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Ændringsforslag 10
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til udtalelse fra Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 11
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Forskelligartetheden og udviklingen i
forbindelse med de betingelser, i henhold 
til hvilke der udføres erhvervsmæssige 
aktiviteter, gør det nødvendigt at tage 
hensyn til situationen i forbindelse med 
meget mobile arbejdstagere. Nye 
strukturer inden for forsyningen af 
arbejdskraft er blevet tydelige, bl.a. inden 
for sektoren for lufttransport. Det er kun 
effektivt at knytte den gældende 
lovgivning for flypersonale til den 
medlemsstat, hvor den pågældende 
virksomheds eller arbejdsgivers hjemsted 
eller forretningssted er beliggende, 
såfremt der er en tilstrækkelig tæt 
forbindelse til hjemstedet eller 
forretningsstedet. For flypersonale anses 
det for hensigtsmæssig at tale om 
"hjemmebase" som forklaring på 
begrebet "hjemsted eller forretningssted" 
i forbindelse med anvendelsen af 
forordning (EF) nr. 883/2004.

(5) I bilag III til Rådets forordning (EØF) 
nr. 3922/91 om harmonisering af tekniske 
krav og administrative procedurer inden 
for civil luftfart1 defineres begrebet 
"hjemmebase" for flypersonale i henhold 
til EU-lovgivningen. For at lette
anvendelsen af afsnit II i forordning (EF) 
nr. 883/2004 for denne gruppe personer er 
det berettiget at indføre en særlig regel 
ved at anvende begrebet "hjemmebase" 
som kriterium for fastlæggelsen af, 
hvilken lovgivning der skal gælde for 
flypersonale. På den anden side bør den 
lovgivning, der gælder for flypersonale, 
være stabil, og princippet om hjemmebase 
bør ikke medføre hyppige ændringer af 
den gældende lovgivning på grund af 
branchens arbejdsmønster eller 
sæsonpræget efterspørgsel.
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_________________
1 EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4.

Or. en

Ændringsforslag 12
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Forskelligartetheden og udviklingen i 
forbindelse med de betingelser, i henhold 
til hvilke der udføres erhvervsmæssige 
aktiviteter, gør det nødvendigt at tage 
hensyn til situationen i forbindelse med 
meget mobile arbejdstagere. Nye strukturer 
inden for forsyningen af arbejdskraft er 
blevet tydelige, bl.a. inden for sektoren for 
lufttransport. Det er kun effektivt at knytte 
den gældende lovgivning for flypersonale
til den medlemsstat, hvor den pågældende 
virksomheds eller arbejdsgivers hjemsted 
eller forretningssted er beliggende, 
såfremt der er en tilstrækkelig tæt 
forbindelse til hjemstedet eller 
forretningsstedet. For flypersonale anses 
det for hensigtsmæssig at tale om 
"hjemmebase" som forklaring på begrebet 
"hjemsted eller forretningssted" i 
forbindelse med anvendelsen af 
forordning (EF) nr. 883/2004.

(5) Forskelligartetheden og udviklingen i 
forbindelse med de betingelser, i henhold 
til hvilke der udføres erhvervsmæssige 
aktiviteter, gør det nødvendigt at tage 
hensyn til situationen i forbindelse med 
meget mobile arbejdstagere. Nye strukturer 
inden for forsyningen af arbejdskraft er 
blevet tydelige, bl.a. inden for sektoren for 
lufttransport. Den lovgivning, der gælder
for flypersonale, bør være den, der gælder 
i den medlemsstat, hvor den ansatte har 
sin hjemmebase. I bilag III til Rådets 
forordning (EØF) nr. 3922/91 om 
harmonisering af tekniske krav og 
administrative procedurer inden for civil 
luftfart1 defineres konceptet 
"hjemmebase" for flypersonale som en for 
besætningsmedlemmet af 
luftfartsforetagendet angivet lokalitet, 
hvor besætningsmedlemmet normalt 
påbegynder og afslutter en tjenesteperiode
eller en række af tjenesteperioder, og hvor 
luftfartsforetagendet under normale 
omstændigheder ikke er ansvarligt for 
indkvartering af det pågældende 
besætningsmedlem.
_____________
1 EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4.

