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Tarkistus 10
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean lausunnon,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 11
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Ammatillisen toiminnan 
harjoittamisolosuhteiden moninaisuuden 
ja kehityksen vuoksi on tarpeen ottaa 
huomioon myös erittäin liikkuvien 
työntekijöiden tilanne. Työvoiman
tarjonnassa on tullut esiin uudenlaisia 
malleja muiden muassa lentoliikenteen 
alalla. Lentomiehistön jäseneen
sovellettavan lainsäädännön kytkeminen 
siihen jäsenvaltioon, jossa hänet 
palkanneen yrityksen tai työnantajan 
kotipaikka tai liiketoimintapaikka 
sijaitsee, on tehokasta vain siinä 
tapauksessa, että kotipaikkaan tai 
liiketoimintapaikkaan on riittävän 
läheinen yhteys. Lentomiehistön jäsenten
kohdalla olisi asetuksen (EY) N:o 
883/2004 soveltamiseksi 
tarkoituksenmukaista viitata 
'kotiasemaan' kotipaikkaa tai 
liiketoimintapaikkaa määritettäessä.

(5) Teknisten sääntöjen ja hallinnollisten 
menettelyjen yhdenmukaistamisesta 
siviili-ilmailun alalla annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 3922/911 liitteessä 
III määritellään unionin lainsäädännön 
mukainen lentomiehistön jäsenten 
kotiaseman käsite. Jotta helpotettaisiin 
asetuksen (EY) N:o 883/2004 II osaston 
soveltamista tähän henkilöryhmään, on 
perusteltua luoda erityinen sääntö, jossa 
tätä kotiaseman käsitettä käytetään 
perusteena lentomiehistön jäseniin 
sovellettavan lainsäädännön 
määrittämiseksi. Toisaalta lentomiehistön 
jäseniin sovellettavan lainsäädännön olisi 
pysyttävä vakaana eikä kotiasema-
periaatteen tulisi johtaa sovellettavan 
lainsäädännön usein tapahtuvaan 
vaihtumiseen alan työjärjestelyjen tai 
kausiluonteisten vaatimusten vuoksi.

_________________
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1EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4.

Or. en

Tarkistus 12
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Ammatillisen toiminnan 
harjoittamisolosuhteiden moninaisuuden ja 
kehityksen vuoksi on tarpeen ottaa 
huomioon myös erittäin liikkuvien 
työntekijöiden tilanne. Työvoiman 
tarjonnassa on tullut esiin uudenlaisia 
malleja muiden muassa lentoliikenteen 
alalla. Lentomiehistön jäseneen 
sovellettavan lainsäädännön kytkeminen 
siihen jäsenvaltioon, jossa hänet 
palkanneen yrityksen tai työnantajan 
kotipaikka tai liiketoimintapaikka 
sijaitsee, on tehokasta vain siinä 
tapauksessa, että kotipaikkaan tai 
liiketoimintapaikkaan on riittävän 
läheinen yhteys. Lentomiehistön jäsenten 
kohdalla olisi asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 soveltamiseksi 
tarkoituksenmukaista viitata 
'kotiasemaan' kotipaikkaa tai 
liiketoimintapaikkaa määritettäessä.

(5) Ammatillisen toiminnan 
harjoittamisolosuhteiden moninaisuuden ja 
kehityksen vuoksi on tarpeen ottaa 
huomioon myös erittäin liikkuvien 
työntekijöiden tilanne. Työvoiman 
tarjonnassa on tullut esiin uudenlaisia 
malleja muiden muassa lentoliikenteen 
alalla. Lentomiehistön jäseneen 
sovellettavan lainsäädännön olisi oltava 
sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa
työntekijällä on kotiasema. Teknisten 
sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen 
yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun 
alalla annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 3922/911 liitteessä III 
määritellään lentomiehistön jäsenten 
kotiaseman käsite lentotoiminnan 
harjoittajan miehistön jäsenelle 
nimeämäksi paikaksi, jossa miehistön 
jäsen tavallisesti aloittaa ja lopettaa 
työjakson tai peräkkäisten työjaksojen 
sarjan ja jossa lentotoiminnan harjoittaja 
ei vastaa hänen majoituksestaan.
_____________
1EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4.

