direktiv 2004/38/EG och som 
villkor ställa uppehållsrätt i den mening 
som avses i det direktivet. Kontroll av 
uppehållsrätten bör göras i enlighet med 
kravet i direktiv 2004/38/EG. I detta syfte 
bör en medborgare utanför arbetskraften 
tydligt åtskiljas från en arbetssökande 
vars uppehållsrätt följer direkt av artikel 
45 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. För att förbättra klarheten 
angående rättsläget för medborgare 
utanför arbetskraften och institutioner 
behövs kodifiering av denna rättspraxis.

utgår

Motivering

Att likabehandlingsprincipen inte gäller för över 700 000 rörliga medborgare utanför 
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arbetskraften innebär att det finns en avsevärd lucka i samordningen av de sociala 
trygghetssystemen inom Europeiska unionen. De ändringar som föreslås av kommissionen 
kommer varken att skapa ökad rättslig klarhet eller underlätta situationen för de 
ifrågavarande medborgarna. Därför bör det inte tas med någon korshänvisning till 
direktiv 2004/38/EG i förordningen.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 883/2004
Skäl 5c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c Utan att det påverkar de 
begränsningar av rätten till likabehandling 
för personer utanför arbetskraften som 
följer av direktiv 2004/38/EG eller på 
annat sätt i enlighet med 
unionslagstiftningen, bör ingenting i denna 
förordning begränsa de grundläggande 
rättigheterna som erkänns i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, bland annat rätten till 
mänsklig värdighet (artikel 1) och rätten 
till liv (artikel 2) och rätten till hälsoskydd 
(artikel 35).”

5c Utan att det påverkar de 
begränsningar av rätten till likabehandling 
för personer utanför arbetskraften som 
följer av direktiv 2004/38/EG eller på 
annat sätt i enlighet med 
unionslagstiftningen, bör ingenting i denna 
förordning begränsa de grundläggande 
rättigheterna som erkänns i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, bland annat rätten till 
mänsklig värdighet (artikel 1), rätten till liv 
(artikel 2), rätten till social trygghet och 
socialbidrag (artikel 34) och rätten till 
hälsoskydd (artikel 35).”

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EG) nr 883/2004
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Efter skäl 24 ska följande införas:

”(24a) Ingenting i denna förordning bör 
ge en annan medlemsstat än den behöriga 
medlemsstaten grund att neka personer 
utanför arbetskraften uppehållsrätt enbart 
på grund av att de ansökt om de grenar av 
social trygghet som omfattas av denna 
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förordning.ˮ

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 883/2004
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”46 För att möjliggöra en snabb 
uppdatering av denna förordning i linje 
med utvecklingen på nationell nivå bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
Europeiska kommissionen för att ändra 
bilagorna i denna förordning och 
förordning (EG) nr 987/2009. Det är av 
särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, bland annat på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i 
det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 201643. 
Särskilt för att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelserna av 
delegerade akter ska Europaparlamentet 
och rådet få alla dokument samtidigt som 
medlemsstaternas experter och deras 
experter ska systematiskt ges tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelser av 
delegerade akter.

utgår

__________________

43 COM(2015) 216 final.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led d
Förordning (EG) nr 883/2004
Artikel 1 – led vb
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”vb) vårdförmån vid långvarigt 
vårdbehov: varje vårdförmån, 
kontantförmån eller en kombination av 
båda för personer som under längre tid på 
grund av ålder, funktionshinder, sjukdom 
eller funktionsnedsättning behöver 
betydande hjälp av en annan person eller 
personer för att utföra aktiviteter i det 
dagliga livet, däribland stöd för personligt 
självbestämmande; detta inbegriper 
förmåner som beviljas personer som 
tillhandahåller sådan hjälp.”

”vb) vårdförmån vid långvarigt 
vårdbehov: varje vårdförmån, 
kontantförmån eller en kombination av 
båda för personer som under längre tid på 
grund av ålder, funktionshinder, sjukdom 
eller funktionsnedsättning behöver hjälp av 
en annan person eller personer för att 
utföra aktiviteter i det dagliga livet, 
däribland stöd för personligt 
självbestämmande; detta inbegriper 
förmåner som beviljas personer som 
tillhandahåller sådan hjälp.”