Or. de
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Ændringsforslag 13
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Artikel 65, stk. 5, i forordning (EF) nr. 
883/2004 bør ændres for at sikre, at
selvstændige modtager ydelser i henhold 
til lovgivningen i den kompetente 
medlemsstat for at give disse de bedste 
muligheder for igen at komme ind på 
arbejdsmarkedet i deres 
bopælsmedlemsstat, når de vender tilbage 
til den stat.

(6) Der bør indsættes en ny artikel 65a i 
forordning (EF) nr. 883/2004 for at sikre, 
at en selvstændig grænsearbejder, som 
bliver fuldtidsledig, modtager ydelser, hvis 
den pågældende har tilbagelagt 
forsikringsperioder som selvstændig eller 
perioder af selvstændig virksomhed 
godkendt med henblik på tilkendelse af 
arbejdsløshedsydelser i den kompetente 
medlemsstat, og hvis der ikke findes noget 
arbejdsløshedsunderstøttelsessystem for
selvstændige i bopælsmedlemsstaten.

En sådan ny regel bør tages op til fornyet 
overvejelse på grundlag af erfaringerne 
efter to års anvendelse og om nødvendigt 
tilpasses.

Or. en

Ændringsforslag 14
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 883/2004
Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Følgende betragtning indsættes efter 
betragtning (18a):
"18b. I bilag III til Rådets forordning 
(EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af 
tekniske krav og administrative 
procedurer inden for civil luftfart1
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defineres konceptet "hjemmebase" for 
flypersonale som en for 
besætningsmedlemmet af 
luftfartsforetagendet angivet lokalitet, 
hvor besætningsmedlemmet normalt 
påbegynder og afslutter en tjenesteperiode 
eller en række af tjenesteperioder, og hvor 
luftfartsforetagendet under normale 
omstændigheder ikke er ansvarligt for 
indkvartering af det pågældende 
besætningsmedlem. For at lette 
anvendelsen af afsnit II for denne gruppe 
personer er det berettiget at anvende 
begrebet hjemmebase som kriterium for 
fastlæggelsen af, hvilken lovgivning der 
skal gælde for flypersonale. På den anden 
side bør den lovgivning, der gælder for 
flypersonale, være stabil, og princippet om 
hjemmebase bør ikke medføre hyppige 
ændringer af den gældende lovgivning på 
grund af branchens arbejdsmønster eller 
sæsonpræget efterspørgsel.
_____________
1 EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4."

Or. en

Ændringsforslag 15
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 883/2004
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Artikel 9, stk. 1, første punktum,
affattes således:

1. Artikel 9, stk. 1, affattes således:

"1. Medlemsstaterne giver skriftligt 
Europa-Kommissionen meddelelse om de 
erklæringer, der er udfærdiget i henhold til 
artikel 1, litra l), de love og ordninger, der 
er omhandlet i artikel 3, de indgåede 
overenskomster, der er nævnt i artikel 8, 

"1. Medlemsstaterne giver skriftligt 
Europa-Kommissionen meddelelse om de 
erklæringer, der er udfærdiget i henhold til 
artikel 1, litra l), de love og ordninger, der 
er omhandlet i artikel 3, de indgåede 
overenskomster, der er nævnt i artikel 8, 
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stk. 2, og de minimumsydelser, der er 
omhandlet i artikel 58, samt om væsentlige 
ændringer, der efterfølgende foretages."

stk. 2, de minimumsydelser, der er 
omhandlet i artikel 58, og den manglende 
forsikringsordning, der er nævnt i artikel 
65a, stk. 1, samt om væsentlige ændringer, 
der efterfølgende foretages. I disse 
meddelelser anføres datoen […], hvorfra 
denne forordning finder anvendelse på 
de ordninger, der er anført i 
medlemsstaternes erklæringer."