Or. de
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Tarkistus 13
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Asetuksen (EY) N:o 883/2004 
65 artiklan 5 kohtaa olisi muutettava sen 
varmistamiseksi, että itsenäiset
ammatinharjoittajat saavat etuuksia 
toimivaltaisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti, jotta heillä olisi parhaat 
mahdollisuudet päästä takaisin 
työmarkkinoille asuinjäsenvaltiossaan 
sinne palattuaan.

(6) Asetukseen (EY) N:o 883/2004 olisi
lisättävä uusi 65 a artikla sen 
varmistamiseksi, että itsenäisenä 
ammatinharjoittajana toiminut 
rajatyöntekijä, joka joutuu kokonaan 
työttömäksi, saa etuuksia, jos hänelle on 
kertynyt vakuutuskausia itsenäisenä 
ammatinharjoittajana tai itsenäisen 
ammatinharjoittamisen kausia, jotka on 
tunnustettu työttömyysetuuksien 
myöntämistä varten toimivaltaisessa 
jäsenvaltiossa, ja jos hänen 
asuinjäsenvaltiossaan ei ole itsenäisiä 
ammatinharjoittajia kattavaa 
työttömyysetuusjärjestelmää.

Tällaista uuttaa säännöstä olisi 
tarkasteltava uudelleen kokemuksen 
perusteella kahden 
täytäntöönpanovuoden jälkeen ja 
tarvittaessa mukautettava.

Or. en

Tarkistus 14
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 883/2004
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Lisätään johdanto-osan 18 a 
kappaleen jälkeen johdanto-osan kappale 
seuraavasti:
"18 b. Teknisten sääntöjen ja 
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hallinnollisten menettelyjen 
yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun 
alalla annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 3922/911 liitteessä III 
määritellään lentomiehistön jäsenten 
kotiaseman käsite lentotoiminnan 
harjoittajan miehistön jäsenelle 
nimeämäksi paikaksi, jossa miehistön 
jäsen tavallisesti aloittaa ja lopettaa 
työjakson tai peräkkäisten työjaksojen 
sarjan ja jossa lentotoiminnan harjoittaja 
ei tavallisesti vastaa hänen 
majoituksestaan. Jotta helpotettaisiin II 
osaston soveltamista tähän 
henkilöryhmään, on perusteltua käyttää 
tätä kotiaseman käsitettä perusteena 
lentomiehistön jäseniin sovellettavan 
lainsäädännön määrittämiseksi. Toisaalta 
lentomiehistön jäseniin sovellettavan 
lainsäädännön olisi pysyttävä vakaana 
eikä kotiasema-periaatteen tulisi johtaa 
sovellettavan lainsäädännön usein 
tapahtuvaan vaihtumiseen alan 
työjärjestelyjen tai kausiluonteisten 
vaatimusten vuoksi.
_____________
1EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4."

Or. en

Tarkistus 15
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

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

Komission teksti Tarkistus

1. Korvataan 9 artiklan 1 kohdan
ensimmäinen virke seuraavasti:

1. Korvataan 9 artiklan 1 kohta
seuraavasti:

"1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
Euroopan komissiolle kirjallisesti 

"1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
Euroopan komissiolle kirjallisesti 
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1 artiklan l alakohdassa tarkoitetuista 
ilmoituksista, 3 artiklassa tarkoitetuista 
lainsäädännöistä ja järjestelmistä, 8 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuista tehdyistä 
sopimuksista ja 58 artiklassa tarkoitetuista 
vähimmäisetuuksista sekä myöhemmin 
tehtävistä tärkeistä muutoksista."

1 artiklan l alakohdassa tarkoitetuista 
ilmoituksista, 3 artiklassa tarkoitetuista 
lainsäädännöstä ja järjestelmistä, 8 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuista tehdyistä 
sopimuksista, 58 artiklassa tarkoitetuista 
vähimmäisetuuksista ja 65 a artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta 
vakuutusjärjestelmän puuttumisesta sekä 
myöhemmin tehtävistä tärkeistä 
muutoksista. Tällöin on mainittava, 
[...]mistä päivästä lähtien tätä asetusta 
sovelletaan jäsenvaltioiden ilmoituksissa 
mainittuihin järjestelmiin."

Or. en

Tarkistus 16
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Lisätään 11 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"4 a. Toimintaa lentoliikenteen henkilö-
tai rahtipalveluja suorittavana 
lentomiehistön jäsenenä pidetään siinä 
jäsenvaltiossa harjoitettavana toimintana, 
jossa teknisten sääntöjen ja 
hallinnollisten menettelyjen 
yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun 
alalla annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 3922/911 liitteessä III 
määritelty kotiasema sijaitsee.
_________________________
1EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4."

