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Grozījums Nr. 10
Milan Cabrnoch

Regulas priekšlikums
4. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejas atzinumu,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 11
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Profesionālās darbības veikšanas 
dažādo nosacījumu un to izmaiņu dēļ 
jāņem vērā to ļoti mobilo darbinieku 
stāvoklis. Ir izveidojušās jaunas 
darbaspēka nodrošināšanas struktūras —
cita starpā gaisa pārvadājumu nozarē. 
Gaisa kuģu apkalpes locekļiem 
piemērojamos tiesību aktus piesaistīt 
dalībvalstij, kurā atrodas tā uzņēmuma 
vai darba devēja juridiskā adrese vai 
uzņēmējdarbības vieta, kas viņus 
nodarbina, ir produktīvi tikai tad, ja 
saikne ar juridisko adresi vai 
uzņēmējdarbības vietu ir pietiekami cieša. 
Attiecībā uz gaisa kuģa apkalpi, 
konkretizējot jēdzienu „juridiskā adrese 
vai uzņēmējdarbības vieta” 
Regulas (EK) Nr. 883/2004 piemērošanai, 
ir atbilstīgi atsaukties uz „mājas bāzi”.

(5) III pielikumā Padomes Regulai 
(EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību 
un administratīvo procedūru saskaņošanu 
civilās aviācijas jomā1 ir definēts jēdziens 
„mājas bāze” attiecībā uz gaisa kuģu 
apkalpes locekļiem saskaņā ar Savienības
tiesību aktiem. Lai atvieglotu Regulas 
(EK) Nr. 883/2004 II sadaļas 
piemērošanu minētai personu grupai, ir 
lietderīgi izstrādāt īpašu noteikumu, kurā 
jēdzienu „mājas bāze” izmanto kā 
kritēriju, lai noteiktu gaisa kuģu apkalpes 
locekļiem piemērojamos tiesību aktus. No 
otras puses, gaisa kuģu apkalpes 
locekļiem piemērojamiem tiesību aktiem 
jāpaliek stabiliem un „mājas bāzes” 
principa izmantošanai nevajadzētu izraisīt 
piemērojamo tiesību aktu biežu maiņu 
sakarā ar nozares darba organizācijas 
shēmām vai sezonālo pieprasījumu.
_________________
1 OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp.
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Or. en

Grozījums Nr. 12
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Profesionālās darbības veikšanas 
dažādo nosacījumu un to izmaiņu dēļ 
jāņem vērā to ļoti mobilo darbinieku 
stāvoklis. Ir izveidojušās jaunas darbaspēka 
nodrošināšanas struktūras — cita starpā 
gaisa pārvadājumu nozarē. Gaisa kuģu 
apkalpes locekļiem piemērojamos tiesību 
aktus piesaistīt dalībvalstij, kurā atrodas tā 
uzņēmuma vai darba devēja juridiskā 
adrese vai uzņēmējdarbības vieta, kas 
viņus nodarbina, ir produktīvi tikai tad, ja 
saikne ar juridisko adresi vai 
uzņēmējdarbības vietu ir pietiekami cieša.
Attiecībā uz gaisa kuģa apkalpi, 
konkretizējot jēdzienu „juridiskā adrese 
vai uzņēmējdarbības vieta” 
Regulas (EK) Nr. 883/2004 piemērošanai, 
ir atbilstīgi atsaukties uz „mājas bāzi”.

(5) Profesionālās darbības veikšanas 
atšķirīgo nosacījumu un to izmaiņu dēļ 
jāņem vērā ļoti mobilo darbinieku 
stāvoklis. Ir izveidojušās jaunas darbaspēka 
nodrošināšanas struktūras — cita starpā 
gaisa pārvadājumu nozarē. Gaisa kuģu 
apkalpes locekļiem vajadzētu piemērot tās 
dalībvalsts tiesību aktus, kurā atrodas 
konkrētā darbinieka mājas bāze. 
III pielikumā Padomes Regulai (EEK) 
Nr. 3922/91  par tehnisko prasību un 
administratīvo procedūru saskaņošanu 
civilās aviācijas jomā1 ir noteikts jēdziens 
„mājas bāze” apkalpes locekļiem, kas ir 
operatora noteikta atrašanās vieta 
apkalpes locekļiem, no kuras apkalpes 
locekļi parasti sāk un kurā parasti beidz 
darba laikposmu vai vairākus darba 
laikposmus, un kur operators neatbild par 
attiecīgo apkalpes locekļu izmitināšanu.
_____________
1 OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp.