Or. en

Ændringsforslag 16
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I artikel 11 tilføjes følgende stykke:
"4a. Opgaver, der varetages af 
flypersonale, som udfører 
passagertjenester og fragttjenester, anses 
for arbejde, der udføres i den 
medlemsstat, hvor "hjemmebasen", som 
defineret i bilag III til Rådets forordning 
(EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af 
tekniske krav og administrative 
procedurer inden for civil luftfart1,er 
beliggende.
_________________________
1 EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4."

Or. en

Ændringsforslag 17
Thomas Mann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I artikel 11 tilføjes følgende stk.:
" 4a.  Opgaver, der varetages af 
flypersonale i forbindelse med 
passagertjenester og fragttjenester, anses 
for arbejde, der udføres i den 
medlemsstat, hvor den ansatte har sin 
"hjemmebase", som defineret i bilag III 
til Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 
om harmonisering af tekniske krav og 
administrative procedurer inden for civil 
luftfart1.
_____________
1 EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4."

Or. de

Ændringsforslag 18
Jutta Steinruck

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I artikel 11 tilføjes følgende stk.:
"4a. Flypersonale, der jævnligt udfører 
passagertjenester og fragttjenester i to 
eller flere medlemsstater, er underlagt 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor de 
har deres "hjemmebase", som defineret i 
bilag III til Rådets forordning (EØF) nr. 
3922/91 om harmonisering af tekniske 
krav og administrative procedurer inden 
for civil luftfart1.

_____________
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1 EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4."

Or. de

Ændringsforslag 19
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 883/2004
Artikel 36 – stk. 2 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den kompetente institution kan ikke 
afvise at give den tilladelse, der er 
omhandlet i artikel 20, stk. 1, til en 
forsikringsstager, der er ramt af en 
arbejdsulykke eller har pådraget sig en 
erhvervssygdom, og som har ret til ydelser 
for den kompetente institutions regning, 
hvis den behandling, som vedkommendes 
tilstand kræver, ikke kan ydes i 
bopælsmedlemsstaten inden for en frist, 
der er lægeligt forsvarlig under hensyn til 
den pågældendes aktuelle helbredstilstand 
og udsigterne for sygdommens udvikling.

2a. Den kompetente institution kan ikke 
afvise at give den tilladelse, der er 
omhandlet i artikel 20, stk. 1, til en person, 
der er ramt af en arbejdsulykke eller har 
pådraget sig en erhvervssygdom, og som 
har ret til ydelser for den kompetente 
institutions regning, hvis den behandling, 
som vedkommendes tilstand kræver, ikke 
kan ydes i bopælsmedlemsstaten inden for 
en frist, der er lægeligt forsvarlig under 
hensyn til den pågældendes aktuelle 
helbredstilstand og udsigterne for 
sygdommens udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 20
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 883/2004
Artikel 63

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Artikel 63 affattes således:
"Ved anvendelsen af dette kapitel finder 
artikel 7 kun anvendelse i forbindelse med 
de i artikel 64, 65 og 65a omhandlede 
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tilfælde og inden for de deri fastlagte 
grænser."

Or. en

Ændringsforslag 21
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 883/2004
Artikel 65 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Artikel 65, stk. 5, affattes således: udgår
Medmindre andet er fastlagt under litra b) 
har den i stk. 2, første og andet punktum, 
nævnte fuldtidsledige ret til ydelser i 
overensstemmelse med lovgivningen i 
bopælsmedlemsstaten, som om den 
pågældende havde været underlagt den 
lovgivning under sin seneste lønnede 
beskæftigelse eller selvstændige 
virksomhed. Disse ydelser udredes af 
institutionen på det sted, hvor den 
pågældende er bosat.
(b) I tilfælde, hvor bopælsmedlemsstatens 
lovgivning ikke sørger for forsikring til 
selvstændige mod risici for arbejdsløshed, 
modtager den i stk. 2, første og andet 
punktum, nævnte fuldtidsledige, som var 
forsikret mod arbejdsløshed i den 
medlemsstat, hvor den pågældende 
udøvede sin seneste selvstændige 
virksomhed, ydelser i henhold til 
lovgivningen i sidstnævnte medlemsstat.
(c) En arbejdstager, der ikke er 
grænsearbejder, og som har fået udbetalt 
ydelser for den kompetente institutions 
regning i den medlemsstat, hvis 
lovgivning den pågældende senest var 
underlagt, modtager ved sin tilbagevenden 
til bopælsmedlemsstaten ydelser i 
overensstemmelse med artikel 64, idet 
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ydelser efter litra a) suspenderes i den 
periode, hvor arbejdstageren modtager 
ydelser i henhold til den lovgivning, den 
pågældende senest var underlagt.