Or. en
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Tarkistus 17
Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Lisätään 11 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"4 a. Matkustajiin tai rahtiin liittyvää 
lentomiehistön jäsenen harjoittamaa 
ammattia pidetään siinä jäsenvaltiossa 
harjoitettavana ammattina, jossa hänellä 
on teknisten sääntöjen ja hallinnollisten 
menettelyjen yhdenmukaistamisesta 
siviili-ilmailun alalla annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 3922/911 liitteessä 
III määritelty kotiasema.
_____________
1EUVL L 373, 31.12.1991, s. 4."

Or. de

Tarkistus 18
Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Lisätään 11 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"4 a. Kahdessa tai useammassa 
jäsenvaltiossa säännöllisesti henkilö- tai 
rahtipalveluja suorittavat lentomiehistön 
jäsenet ovat sen jäsenvaltion 
lainsäädännön alaisia, jossa heillä on 
teknisten sääntöjen ja hallinnollisten 
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menettelyjen yhdenmukaistamisesta 
siviili-ilmailun alalla annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 3922/911 liitteessä 
III määritelty kotiasema.
_____________
1EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4."

Or. de

Tarkistus 19
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 883/2004 
36 artikla – 2 a kohta

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toimivaltainen laitos ei voi kieltäytyä 
antamasta 20 artiklan 1 kohdassa säädettyä
lupaa vakuutetulle henkilölle, joka on 
joutunut työtapaturman uhriksi tai 
sairastunut ammattitautiin ja jolla on 
oikeus etuuksiin toimivaltaisen laitoksen 
kustannuksella, jos hänen tilansa 
edellyttämää hoitoa ei voida antaa 
asuinjäsenvaltion alueella lääketieteellisesti 
perusteltavissa olevan ajan kuluessa, kun 
otetaan huomioon hänen senhetkinen 
terveydentilansa ja sairauden 
todennäköinen kulku."

2 a. Toimivaltainen laitos ei voi kieltäytyä 
antamasta 20 artiklan 1 kohdassa 
edellytettyä lupaa henkilölle, joka on 
joutunut työtapaturman uhriksi tai 
sairastunut ammattitautiin ja jolla on 
oikeus etuuksiin toimivaltaisen laitoksen 
kustannuksella, jos hänen tilansa 
edellyttämää hoitoa ei voida antaa henkilön 
asuinjäsenvaltiossa lääketieteellisesti 
perusteltavissa olevan ajan kuluessa, kun 
otetaan huomioon hänen senhetkinen 
terveydentilansa ja hänen sairautensa 
todennäköinen kulku."

Or. en
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Tarkistus 20
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 883/2004
63 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 a. Korvataan 63 artikla seuraavasti:
"Tätä lukua sovellettaessa sovelletaan 
7 artiklaa ainoastaan 64, 65 ja 65 a 
artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa ja 
niissä säädetyin rajoituksin."

Or. en

Tarkistus 21
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 883/2004 
65 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Korvataan 65 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

'5.(a) Ellei b alakohdassa muuta säädetä, 
2 kohdan ensimmäisessä ja toisessa 
virkkeessä tarkoitettu työtön henkilö saa 
etuuksia asuinjäsenvaltionsa 
lainsäädännön mukaisesti, ikään kuin 
häneen olisi hänen viimeisimmän 
palkkatyössä tai itsenäisenä 
ammatinharjoittajana toimintansa aikana 
sovellettu kyseistä lainsäädäntöä. Kyseiset 
etuudet myöntää asuinpaikan laitos.
(b) Jos asuinjäsenvaltion lainsäädännössä 
ei säädetä itsenäisen ammatinharjoittajan 
vakuuttamisesta työttömyyden varalta, 
2 kohdan ensimmäisessä ja toisessa 
virkkeessä tarkoitettu työtön henkilö, joka 
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oli vakuutettu työttömyyden varalta siinä 
jäsenvaltiossa, jossa hän viimeksi toimi 
itsenäisenä ammatinharjoittajana, saa 
etuuksia jälkimmäisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti.
(c) Kun muu kuin rajatyöntekijä, joka on 
saanut etuuksia sen jäsenvaltion 
toimivaltaisen laitoksen kustannuksella, 
jonka lainsäädäntöä häneen viimeksi 
sovellettiin, palaa asuinjäsenvaltioonsa, 
hän saa kuitenkin etuuksia ensin 
64 artiklan mukaisesti ja a alakohdan 
mukaisten etuuksien saamista lykätään 
siksi ajaksi, jona hän saa etuuksia sen 
lainsäädännön nojalla, jota häneen 
viimeksi sovellettiin."