Or. de

Grozījums Nr. 13
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Regulas (EK) Nr. 883/2004 65. panta 
5. punkts jāgroza, lai nodrošinātu, ka 
pašnodarbinātas personas saņem
pabalstus atbilstīgi kompetentās 
dalībvalsts tiesību aktiem, paverot tām 
vislabākās izredzes no jauna iesaistīties 
savas dzīvesvietas dalībvalsts darba tirgū, 
atgriežoties šajā valstī.

(6) Regulā (EK) Nr. 883/2004 ir jāiekļauj 
jauns 65.a pants, lai nodrošinātu, ka 
pašnodarbināti pierobežas darbinieki, kas 
zaudējuši jebkādu darbu, saņem pabalstu, 
ja viņi ir veikuši apdrošināšanas iemaksas 
kā pašnodarbināta persona vai 
reģistrējuši pašnodarbinātības 
laikposmus, kuri kompetentajā dalībvalstī 
ir atzīti bezdarbnieka pabalsta 
piešķiršanai, un ja dzīvesvietas dalībvalstī 
nepastāv bezdarbnieku pabalstu sistēma, 
kura attiecas uz pašnodarbinātām 
personām.

Šī jaunā norma ir jāpārskata pēc diviem 
gadiem, ņemot vērā tās piemērošanas 
pieredzi, un vajadzības gadījumā 
jāpielāgo.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Regulas priekšlikums
1. pants – -1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 883/2004
18.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Aiz 18.a apsvēruma pievieno šādu 
apsvērumu:
„(18b) III pielikumā Padomes Regulai 
(EEK) Nr. 3922/91  par tehnisko prasību 
un administratīvo procedūru saskaņošanu 
civilās aviācijas jomā1 ir noteikts jēdziens 
„mājas bāze” apkalpes locekļiem, kas ir 
operatora noteikta atrašanās vieta 
apkalpes loceklim, no kuras apkalpes 
loceklis parasti sāk un kurā parasti beidz 
darba laikposmu vai darba laikposmus, 
un kur operators parasti neatbild par 
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attiecīgo apkalpes locekļu izmitināšanu. 
Lai atvieglotu II sadaļas piemērošanu 
minētai personu grupai, jēdzienu „mājas 
bāze” ir lietderīgi izmantot kā kritēriju, lai 
noteiktu gaisa kuģu apkalpes locekļiem 
piemērojamos tiesību aktus. No otras 
puses, gaisa kuģu apkalpes locekļiem 
piemērojamiem tiesību aktiem jāpaliek 
stabiliem un „mājas bāzes” principa 
izmantošanai nevajadzētu izraisīt 
piemērojamo tiesību aktu biežu maiņu 
sakarā ar nozares darba organizācijas 
shēmām vai sezonālo pieprasījumu.
_____________
1 OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp.”

Or. en

Grozījums Nr. 15
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 883/2004
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 9. panta 1. punkta pirmo 
teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

1. Regulas 9. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu punktu:

„1. Dalībvalstis Eiropas Komisijai rakstiski 
paziņo par deklarācijām, kas sniegtas 
saskaņā ar 1. panta l) punktu, 3. pantā 
minētajiem tiesību aktiem un shēmām, 
konvencijām, kurās tās iesaistījušās, kā 
noteikts 8. panta 2. punktā, un 58. pantā 
minēto pabalstu minimumu, kā arī par 
vēlāk izdarītiem satura grozījumiem.”