Or. en

Ændringsforslag 22
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 883/2004
Artikel 65 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Artikel 65, stk. 5, affattes således: udgår
Medmindre andet er fastlagt under litra b) 
har den i stk. 2, første og andet punktum, 
nævnte fuldtidsledige ret til ydelser i 
overensstemmelse med lovgivningen i 
bopælsmedlemsstaten, som om den 
pågældende havde været underlagt den 
lovgivning under sin seneste lønnede 
beskæftigelse eller selvstændige 
virksomhed. Disse ydelser udredes af 
institutionen på det sted, hvor den 
pågældende er bosat.
(b) I tilfælde, hvor bopælsmedlemsstatens 
lovgivning ikke sørger for forsikring til 
selvstændige mod risici for arbejdsløshed, 
modtager den i stk. 2, første og andet 
punktum, nævnte fuldtidsledige, som var 
forsikret mod arbejdsløshed i den 
medlemsstat, hvor den pågældende 
udøvede sin seneste selvstændige 
virksomhed, ydelser i henhold til 
lovgivningen i sidstnævnte medlemsstat.
(c) En arbejdstager, der ikke er 
grænsearbejder, og som har fået udbetalt 
ydelser for den kompetente institutions 
regning i den medlemsstat, hvis 
lovgivning den pågældende senest var 
underlagt, modtager ved sin tilbagevenden 
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til bopælsmedlemsstaten ydelser i 
overensstemmelse med artikel 64, idet 
ydelser efter litra a) suspenderes i den 
periode, hvor arbejdstageren modtager 
ydelser i henhold til den lovgivning, den 
pågældende senest var underlagt.

Or. en

Ændringsforslag 23
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 883/2004
Artikel 65 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende artikel indsættes efter artikel 
65:
"Artikel 65a
Særlige bestemmelser for fuldtidsledige 
selvstændige grænsearbejdere, hvor der 
ikke findes noget 
arbejdsløshedsunderstøttelsessystem for 
selvstændige i bopælsmedlemsstaten.
1. Som en undtagelse fra artikel 65, skal 
en fuldtidsledig, der som grænsearbejder 
for nylig har tilbagelagt 
forsikringsperioder som selvstændig eller 
perioder af selvstændig virksomhed 
godkendt med henblik på tilkendelse af 
arbejdsløshedsydelser i den kompetente 
medlemsstat – og hvis bopælsmedlemsstat 
har meddelt, at der ikke findes noget 
arbejdsløshedsunderstøttelsessystem for 
selvstændige i bopælsmedlemsstaten –
lade sig registrere og stille sig til rådighed 
for arbejdsformidlingen i den 
medlemsstat, hvor han/hun drev sin sidste 
selvstændige virksomhed, og konsekvent 
efterleve betingelserne i lovgivningen i 
sidstnævnte medlemsstat, når han/hun 
ansøger om ydelser. Den fuldtidsledige 