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 883/2004
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat får kräva att en 
EU-medborgare utanför arbetskraften 
som är bosatt i den medlemsstaten får 
tillgång till den medlemsstatens 
socialförsäkringsförmåner enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/38/EG av den 29 april 2004 om 
unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier44.”

utgår

__________________

44 EUT L 158, 30.4.2004, s. 77.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 883/2004
Artikel 12 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En person som arbetar som anställd 
i en medlemsstat hos en arbetsgivare som 
normalt bedriver sin verksamhet i den 
medlemsstaten och arbetsgivaren sänder 
ut i den mening som avses i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/71/EG av den 16 december 1996 om 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster46 eller 
som arbetsgivaren stationerar för att för 
arbetsgivarens räkning utföra ett arbete i en 
annan medlemsstat, ska fortsätta att 
omfattas av lagstiftningen i den 
förstnämnda medlemsstaten, under 
förutsättning att detta arbete inte varar 
längre än 24 månader och att personen inte
sänds ut för att ersätta en annan anställd 
eller egenföretagare som tidigare 
stationerats eller sänts ut i den mening som 
avses i denna artikel.

1. En person som arbetar som anställd 
i en medlemsstat hos en arbetsgivare som 
normalt bedriver sin verksamhet i den 
medlemsstaten och som arbetsgivaren 
stationerar ut för att för arbetsgivarens 
räkning utföra ett arbete i en annan 
medlemsstat, ska fortsätta att omfattas av 
lagstiftningen i den förstnämnda 
medlemsstaten, under förutsättning att

a) detta arbete inte förväntas vara 
eller faktiskt varar längre än sex månader 
och att personen inte stationeras eller
sänds ut för att ersätta en annan anställd 
eller egenföretagare som tidigare 
stationerats eller sänts ut i den mening som 
avses i denna artikel, och

b) personen i fråga, under en period 
om minst sex månader omedelbart innan 
anställningen påbörjas, redan omfattas av 
lagstiftningen i den medlemsstat där 
arbetsgivaren är etablerad.

__________________

46 EGT L 018, 21.01.1997, s. 1.

Motivering

Den genomsnittliga varaktigheten av en utstationering är mindre än fyra månader, enligt 
kommissionen. Efter sex månader är det därför rimligt att lagen i anställningslandet 
tillämpas i fråga om socialförsäkringsskydd.
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 883/2004
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En person som normalt bedriver 
verksamhet som egenföretagare i en 
medlemsstat och som ska bedriva liknande 
verksamhet i en annan medlemsstat, ska 
fortsätta att omfattas av lagstiftningen i den 
förstnämnda medlemsstaten, under 
förutsättning att verksamheten inte 
förväntas vara längre än 24 månader och 
att personen inte ersätter en annan anställd 
eller egenföretagare.”

2. En person som normalt bedriver 
verksamhet som egenföretagare i en 
medlemsstat och som ska bedriva liknande 
verksamhet i en annan medlemsstat, ska 
fortsätta att omfattas av lagstiftningen i den 
förstnämnda medlemsstaten, under 
förutsättning att

a) verksamheten inte förväntas vara 
eller faktiskt varar längre än sex månader 
och att personen inte ersätter en annan
utstationerad anställd eller egenföretagare, 
och

b) personen i fråga, under en period 
om minst sex månader omedelbart innan 
yrkesverksamheten påbörjas, redan 
omfattas av lagstiftningen i den 
medlemsstat där han eller hon normalt 
bedriver yrkesverksamhet.”

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 883/2004
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att rörliga medborgare utanför 
arbetskraften och arbetssökande kan få 
tillgång till heltäckande sjukförsäkring i 
den mottagande medlemsstaten genom att 
låta sådana medborgare på ett 
proportionellt sätt bidra till ett 
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sjukförsäkringssystem, eller på annat sätt 
uppfylla de relevanta kriterierna för 
tillgång till sjukförsäkring, i den 
medlemsstat där de är stadigvarande 
bosatta.