„1. Dalībvalstis Eiropas Komisijai rakstiski 
paziņo par deklarācijām, kas sniegtas 
saskaņā ar 1. panta l) punktu, 3. pantā 
minētajiem tiesību aktiem un shēmām, 
konvencijām, kurās tās iesaistījušās, kā 
noteikts 8. panta 2. punktā, 58. pantā 
minēto pabalstu minimumu un 65.a panta 
1. punktā minēto apdrošināšanas sistēmas 
trūkumu, kā arī par vēlāk izdarītiem 
būtiskiem grozījumiem. Šajos 
paziņojumos norāda [...] dienu, no kuras 
šo regulu piemēro shēmām, kas 
norādītas dalībvalstu deklarācijās.”
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Or. en

Grozījums Nr. 16
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 883/2004 
11. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Regulas 11. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„4.a Darbu, ko veic pasažieru vai kravas 
gaisa kuģu apkalpes locekļi, uzskata par 
darbību, ko veic dalībvalstī, kurā atrodas 
„mājas bāze” saskaņā ar definīciju 
III pielikumā Padomes Regulā (EEK) 
Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un 
administratīvo procedūru saskaņošanu 
civilās aviācijas jomā1.
_________________________
1 OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp.”

Or. en

Grozījums Nr. 17
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Regula (EEK) Nr. 883/2004
11. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Regulas 11. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„4.a Darbu, ko gaisa kuģu apkalpes 
locekļi veic saistībā ar pasažieru vai kravu 
pārvadājumiem, uzskata par darbību, ko 
veic dalībvalstī, kurā atrodas viņu „mājas 
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bāze” saskaņā ar definīciju III pielikumā 
Padomes Regulā (EEK) Nr. 3922/91 par 
tehnisko prasību un administratīvo 
procedūru saskaņošanu civilās aviācijas 
jomā1.
_____________
1 OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp.”

Or. de

Grozījums Nr. 18
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 883/2004
11. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Regulas 11. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„4.a Uz pasažieru vai kravas gaisa kuģu 
apkalpes locekļiem, kas regulāri veic šo 
darbu divās vai vairākās dalībvalstīs, 
attiecas tās dalībvalsts tiesību akti, kurā 
atrodas viņu „mājas bāze” saskaņā ar 
definīciju III pielikumā Padomes Regulā 
(EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību 
un administratīvo procedūru saskaņošanu 
civilās aviācijas jomā1.
_____________
1 OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp.”

Or. de

Grozījums Nr. 19
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
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Regula (EK) Nr. 883/2004 
36. pants – 2.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Kompetentā iestāde nedrīkst atteikt 
20. panta 1. punktā paredzēto atļauju 
apdrošinātai personai, kas cietusi nelaimes 
gadījumā darbā vai guvusi arodslimību un 
kam pienākas pabalsti no attiecīgās 
iestādes, ja tās dzīvesvietas dalībvalsts 
teritorijā medicīniski pieņemamā termiņā, 
ņemot vērā personas tā brīža veselības 
stāvokli un iespējamo slimības attīstību, 
nav iespējams sniegt pienācīgu ārstēšanu.

2.a Kompetentā iestāde nedrīkst atteikt 
20. panta 1. punktā paredzēto atļauju 
personai, kas cietusi nelaimes gadījumā 
darbā vai guvusi arodslimību un kam 
pienākas pabalsti no attiecīgās iestādes, ja 
tās dzīvesvietas dalībvalsts teritorijā 
medicīniski pieņemamā termiņā, ņemot 
vērā personas tā brīža veselības stāvokli un 
iespējamo slimības attīstību, nav iespējams 
sniegt pienācīgu ārstēšanu.”

Or. en

Grozījums Nr. 20
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Regulas priekšlikums
1. pants – 5.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 883/2004
63. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Regulas 63. pantu aizstāj ar šādu 
pantu:
„Šīs nodaļas 7. pantu piemēro tikai 
gadījumos, kas paredzēti 64., 65. un 
65.a pantā, ievērojot tajos noteiktos 
ierobežojumus.”