Or. en

Tarkistus 22
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 883/2004
65 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Korvataan 65 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

'5.
(a) Ellei b alakohdassa muuta säädetä, 
2 kohdan ensimmäisessä ja toisessa 
virkkeessä tarkoitettu työtön henkilö saa 
etuuksia asuinjäsenvaltionsa 
lainsäädännön mukaisesti, ikään kuin 
häneen olisi hänen viimeisimmän 
palkkatyössä tai itsenäisenä 
ammatinharjoittajana toimintansa aikana 
sovellettu kyseistä lainsäädäntöä. Kyseiset 
etuudet myöntää asuinpaikan laitos.
(b) Jos asuinjäsenvaltion lainsäädännössä 
ei säädetä itsenäisen ammatinharjoittajan 
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vakuuttamisesta työttömyyden varalta, 
2 kohdan ensimmäisessä ja toisessa 
virkkeessä tarkoitettu työtön henkilö, joka 
oli vakuutettu työttömyyden varalta siinä 
jäsenvaltiossa, jossa hän viimeksi toimi 
itsenäisenä ammatinharjoittajana, saa 
etuuksia jälkimmäisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti.
(c) Kun muu kuin rajatyöntekijä, joka on 
saanut etuuksia sen jäsenvaltion 
toimivaltaisen laitoksen kustannuksella, 
jonka lainsäädäntöä häneen viimeksi 
sovellettiin, palaa asuinjäsenvaltioonsa, 
hän saa kuitenkin etuuksia ensin 
64 artiklan mukaisesti ja a alakohdan 
mukaisten etuuksien saamista lykätään 
siksi ajaksi, jona hän saa etuuksia sen 
lainsäädännön nojalla, jota häneen 
viimeksi sovellettiin."

Or. en

Tarkistus 23
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 883/2004 
65 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 65 artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:
"65 a artikla
Erityissäännökset kokonaan työttömiä 
itsenäisenä ammatinharjoittajana 
toimineita rajatyöntekijöitä varten, joiden 
asuinjäsenvaltiossa ei ole itsenäiset 
ammatinharjoittajat kattavaa 
työttömyysetuusjärjestelmää.
1. Poiketen siitä, mitä 65 artiklassa 
säädetään, kokonaan työttömänä oleva 
henkilö, jolle rajatyöntekijänä on viimeksi 
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kertynyt vakuutuskausia itsenäisenä 
ammatinharjoittajana tai itsenäisen 
ammatinharjoittamisen kausia, jotka on 
tunnustettu työttömyysetuuksien 
myöntämistä varten, ja jonka 
asuinjäsenvaltio on toimittanut 
ilmoituksen siitä, että siinä jäsenvaltiossa 
minkään itsenäisten ammatinharjoittajien 
ryhmän ei ole mahdollista kuulua 
työttömyysetuusjärjestelmän piiriin, on 
rekisteröidyttävä ja ilmoittauduttava 
käytettäväksi sen jäsenvaltion 
työvoimaviranomaisissa, jossa hän 
viimeksi toimi itsenäisenä 
ammatinharjoittajana, ja noudatettava 
jatkuvasti kyseisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisia ehtoja etuuksia 
hakiessaan. Lisäksi kokonaan työttömänä 
oleva henkilö voi ilmoittautua 
asuinjäsenvaltion työvoimaviranomaisten 
käytettäväksi.
2. Etuudet 1 kohdassa tarkoitetulle 
työttömälle henkilölle antaa soveltamansa 
lainsäädännön mukaisesti se jäsenvaltio, 
jonka lainsäädäntöä henkilöön viimeksi 
sovellettiin.
3. Jos 1 kohdassa tarkoitettu henkilö ei 
halua ilmoittautua sen jäsenvaltion 
työvoimaviranomaisten käytettäväksi, 
jossa hän viimeksi toimi, tai olla edelleen 
näiden käytettävissä rekisteröidyttyään 
sinne ja haluaa hakea työtä 
asuinjäsenvaltiossa, sovelletaan 
tarvittavin muutoksin 64 artiklan 
säännöksiä, lukuun ottamatta sen 
1 kohdan a alakohtaa. Toimivaltainen 
laitos voi jatkaa 64 artiklan 1 kohdan c 
alakohdan ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitettua aikaa siihen saakka, kunnes 
oikeus etuuksiin päättyy."