Motivering

Heltäckande sjukförsäkring är en grundläggande rättighet. Rörliga medborgare utanför 
arbetskraften bör kunna sjukförsäkra sig också i sin bosättningsmedlemsstat. 
Medlemsstaterna bör ha bindande riktlinjer att gå efter när de gör sitt sjukförsäkringssystem 
tillgängligt för rörliga EU-medborgare utanför arbetskraften.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 17
Förordning (EG) nr 883/2004
Artikel 35a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Administrativa kommissionen ska 
utarbeta en utförlig förteckning över 
förmåner vid långvarigt vårdbehov som 
uppfyller kriterierna i artikel 1 vb i denna 
förordning genom att specificera vilka som 
utgör vårdförmåner och vilka 
kontantförmåner.

2. Administrativa kommissionen ska, 
efter lämpligt samråd med berörda 
arbetsmarknadsparter och föreningar som 
företräder förmånstagarna, bland annat 
organisationer för personer med 
funktionsnedsättning, jämte alla relevanta 
berörda parter, utarbeta en uttömmande 
och detaljerad förteckning över förmåner 
vid långvarigt vårdbehov som uppfyller 
kriterierna i artikel 1 vb i denna förordning 
genom att specificera vilka som utgör 
vårdförmåner och vilka kontantförmåner.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 17
Förordning (EG) nr 883/2004
Artikel 35a – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Administrativa kommissionen ska 
säkerställa att EU-intyget om 
funktionsnedsättning snabbt börjar 
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användas i alla medlemsstater och arbeta 
för att det antas en gemensam definition 
av begreppet funktionsnedsättning och 
gemensamma kriterier för det, avsedda att 
användas vid tillämpningen av denna 
förordning och 
genomförandeförordningen.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 18a (nytt)
Förordning (EG) nr 883/2004
Artikel 52 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18a. I artikel 52 ska följande punkt 
läggas till: 

”1a. De behöriga institutionerna ska 
beräkna och bevilja den förmån som 
tillkommer förmånstagaren inom tre 
månader efter att ansökan om detta 
inlämnats.”

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 19
Förordning (EG) nr 883/2004
Artikel 61 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utom i de fall som avses i artikel 
65.2 ska artikel 6 tillämpas endast om den 
berörda personen senast har fullgjort en 
försäkringsperiod, anställningsperiod eller 
en period som egenföretagare på minst tre 
månader i enlighet med den lagstiftning 
enligt vilken ansökan om förmåner görs.

1. Utom i de fall som avses i artikel 
65.2 ska artikel 6 tillämpas endast om den 
berörda personen senast har fullgjort en 
försäkringsperiod, anställningsperiod eller 
en period som egenföretagare på minst en 
månad i enlighet med den lagstiftning 
enligt vilken ansökan om förmåner görs.
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Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 19
Förordning (EG) nr 883/2004
Artikel 61 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den arbetslösa personen inte 
uppfyller villkoren för sammanläggning av 
perioder enligt punkt 1 för att den totala 
längden på de senast fullgjorda 
försäkringsperioderna, 
anställningsperioderna eller perioderna av 
verksamhet som egenföretagare i den 
medlemsstaten är mindre än tre månader, 
ska personen ha rätt till 
arbetslöshetsförmåner enligt lagstiftningen 
i den medlemsstat där den arbetslösa 
personen tidigare har fullgjort sådana 
perioder, om inte annat följer av de 
begränsningar och villkor som föreskrivs i 
artikel 64a.”

2. Om den arbetslösa personen inte 
uppfyller villkoren för sammanläggning av 
perioder enligt punkt 1 för att den totala 
längden på de senast fullgjorda 
försäkringsperioderna, 
anställningsperioderna eller perioderna av 
verksamhet som egenföretagare i den 
medlemsstaten är mindre än en månad, ska 
personen ha rätt till arbetslöshetsförmåner 
enligt lagstiftningen i den medlemsstat där 
den arbetslösa personen tidigare har 
fullgjort sådana perioder, om inte annat 
följer av de begränsningar och villkor som 
föreskrivs i artikel 64a.”