Or. en

Grozījums Nr. 21
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 883/2004 
65. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Regulas 65. panta 5. punktu aizstāj ar 
šādu punktu:

svītrots

„5. (a) Ja b) apakšpunktā nav noteikts 
citādi, bezdarbnieks, kas minēts 2. punkta 
pirmajā un otrajā teikumā, saņem 
pabalstus saskaņā ar dzīvesvietas 
dalībvalsts tiesību aktiem tā, kā tas būtu 
noticis, ja viņš būtu pakļauts šiem tiesību 
aktiem savas pēdējās darbības laikā 
nodarbinātas vai pašnodarbinātas 
personas statusā. Šos pabalstus nodrošina 
dzīvesvietas iestāde.
(b) Ja dzīvesvietas dalībvalsts tiesību akti 
neparedz pašnodarbināto personu 
apdrošināšanu pret bezdarba risku, tad 
2. punkta pirmajā un otrajā teikumā 
minētais bezdarbnieks, kas ir apdrošināts 
pret bezdarbu tajā dalībvalstī, kur viņš 
pēdējo reizi veicis darbību 
pašnodarbinātas personas statusā, saņem 
pabalstus saskaņā ar pēdējās minētās 
dalībvalsts tiesību aktiem.
(c) Tomēr darbinieks, kas nav pierobežas 
darbinieks un kam tikuši nodrošināti 
pabalsti par tās dalībvalsts kompetentās 
iestādes līdzekļiem, kuras tiesību aktiem 
viņš bijis pakļauts pēdējiem, pēc 
atgriešanās dzīvesvietas dalībvalstī 
vispirms saņem pabalstus saskaņā ar 
64. pantu, vienlaikus pabalstu saņemšana 
saskaņā ar a) punktu ir pārtraukta uz 
laiku, kamēr viņš saņem pabalstus 
atbilstoši tiesību aktiem, kuriem viņš ir 
bijis pakļauts pēdējiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 22
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts



AM\889365LV.doc 11/20 PE478.720v02-00

LV

Regula (EK) Nr. 883/2004
65. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Regulas 65. panta 5. punktu aizstāj ar 
šādu punktu:

svītrots

„5.
(a) Ja b) apakšpunktā nav noteikts citādi, 
bezdarbnieks, kas minēts 2. punkta 
pirmajā un otrajā teikumā, saņem 
pabalstus saskaņā ar dzīvesvietas 
dalībvalsts tiesību aktiem tā, kā tas būtu 
noticis, ja viņš būtu pakļauts šiem tiesību 
aktiem savas pēdējās darbības laikā 
nodarbinātas vai pašnodarbinātas 
personas statusā. Šos pabalstus nodrošina 
dzīvesvietas iestāde.
(b) Ja dzīvesvietas dalībvalsts tiesību akti 
neparedz pašnodarbināto personu 
apdrošināšanu pret bezdarba risku, tad 
2. punkta pirmajā un otrajā teikumā 
minētais bezdarbnieks, kas ir apdrošināts 
pret bezdarbu tajā dalībvalstī, kur viņš 
pēdējo reizi veicis darbību 
pašnodarbinātas personas statusā, saņem 
pabalstus saskaņā ar pēdējās minētās 
dalībvalsts tiesību aktiem.
(c) Tomēr darbinieks, kas nav pierobežas 
darbinieks un kam tikuši nodrošināti 
pabalsti par tās dalībvalsts kompetentās 
iestādes līdzekļiem, kuras tiesību aktiem 
viņš bijis pakļauts pēdējiem, pēc 
atgriešanās dzīvesvietas dalībvalstī 
vispirms saņem pabalstus saskaņā ar 
64. pantu, vienlaikus pabalstu saņemšana 
saskaņā ar a) punktu ir pārtraukta uz 
laiku, kamēr viņš saņem pabalstus 
atbilstoši tiesību aktiem, kuriem viņš ir 
bijis pakļauts pēdējiem.”