AM\889365DA.doc 13/21 PE478.720v02-00

DA

kan som et supplerende tiltag stille sig til 
rådighed for arbejdsformidlingen i 
bopælsmedlemsstaten.
2. Ydelserne til den i stk. 1 omhandlede 
arbejdsløse udredes af den medlemsstat, 
hvis lovgivning han/hun senest var 
omfattet af, i henhold til denne 
medlemsstats lovgivning.
3. Hvis den i stk. 1 omhandlede person 
ikke ønsker at stille sig til rådighed for 
arbejdsformidlingen i den medlemsstat, 
hvor den pågældende senest udøvede sin 
virksomhed, eller efter at være tilmeldt 
ved arbejdsformidlingen ikke længere 
ønsker at stå til rådighed og ønsker at 
søge arbejde i bopælsmedlemsstaten, 
finder bestemmelserne i artikel 64 
tilsvarende anvendelse, bortset fra artikel 
64, stk. 1, litra a). Det i artikel 64, stk. 1, 
litra c), første punktum, omhandlede 
tidsrum kan af den kompetente institution 
forlænges til udgangen af det tidsrum, 
hvor den arbejdsløse har ret til ydelser."

Or. en

Ændringsforslag 24
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 883/2004
Artikel 65 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende artikel indsættes efter artikel 
65:
"Særlige bestemmelser for fuldtidsledige 
selvstændige grænsearbejdere, hvor der 
ikke findes noget 
arbejdsløshedsunderstøttelsessystem for 
selvstændige i bopælsmedlemsstaten.
1. Som en undtagelse fra artikel 65, skal 
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en fuldtidsledig, der som grænsearbejder 
for nylig har tilbagelagt 
forsikringsperioder som selvstændig eller 
perioder af selvstændig virksomhed 
godkendt med henblik på tilkendelse af 
arbejdsløshedsydelser i den kompetente 
medlemsstat – og hvis bopælsmedlemsstat 
har meddelt, at der ikke findes noget 
arbejdsløshedsunderstøttelsessystem for 
selvstændige i bopælsmedlemsstaten –
lade sig registrere og stille sig til rådighed 
for arbejdsformidlingen i den 
medlemsstat, hvor han/hun drev sin sidste 
selvstændige virksomhed, og konsekvent 
efterleve betingelserne i lovgivningen i 
sidstnævnte medlemsstat, når han/hun 
ansøger om ydelser. Den fuldtidsledige 
kan som et supplerende tiltag stille sig til 
rådighed for arbejdsformidlingen i 
bopælsmedlemsstaten.
2. Ydelserne til den i stk. 1 omhandlede 
arbejdsløse udredes af den medlemsstat, 
hvis lovgivning han/hun senest var 
omfattet af, i henhold til denne 
medlemsstats lovgivning.
3. Hvis den i stk. 1 omhandlede person 
ikke ønsker at stille sig til rådighed for 
arbejdsformidlingen i den medlemsstat, 
hvor den pågældende senest udøvede sin 
virksomhed, eller efter at være tilmeldt 
ved arbejdsformidlingen ikke længere 
ønsker at stå til rådighed og ønsker at 
søge arbejde i bopælsmedlemsstaten, 
finder bestemmelserne i artikel 64 
tilsvarende anvendelse, bortset fra artikel 
64, stk. 1, litra a). Det i artikel 64, stk. 1, 
litra c), første punktum, omhandlede 
tidsrum kan af den kompetente institution 
forlænges til udgangen af det tidsrum, 
hvor den arbejdsløse har ret til ydelser."

Or. en

Ændringsforslag 25
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir



AM\889365DA.doc 15/21 PE478.720v02-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 883/2004
Artikel 87 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende artikel indsættes:
"Artikel 87a