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 20 – led a
Förordning (EG) nr 883/2004
Artikel 64 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I punkt 1c ska ”tre” ersättas med
”sex” och ”med tre månader till högst sex 
månader” ersättas med ”med sex månader 
till slutet av den period under vilken 
personen har rätt till förmåner”.

a) I punkt 1 ska led c ersättas med 
följande:

”c) Rätten till arbetslöshetsförmåner 
ska bibehållas tills de är uttömda.”

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 20 – led aa (nytt)
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Förordning (EG) nr 883/2004
Artikel 64 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Punkt 2 ska utgå.

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

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 20 – led B
Förordning (EG) nr 883/2004
Artikel 64 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 3 ska ”tre” ersättas med 
”sex” och ”upp till högst sex månader” 
ersättas med ”till slutet av perioden för 
rätt till förmåner”.

b) Punkt 3 ska utgå.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 23a (nytt)
Förordning (EG) nr 883/2004
Artikel 71 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

23a. Artikel 71.1 ska ersättas med 
följande:

1. Administrativa kommission för 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen, nedan kallad 
”administrativa kommissionen”, som är 
knuten till Europeiska kommissionen, 
skall bestå av en regeringsföreträdare för 
varje medlemsstat och vid behov biträdas 
av sakkunniga rådgivare. En företrädare för 
Europeiska kommissionen skall delta i 
administrativa kommissionens arbete som 
rådgivare.

”1. Administrativa kommissionen för 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen, nedan kallad 
administrativa kommissionen, som är 
anknuten till kommissionen, ska bestå av 
en regeringsföreträdare för varje 
medlemsstat och vid behov biträdas av 
sakkunniga rådgivare. En företrädare för 
kommissionen, en företrädare för 
Europaparlamentet samt, i 
förekommande fall, företrädare för 
arbetsmarknadens parter och för 
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förmånstagarna, inklusive företrädare för 
organisationer för personer med 
funktionsnedsättning, ska delta i 
administrativa kommissionens arbete som 
rådgivare.”

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

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 25
Förordning (EG) nr 883/2004
Artikel 76a – punkt 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Återkallande av intyget om den 
behöriga institutionen i anställningsstaten 
bestrider att intyget är korrekt eller giltigt.

– Återkallande av intyget:

– om den behöriga institutionen i 
anställningsstaten bestrider att intyget är 
korrekt eller giltigt,

– om den utfärdande institutionen 
inte svarar inom den angivna tidsfristen.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 27
Förordning (EG) nr 883/2004
Artikel 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27. Artikel 88 ska ersättas med 
följande:

utgår

”Artikel 88

Delegerade befogenheter att uppdatera 
bilagorna

Kommissionen har befogenheten att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
88a att regelbundet ändra bilagorna till 
denna förordning och 
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tillämpningsförordningen på begäran av 
administrativa kommissionen.

Artikel 88a

Utövande av delegering

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 88 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [den dag då förordning (EU) xxxx 
träder i kraft].

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 88 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid en senare i 
beslutet angiven dag. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.

5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 88 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat Europeiska kommissionen om 
att de inte kommer att invända. Denna 
period ska förlängas med två månader på 
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Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4
Förordning (EG) nr 987/2009
Artikel 1 – punkt 2 – led ea

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”ea) bedrägeri: varje uppsåtlig handling 
eller uppsåtlig underlåtenhet i syfte att få 
socialförsäkringsförmåner eller att undvika 
att betala socialförsäkringsavgifter i strid 
med lagstiftningen i en medlemsstat.”.