Or. en



PE478.720v02-00 12/20 AM\889365LV.doc

LV

Grozījums Nr. 23
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Regulas priekšlikums
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 883/2004 
65.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aiz 65. panta iekļauj šādu pantu:
„65.a pants
Īpaši noteikumi pašnodarbinātiem 
pierobežas darbiniekiem, kas zaudējuši 
jebkādu darbu, ja dzīvesvietas dalībvalstī 
nepastāv bezdarbnieku pabalstu sistēma, 
kura attiecas uz pašnodarbinātām 
personām.
1. Atkāpjoties no 65. panta, jebkādu darbu 
zaudējušas personas, kas kā pierobežas 
darbinieki pavisam nesen veikušas 
apdrošināšanas iemaksas 
pašnodarbinātas personas statusā vai 
reģistrējušas pašnodarbinātības 
laikposmus, kuri ir atzīti bezdarbnieka 
pabalsta piešķiršanai, un kuru 
dzīvesvietas dalībvalsts ir iesniegusi 
paziņojumu, ka šajā dalībvalstī 
bezdarbnieku pabalstu sistēma neattiecas 
ne uz vienu pašnodarbināto personu 
kategoriju, reģistrējas kā darba meklētāji 
tās dalībvalsts nodarbinātības dienestā, 
kurā šie cilvēki pēdējo reizi strādājuši kā 
pašnodarbinātas personas, un stingri 
ievēro minētās dalībvalsts tiesību aktos 
iekļautos nosacījumus, piesakoties 
pabalsta saņemšanai. Persona, kas 
zaudējusi jebkādu darbu, var papildus 
pieteikties dzīvesvietas dalībvalsts 
nodarbinātības dienestā.
2. Šā panta 1. punktā minētajai personai, 
kas zaudējusi darbu, pabalstu nodrošina 
tā dalībvalsts, kuras tiesību akti uz to 
attiekušies pēdējā laikā, ievērojot tās 
piemērojamos tiesību aktus.
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3. Ja 1. punktā minētā persona pēc
reģistrēšanās nevēlas sazināties vai 
uzturēt kontaktus ar tās dalībvalsts 
nodarbinātības dienestu, kurā tā veikusi 
savu pēdējo darbību, un vēlas meklēt 
darbu dzīvesvietas dalībvalstī, tad mutatis 
mutandis piemēro 64. panta noteikumus, 
izņemot 64. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu. Kompetentā iestāde var 
pagarināt 64. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta pirmajā teikumā minēto 
laikposmu līdz tā laikposma beigām, kurā 
ir tiesības saņemt pabalstu.”

Or. en

Grozījums Nr. 24
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 883/2004
65.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aiz 65. panta iekļauj šādu pantu:
„Īpaši noteikumi pašnodarbinātiem 
pierobežas darbiniekiem, kas zaudējuši 
jebkādu darbu, ja dzīvesvietas dalībvalstī 
nepastāv bezdarbnieku pabalstu sistēma, 
kura attiecas uz pašnodarbinātām 
personām.
1. Atkāpjoties no 65. panta, jebkādu darbu 
zaudējušas personas, kas kā pierobežas 
darbinieki pavisam nesen veikušas 
apdrošināšanas iemaksas 
pašnodarbinātas personas statusā vai 
reģistrējušas pašnodarbinātības 
laikposmus, kuri ir atzīti bezdarbnieka 
pabalsta piešķiršanai, un kuru 
dzīvesvietas dalībvalsts ir iesniegusi 
paziņojumu, ka šajā dalībvalstī 
bezdarbnieku pabalstu sistēma neattiecas 
ne uz vienu pašnodarbināto personu 
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kategoriju, reģistrējas kā darba meklētāji 
tās dalībvalsts nodarbinātības dienestā, 
kurā šie cilvēki pēdējo reizi strādājuši kā 
pašnodarbinātas personas, un stingri 
ievēro minētās dalībvalsts tiesību aktos 
iekļautos nosacījumus, piesakoties 
pabalsta saņemšanai. Persona, kas 
zaudējusi jebkādu darbu, var papildus 
pieteikties dzīvesvietas dalībvalsts 
nodarbinātības dienestā.
2. Šā panta 1. punktā minētajai personai, 
kas zaudējusi darbu, pabalstu nodrošina 
tā dalībvalsts, kuras tiesību akti uz to 
attiekušies pēdējā laikā, ievērojot tās 
piemērojamos tiesību aktus.
3. Ja 1. punktā minētā persona pēc 
reģistrēšanās nevēlas kļūt vai palikt 
pieejama tās dalībvalsts nodarbinātības 
dienestiem, kurā tā veica savu pēdējo 
darbību, un vēlas meklēt darbu 
dzīvesvietas dalībvalstī, tad mutatis 
mutandis piemēro 64. panta noteikumus, 
izņemot 64. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu. Kompetentā iestāde var 
pagarināt 64. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta pirmajā teikumā minēto 
laikposmu līdz tā laikposma beigām, kurā 
ir tiesības saņemt pabalstu.”