Overgangsbestemmelser om anvendelse af 
forordning (EF) nr. xx/2012.
1. Såfremt en person ved anvendelse af 
forordning (EF) nr. xx/2012 bliver 
omfattet af lovgivningen i en anden 
medlemsstat end den, hvis lovgivning 
han/hun var omfattet af i henhold til 
afsnit II i denne forordning, således som 
den var gældende før den ...*, er denne 
person fortsat omfattet af sidstnævnte 
lovgivning, så længe den pågældende 
situation ikke ændres, dog ikke længere 
end ti år fra …**, medmindre han/hun 
anmoder om at blive omfattet af den 
lovgivning, der gælder i henhold til denne 
forordning som ændret ved forordning 
(EU) nr. xx/2012. Anmodningen indgives 
inden tre måneder efter …*** til den 
udpegede institution i 
bopælsmedlemsstaten, hvis den 
pågældende person skal omfattes af 
lovgivningen i henhold til denne 
forordning som ændret ved forordning 
(EU) nr. xxx2012. Hvis anmodningen er 
indgivet efter udløbet af denne frist, er 
den pågældende omfattet af den nye 
lovgivning fra den første dag i den 
følgende måned.
2. Senest det andet kalenderår efter …. 
***** skal Den Administrative 
Kommission evaluere gennemførelsen af 
bestemmelserne i artikel 65a og aflægge 
rapport om deres anvendelse. På grundlag 
af denne rapport kan Kommissionen
eventuelt fremlægge forslag med henblik 
på ændring af disse bestemmelser.
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__________________
* EUT, indsæt venligst dato for 
ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 
xxx/2012.
** EUT, indsæt venligst dato for 
ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 
xxx/2012.
*** EUT, indsæt venligst dato for 
ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 
xxx/2012.
**** EUT, indsæt venligst dato for 
ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 
xxx/2012.
***** EUT, indsæt venligst dato for 
ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 
xxx/2012."

Or. en

Ændringsforslag 26
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 987/2009
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved anvendelsen af artikel 13, stk. 1, i 
grundforordningen er en person, der 
"normalt har lønnet beskæftigelse i to eller 
flere medlemsstater", navnlig en person, 
der samtidig eller skiftevis for samme 
virksomhed eller arbejdsgiver eller for 
forskellige virksomheder eller 
arbejdsgivere udøver en eller flere 
særskilte former for virksomhed i to eller 
flere medlemsstater, bortset fra 
virksomhed af marginalt omfang.

5. Ved anvendelsen af artikel 13, stk. 1, i 
grundforordningen er en person, der 
"normalt har lønnet beskæftigelse i to eller 
flere medlemsstater", en person, der 
samtidig eller skiftevis for samme 
virksomhed eller arbejdsgiver eller for 
forskellige virksomheder eller 
arbejdsgivere udøver en eller flere 
særskilte former for virksomhed i to eller 
flere medlemsstater.

Or. en
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Ændringsforslag 27
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 987/2009
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved anvendelsen af artikel 13, stk. 1, i 
grundforordningen er en person, der 
"normalt har lønnet beskæftigelse i to eller 
flere medlemsstater", navnlig en person, 
der samtidig eller skiftevis for samme 
virksomhed eller arbejdsgiver eller for 
forskellige virksomheder eller 
arbejdsgivere udøver en eller flere 
særskilte former for virksomhed i to eller 
flere medlemsstater, bortset fra virksomhed 
af marginalt omfang.

5. Ved anvendelsen af artikel 13, stk. 1, i 
grundforordningen er en person, der 
"normalt har lønnet beskæftigelse i to eller 
flere medlemsstater", en person, der 
samtidig eller skiftevis for samme 
virksomhed eller arbejdsgiver eller for 
forskellige virksomheder eller 
arbejdsgivere udøver en eller flere 
særskilte former for virksomhed i to eller 
flere medlemsstater, bortset fra virksomhed 
af marginalt omfang – aktiviteter, der også 
skal være klart defineret med inddragelse 
af arbejdsmarkedets partnere.

Or. en

Ændringsforslag 28
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 3 
Forordning (EF) nr. 987/2009
Artikel 14 – stk. 5 a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For flypersonale, der udfører 
passagertjenester og fragttjenester, forstås 
ved "hjemsted eller forretningssted", jf. 
afsnit II i grundforordningen, 
"hjemmebase", som defineret i bilag III til 
Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om 
harmonisering af tekniske krav og 
administrative procedurer inden for civil 
luftfart.