”ea) bedrägeri: varje uppsåtlig handling 
eller uppsåtlig underlåtenhet som blir till 
förfång för institutioner och begås i syfte 
att få socialförsäkringsförmåner eller att 
undvika att betala socialförsäkringsavgifter 
eller att kringgå en medlemsstats regler 
för socialförsäkringstillhörighet, i strid 
med lagstiftningen i den medlemsstaten, 
grundförordningen eller 
tillämpningsförordningen.”.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5
Förordning (EG) nr 987/2009
Artikel 2 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. När en persons rättigheter eller 
skyldigheter som omfattas av 
grundförordningen eller 
tillämpningsförordningarna har fastställts 
får den behöriga institutionen begära att 
institutionen i medlemsstaten där personen 
är bosatt eller vistas lämnar 
personuppgifter. Begäran och eventuella 
svar ska gälla information som gör det 
möjligt för den behöriga medlemsstaten att 
identifiera eventuella oriktiga uppgifter 
eller beslut som ligger till grund för 
fastställandet av en persons rättigheter eller 
skyldigheter enligt grundförordningen eller 
tillämpningsförordningen. En begäran kan 
också göras även om det inte råder någon 

”5. När en persons rättigheter eller 
skyldigheter som omfattas av 
grundförordningen eller 
tillämpningsförordningarna har fastställts 
får den behöriga institutionen begära att 
institutionen i medlemsstaten där personen 
är bosatt eller vistas lämnar 
personuppgifter, varvid integritetsskyddet 
fullständigt ska respekteras. Begäran och 
eventuella svar ska vara begränsade till
information som gör det möjligt för den 
behöriga medlemsstaten att identifiera 
eventuella oriktiga uppgifter eller beslut 
som ligger till grund för fastställandet av 
en persons rättigheter eller skyldigheter 
enligt grundförordningen eller 
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tvekan om att de uppgifter som ingår i 
handlingarna eller som ligger till grund för 
beslutet i ett särskilt fall, är giltiga eller 
riktiga. Begäran om uppgifter och alla svar 
måste vara nödvändiga och 
proportionerliga.

tillämpningsförordningen. En begäran kan 
också göras även om det inte råder någon 
tvekan om att de uppgifter som ingår i 
handlingarna eller som ligger till grund för 
beslutet i ett särskilt fall, är giltiga eller 
riktiga. Begäran om uppgifter och alla svar 
ska vara motiverade, nödvändiga och 
proportionerliga.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7a (nytt)
Förordning (EG) nr 987/2009
Artikel 6 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

7a. Artikel 6.3 ska ersättas med 
följande:

3. Om de berörda institutionerna eller 
myndigheterna inte kommer överens får de 
behöriga myndigheterna hänskjuta frågan 
till administrativa kommissionen tidigast 
en månad efter den dag då åsiktsskillnaden 
enligt punkt 1 eller 2 uppstod. 
Administrativa kommissionen ska försöka 
jämka samman ståndpunkterna inom sex 
månader efter det att ärendet hänsköts till 
den.

”3. Om de berörda institutionerna eller 
myndigheterna inte kommer överens 
senast inom tre månader efter den dag då 
en åsiktsskillnad uppstått ska de behöriga 
myndigheterna hänskjuta frågan till 
administrativa kommissionen tidigast en 
månad efter den dag då åsiktsskillnaden 
enligt punkt 1 eller 2 uppstod. 
Administrativa kommissionen ska försöka 
jämka samman ståndpunkterna inom sex 
månader efter det att ärendet hänsköts till 
den.”

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

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7b (nytt)
Förordning (EG) nr 987/2009
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b. I artikel 7 ska följande punkt 
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läggas till:

”1a. Den provisoriska beräkningen av 
förmåner och avgifter som avses i punkt 1 
ska utföras senast en månad efter att den 
berörda personen ingått med sin 
begäran.”

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7c (nytt)
Förordning (EG) nr 987/2009
Artikel 11 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

7c. Artikel 11.1 ska ersättas med 
följande:

1. Om två eller flera medlemsstaters 
institutioner har skilda uppfattningar när 
det gäller att fastställa bosättningsorten för 
en person som omfattas av 
grundförordningen, ska dessa institutioner i 
samförstånd fastställa var den berörda 
personen har sina huvudsakliga intressen, 
på grundval av en samlad bedömning av 
alla tillgängliga uppgifter om relevanta 
fakta, vilket skulle kunna omfatta följande:

”1. Om två eller flera medlemsstaters 
institutioner har skilda uppfattningar när 
det gäller att fastställa bosättningsorten för 
en person som omfattas av 
grundförordningen, ska dessa institutioner, 
senast tre månader efter att 
åsiktsskillnaden uppkommit, i samförstånd 
fastställa var den berörda personen har sina 
huvudsakliga intressen, på grundval av en 
samlad bedömning av alla tillgängliga 
uppgifter om relevanta fakta, vilket skulle 
kunna omfatta följande:”

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

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 11
Förordning (EG) nr 987/2009
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om nödvändigt för utövandet av en 
lagstiftande befogenhet på nationell nivå 
och på unionsnivå ska utbyte av relevanta 
uppgifter om de berörda personernas 

4. Om nödvändigt för utövandet av en 
lagstiftande befogenhet på nationell nivå 
och på unionsnivå ska utbyte av relevanta 
uppgifter om de berörda personernas 
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rättigheter och skyldigheter i fråga om 
social trygghet ske mellan de behöriga 
institutionerna och yrkesinspektionerna, de 
berörda staternas invandrings- eller 
skattemyndigheter, till exempel behandling 
av personuppgifter för andra ändamål än 
för verkställandet av en persons rättigheter 
och skyldigheter enligt grundförordningen 
eller denna förordning, särskilt för att 
säkerställa efterlevnaden av relevanta 
rättsliga skyldigheter vad gäller arbetsrätt 
och lagstiftning om hälsa och säkerhet, 
migration och beskattning. Ytterligare 
uppgifter ska fastställas genom 
administrativa kommissionens beslut.

rättigheter och skyldigheter i fråga om 
social trygghet ske mellan de behöriga 
institutionerna och yrkesinspektionerna
och de berörda staternas invandrings- eller 
skattemyndigheter, varvid
integritetsskyddet fullständigt ska 
respekteras. Därvid kan det röra sig om 
till exempel behandling av personuppgifter 
för andra ändamål än för verkställandet av 
en persons rättigheter och skyldigheter 
enligt grundförordningen eller denna 
förordning, uteslutande för att säkerställa 
efterlevnaden av relevanta rättsliga 
skyldigheter vad gäller arbetsrätt och 
lagstiftning om hälsa och säkerhet, 
migration och beskattning. Ytterligare 
uppgifter ska fastställas genom 
administrativa kommissionens beslut.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 26a (nytt)
Förordning (EG) nr 987/2009
Artikel 67 – punkt 5

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

26a. Artikel 67.5 ska ersättas med 
följande:

5. Fordringarna ska betalas av 
gäldenärsinstitutionen till det 
förbindelseorgan i borgenärsmedlemsstaten 
som avses i artikel 66 i 
tillämpningsförordningen inom 18 månader 
efter utgången av den månad de lämnades 
in till gäldenärsmedlemsstatens 
förbindelseorgan. Detta gäller inte de 
fordringar som gäldenärsinstitutionen av 
relevanta skäl har tillbakavisat under den 
perioden.

”5. Fordringarna ska betalas av 
gäldenärsinstitutionen till det 
förbindelseorgan i borgenärsmedlemsstaten 
som avses i artikel 66 i 
tillämpningsförordningen inom 12 månader 
efter utgången av den månad de lämnades 
in till gäldenärsmedlemsstatens 
förbindelseorgan. Detta gäller inte de 
fordringar som gäldenärsinstitutionen av 
relevanta skäl har tillbakavisat under den 
perioden.”

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

Den nuvarande tidsperioden på 18 månader bör minskas till 12 månader för att lätta på 
kostnadstrycket för det förbindelseorgan som förhandsfinansierar en förmån.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 40a (nytt)
Förordning (EG) nr 987/2009
Artikel 89 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

40a. I artikel 89 ska följande punkt 
läggas till:

”1a. De behöriga myndigheternas 
institutioner ska på begäran ställa till 
medborgarnas förfogande en kopia av 
deras personakt, tillsammans med 
kortfattad och ändamålsanpassad 
information om vilka regler som enligt 
grundförordningen och 
genomförandeförordningen gäller för 
fastställande, både av behörig myndighet 
och av rättigheter och förmåner.”

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