Or. en
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Tarkistus 24
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 883/2004
65 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 65 artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:
"Erityissäännökset kokonaan työttömiä 
itsenäisenä ammatinharjoittajana 
toimineita rajatyöntekijöitä varten, joiden 
asuinjäsenvaltiossa ei ole itsenäiset 
ammatinharjoittajat kattavaa 
työttömyysetuusjärjestelmää.
1. Poiketen siitä, mitä 65 artiklassa 
säädetään, kokonaan työttömänä oleva 
henkilö, jolle rajatyöntekijänä on viimeksi 
kertynyt vakuutuskausia itsenäisenä 
ammatinharjoittajana tai itsenäisen 
ammatinharjoittamisen kausia, jotka on 
tunnustettu työttömyysetuuksien 
myöntämistä varten, ja jonka 
asuinjäsenvaltio on toimittanut 
ilmoituksen siitä, että siinä jäsenvaltiossa 
minkään itsenäisten ammatinharjoittajien 
ryhmän ei ole mahdollista kuulua 
työttömyysetuusjärjestelmän piiriin, on 
rekisteröidyttävä ja ilmoittauduttava 
käytettäväksi sen jäsenvaltion 
työvoimaviranomaisissa, jossa hän 
viimeksi toimi itsenäisenä 
ammatinharjoittajana, ja noudattaa 
jatkuvasti kyseisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisia ehtoja etuuksia 
hakiessaan. Lisäksi kokonaan työttömänä 
oleva henkilö voi ilmoittautua 
asuinjäsenvaltion työvoimaviranomaisten 
käytettäväksi.
2. Etuudet 1 kohdassa tarkoitetulle 
työttömälle henkilölle antaa soveltamansa 
lainsäädännön mukaisesti se jäsenvaltio, 
jonka lainsäädäntöä henkilöön viimeksi 
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sovellettiin.
3. Jos 1 kohdassa tarkoitettu henkilö ei 
halua ilmoittautua sen jäsenvaltion 
työvoimaviranomaisten käytettäväksi, 
jossa hän viimeksi toimi, tai olla edelleen 
näiden käytettävissä rekisteröidyttyään 
sinne ja haluaa hakea työtä 
asuinjäsenvaltiossa, sovelletaan 
tarvittavin muutoksin 64 artiklan 
säännöksiä, lukuun ottamatta sen 
1 kohdan a alakohtaa. Toimivaltainen 
laitos voi jatkaa 64 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitettua aikaa siihen saakka, kunnes 
oikeus etuuksiin päättyy."

Or. en

Tarkistus 25
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 883/2004
87 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään artikla seuraavasti:
"87 a artikla

Siirtymäsäännökset asetuksen 
(EY) N:o .../2012 soveltamiseksi
1. Jos henkilöön sovelletaan asetuksen 
(EY) N:o .../2012 mukaisesti jonkin muun 
kuin sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jota 
häneen sovelletaan tämän asetuksen 
II osaston nojalla sellaisena kuin sitä 
sovelletaan ennen ...*, häneen sovelletaan 
edelleen tätä lainsäädäntöä niin kauan 
kuin asianomainen tilanne säilyy 
muuttumattomana ja joka tapauksessa 
enintään 10 vuotta asetuksen  
voimaantulopäivästä ...**, ellei henkilö 
pyydä, että häneen sovelletaan tämän 
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asetuksen nojalla sovellettavaa 
lainsäädäntöä sellaisena kuin se on 
muutettuna asetuksella (EU) N:o .../2012. 
Pyyntö on esitettävä kolmen kuukauden 
kuluessa ... päivästä ... kuuta ...*** 
asuinjäsenvaltion nimetylle laitokselle, jos 
henkilö haluaa, että häneen sovelletaan 
tämän asetuksen mukaisesti määritettyä 
lainsäädäntöä sellaisena kuin se on 
muutettuna asetuksella (EU) N:o .../2012. 
Jos pyyntö esitetään tämän määräajan 
päätyttyä, sovellettava lainsäädäntö 
vaihtuu seuraavan kuukauden 
ensimmäisenä päivänä.
2. Hallintotoimikunta arvioi viimeistään 
... päivää ... kuuta ...***** seuraavana 
toisena kalenterivuotena 65 a artiklan 
säännösten täytäntöönpanoa ja antaa 
kertomuksen niiden soveltamisesta. 
Tämän kertomuksen pohjalta komissio 
voi tarvittaessa tehdä ehdotuksia näiden 
säännöksien muuttamiseksi.
*EUVL: lisätään asetuksen 
(EU) N:o .../2012 voimaantulopäivä.
**EUVL: lisätään asetuksen 
(EU) N:o .../2012 voimaantulopäivä.
***EUVL: lisätään asetuksen 
(EU) N:o .../2012 voimaantulopäivä.
****EUVL: lisätään asetuksen 
(EU) N:o .../2012 voimaantulopäivä.
*****EUVL: lisätään asetuksen 
(EU) N:o .../2012 voimaantulopäivä.