Ved anvendelsen af artikel 13, stk. 1, i 
grundforordningen er ansat flypersonale, 
der normalt udfører passagertjenester og 
fragttjenester i to eller flere medlemsstater,
omfattet af lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor hjemmebasen, som 
defineret i bilag III til Rådets forordning
(EØF) nr. 3922/91, befinder sig.
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Or. en

Ændringsforslag 29
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 987/2009
Artikel 14 – stk. 5 a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For flypersonale, der udfører 
passagertjenester og fragttjenester, forstås 
ved "hjemsted eller forretningssted", jf. 
afsnit II i grundforordningen,
"hjemmebase", som defineret i bilag III til 
Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om 
harmonisering af tekniske krav og 
administrative procedurer inden for civil 
luftfart.

Flypersonale, der udfører passagertjenester
eller fragttjenester, er underlagt 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor de 
har deres hjemmebase, som defineret i 
bilag III til Rådets forordning (EØF) nr. 
3922/91 om harmonisering af tekniske 
krav og administrative procedurer inden 
for civil luftfart. For deres vedkommende
forstås ved "hjemsted eller 
forretningssted", jf. afsnit II i 
grundforordningen, også "hjemmebase", 
som defineret i bilag III til Rådets 
forordning (EØF) nr. 3922/91 om 
harmonisering af tekniske krav og 
administrative procedurer inden for civil 
luftfart.

Or. de

Ændringsforslag 30
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 987/2009
Artikel 14 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) I artikel 14 indsættes følgende som 
stk. 5b:
"5b. Ved fastlæggelse af, hvilken 
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lovgivning der finder anvendelse i 
henhold til artikel 13 i 
grundforordningen, ses der bort fra 
virksomhed af marginalt omfang. Artikel 
16 i gennemførelsesforordningen finder i 
disse tilfælde tilsvarende anvendelse."

Or. en

Ændringsforslag 31
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 987/2009
Artikel 55 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Artikel 55, stk. 1, første punktum,
affattes således:
"1. For at være omfattet af artikel 64 
eller 65a i grundforordningen 
underretter en arbejdsløs, der har til 
hensigt at rejse til en anden medlemsstat, 
inden sin afrejse den kompetente 
institution og anmoder den om et 
dokument, der attesterer, at 
vedkommende fortsat har ret til ydelser 
i henhold til de vilkår, der er fastsat i 
artikel 64, stk. 1, litra b), i 
grundforordningen."

Or. en

Ændringsforslag 32
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 987/2009 
Artikel 55 – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Stk. 1 – 6 finder tilsvarende anvendelse 
på de personer, der er omtalt i artikel 65, 
stk. 5, litra b), i grundforordningen, med 
undtagelse af stk. 1, litra c, i denne 
artikel.

7. Stk. 2-6 finder tilsvarende anvendelse på 
den situation, der er omfattet af artikel 
65a, stk. 3, i grundforordningen.

Or. en

Ændringsforslag 33
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 6 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 987/2009
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Artikel 56, stk. 1, affattes således:
"Når en arbejdsløs beslutter sig for i 
henhold til artikel 65, stk. 2, eller artikel 
65a, stk. 1, i grundforordningen også at 
tilmelde sig arbejdsformidlingen i den 
medlemsstat, der ikke udreder ydelserne, 
ved at lade sig registrere der som 
arbejdssøgende, underretter 
vedkommende institutionen og 
arbejdsformidlingen i den medlemsstat, 
der udreder ydelserne.
Efter anmodning fra 
arbejdsformidlingen i den medlemsstat, 
der ikke udreder ydelserne, fremsender 
arbejdsformidlingen i den medlemsstat, 
der udreder ydelserne, de relevante
oplysninger om den arbejdsløses 
tilmelding og hans/hendes
arbejdssøgning."

Or. en
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Ændringsforslag 34
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til forordning
Bilag – nr. 2 – punkt -i (nyt)
Forordning (EF) nr. 883/2004
Bilag XI – afsnit NEDERLANDENE – stk. 1, litra f) – led 8 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-i) I artikel 1, litra f) indsættes følgende 
led:
"– pensioner til efterladte udbetalt 
gennem en pensionsordning fra staten 
eller som led i en kollektiv aftale mellem 
arbejdsgivere og arbejdstagere."

Or. nl