Or. en

Tarkistus 26
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

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

"5. Sovellettaessa perusasetuksen 
13 artiklan 1 kohtaa "palkkatyötä 
tavallisesti kahdessa tai useammassa 
jäsenvaltiossa tekevä henkilö" tarkoittaa 
henkilöä, joka saman yrityksen tai 
työnantajan taikka usean yrityksen tai 
työnantajan palveluksessa harjoittaa 
samanaikaisesti tai vuorotellen yhtä tai 
useampaa erillistä toimintaa, lukuun 
ottamatta pienimuotoista toimintaa,
kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa."

"5. Sovellettaessa perusasetuksen 
13 artiklan 1 kohtaa ”palkkatyötä 
tavallisesti kahdessa tai useammassa 
jäsenvaltiossa tekevä henkilö” tarkoittaa 
henkilöä, joka saman yrityksen tai 
työnantajan taikka usean yrityksen tai 
työnantajan palveluksessa harjoittaa 
samanaikaisesti tai vuorotellen yhtä tai 
useampaa erillistä toimintaa kahdessa tai 
useammassa jäsenvaltiossa."

Or. en

Tarkistus 27
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 987/2009 
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

"5. Sovellettaessa perusasetuksen 
13 artiklan 1 kohtaa "palkkatyötä 
tavallisesti kahdessa tai useammassa 
jäsenvaltiossa tekevä henkilö" tarkoittaa 
henkilöä, joka saman yrityksen tai 
työnantajan taikka usean yrityksen tai 
työnantajan palveluksessa harjoittaa 
samanaikaisesti tai vuorotellen yhtä tai 
useampaa erillistä toimintaa, lukuun 
ottamatta pienimuotoista toimintaa, 
kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa."

"5. Sovellettaessa perusasetuksen 
13 artiklan 1 kohtaa ”palkkatyötä 
tavallisesti kahdessa tai useammassa 
jäsenvaltiossa tekevä henkilö” tarkoittaa 
henkilöä, joka saman yrityksen tai 
työnantajan taikka usean yrityksen tai 
työnantajan palveluksessa harjoittaa 
samanaikaisesti tai vuorotellen yhtä tai 
useampaa erillistä toimintaa, lukuun 
ottamatta pienimuotoista toimintaa, joka 
on myös selvästi määriteltävä yhdessä 
työmarkkinaosapuolten kanssa, kahdessa 
tai useammassa jäsenvaltiossa.”

Or. en
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Tarkistus 28
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta 
Asetus (EY) N:o 987/2009
14 artikla – 5 a kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lentoliikenteen henkilö- tai rahtipalveluja 
suorittavien lentomiehistön jäsenten 
tapauksessa perusasetuksen II osastossa 
määriteltynä 'kotipaikkana tai 
liiketoimintapaikkana' pidetään teknisten 
sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen 
yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun 
alalla annetun neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 3922/91 liitteessä III olevan 
määritelmän mukaista 'kotiasemaa'."

Perusasetuksen 13 artiklan 1 kohtaa 
sovellettaessa lentoliikenteen henkilö- tai 
rahtipalveluja tavallisesti kahdessa tai 
useammassa jäsenvaltiossa suorittavaan 
palveluksessa olevaan lentomiehistön 
jäseneen sovelletaan sen jäsenvaltion 
lainsäädäntöä, jossa neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 3922/91 liitteessä III olevan 
määritelmän mukainen kotiasema 
sijaitsee."

Or. en

Tarkistus 29
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 987/2009
14 artikla – 5 a kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lentoliikenteen henkilö- tai rahtipalveluja 
suorittavien lentomiehistön jäsenten
tapauksessa perusasetuksen II osastossa 
määriteltynä 'kotipaikkana tai 
liiketoimintapaikkana' pidetään teknisten 
sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen 
yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun
alalla annetun neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 3922/91 liitteessä III olevan 
määritelmän mukaista 'kotiasemaa'."

Lentoliikenteen henkilö- tai rahtipalveluja 
suorittavat lentomiehistön jäsenet ovat sen 
jäsenvaltion lainsäädännön alaisia, jossa 
heillä on teknisten sääntöjen ja 
hallinnollisten menettelyjen 
yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun 
alalla annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 3922/91 liitteessä III 
määritelty kotiasema. Heidän 
tapauksessaan perusasetuksen II osastossa 
määriteltynä 'kotipaikkana tai 



AM\889365FI.doc 19/21 PE478.720v02-00

FI

liiketoimintapaikkana' pidetään myös 
teknisten sääntöjen ja hallinnollisten 
menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-
ilmailun alalla annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 3922/91 liitteessä III 
olevan määritelmän mukaista 
'kotiasemaa'."

Or. de

Tarkistus 30
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 987/2009 
14 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Lisätään 14 artiklaan 5 b kohta 
seuraavasti:
"5 b. Pienimuotoista toimintaa ei oteta 
huomioon määritettäessä sovellettava 
lainsäädäntö perusasetuksen 13 artiklan 
nojalla. Näissä tapauksissa sovelletaan 
tarvittavin muutoksin 
täytäntöönpanoasetuksen 16 artiklaa."

Or. en

Tarkistus 31
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 987/2009 
55 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5 a. Korvataan 55 artiklan 1 kohdan 
ensimmäinen virke seuraavasti:
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"1. "Jotta toiseen jäsenvaltioon 
siirtymistä suunnittelevaan työttömään 
voitaisiin edelleen soveltaa 
perusasetuksen 64 tai 65 a artiklaa, 
hänen on ennen lähtöään tehtävä 
ilmoitus toimivaltaiselle laitokselle ja
pyydettävä todistusta siitä, että hänellä 
on edelleen oikeus etuuksiin 
perusasetuksen 64 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa säädetyin edellytyksin."

Or. en

Tarkistus 32
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 987/2009 
55 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

"7. Edellä olevaa 1–6 kohtaa sovelletaan 
soveltuvin osin perusasetuksen 65 artiklan 
5 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin 
henkilöihin, lukuun ottamatta tämän 
artiklan 1 kohdan c alakohtaa."

"7. Edellä olevaa 2–6 kohtaa sovelletaan 
soveltuvin osin tilanteeseen, jota koskee
perusasetuksen 65 a artiklan 3 kohta".

Or. en

Tarkistus 33
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

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

Komission teksti Tarkistus

7. Korvataan 56 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
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"Jos työtön päättää perusasetuksen 
65 artiklan 2 kohdan tai 65a artiklan 
1 kohdan mukaisesti ilmoittautua myös 
sen jäsenvaltion työvoimaviranomaisten 
käytettäväksi, joka ei ole etuudet antava, 
rekisteröitymällä siellä työnhakijaksi, 
hänen on ilmoitettava tästä etuudet 
antavan jäsenvaltion laitokselle ja 
työvoimaviranomaisille.
Etuudet antavan jäsenvaltion 
työvoimaviranomaisten on lähetettävä sen 
jäsenvaltion, joka ei ole etuudet antava, 
työvoimaviranomaisten pyynnöstä 
asiaankuuluvat tiedot työttömän 
rekisteröitymisestä ja työnhausta."

Or. en

Tarkistus 34
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 kohta – -i alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 883/2004 
Liite XI – jakso "Alankomaat" – 1 kohta - f alakohta – 8 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-i) Lisätään 1 kohdan f alakohtaan 
luetelmakohta seuraavasti:
"– valtion perustaman tai työnantajien ja 
työntekijöiden välisen työehtosopimuksen 
nojalla perustetun eläkejärjestelmän 
mukaisesti maksetut perhe-eläkkeet."

Or. nl