Or. en

Grozījums Nr. 25
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Regulas priekšlikums
1. pants – 7.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 883/2004
87.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulā iekļauj šādu pantu:
„87.a pants

Pagaidu noteikumi Regulas (EK) 
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Nr. xx/2012 piemērošanai
1. Ja Regulā (ES) Nr. xx/2012 ir noteikts, 
ka uz personu attiecas tādas dalībvalsts 
tiesību akti, kas nav valsts, kura noteikta 
saskaņā ar šīs regulas II sadaļu, to 
piemērojot pirms ...*, minētos tiesību 
aktus turpina piemērot, kamēr attiecīgā 
situācija nemainās — jebkurā gadījumā 
ne ilgāk kā 10 gadus pēc ...**, ja vien 
attiecīgā persona nepieprasa, lai uz to 
attiecina tiesību aktus, kas piemērojami 
saskaņā ar šo regulu, kura grozīta ar 
Regulu (ES) Nr. xx/2012. Šo 
pieprasījumu triju mēnešu laikā pēc ...*** 
iesniedz dzīvesvietas dalībvalsts 
izraudzītajai iestādei, ja uz attiecīgo
personu ir jāattiecina tiesību akti, kā tas 
noteikts šajā regulā, kura grozīta ar 
Regulu (ES) Nr. xx/2012. Ja pieprasījums 
ir iesniegts pēc norādītā termiņa, 
piemērojamo tiesību aktu maiņu izdara 
nākamā mēneša pirmajā dienā.
2. Ne vēlāk kā otrajā kalendārajā gadā 
pēc ...***** Administratīvā komisija 
izvērtē 65.a pantā ietverto noteikumu 
īstenošanu un nāk klajā ar ziņojumu par 
to piemērošanu. Pamatojoties uz minēto 
ziņojumu, Eiropas Komisija attiecīgā 
gadījumā var iesniegt priekšlikumus 
minēto noteikumu grozīšanai.
* OV norāda Regulas (ES) Nr. xxx/2012 
spēkā stāšanās dienu
** OV norāda Regulas (ES) Nr. xxx/2012 
spēkā stāšanās dienu
*** OV norāda Regulas (ES) 
Nr. xxx/2012 spēkā stāšanās dienu
**** OV norāda Regulas (ES) 
Nr. xxx/2012 spēkā stāšanās dienu
***** OV norāda Regulas (ES) 
Nr. xxx/2012 spēkā stāšanās dienu”

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 987/2009 
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Piemērojot pamatregulas 13. panta 
1. punktu, ar personu, kas „parasti veic 
darbību nodarbinātas personas statusā 
divās vai vairākās dalībvalstīs”, saprot 
personu, kas vienlaicīgi vai pārmaiņus 
divās vai vairākās dalībvalstīs vienā un tajā 
pašā uzņēmumā vai pie viena un tā paša 
darba devēja vai arī dažādos uzņēmumos 
un pie dažādiem darba devējiem veic vienu 
vai vairākas atsevišķas darbības, izņemot 
tad, ja šīs darbības ir nenozīmīgas.

5. Piemērojot pamatregulas 13. panta 
1. punktu, ar personu, kas „parasti veic 
darbību nodarbinātas personas statusā 
divās vai vairākās dalībvalstīs”, saprot 
personu, kas vienlaicīgi vai pārmaiņus 
divās vai vairākās dalībvalstīs vienā un tajā 
pašā uzņēmumā vai pie viena un tā paša 
darba devēja vai arī dažādos uzņēmumos 
un pie dažādiem darba devējiem veic vienu 
vai vairākas atsevišķas darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Kinga Göncz

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 987/2009 
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Piemērojot pamatregulas 13. panta 
1. punktu, ar personu, kas „parasti veic 
darbību nodarbinātas personas statusā 
divās vai vairākās dalībvalstīs”, saprot 
personu, kas vienlaicīgi vai pārmaiņus 
divās vai vairākās dalībvalstīs vienā un tajā 
pašā uzņēmumā vai pie viena un tā paša 
darba devēja vai arī dažādos uzņēmumos 
un pie dažādiem darba devējiem veic vienu 
vai vairākas atsevišķas darbības, izņemot 
tad, ja šīs darbības ir nenozīmīgas.

5. Piemērojot pamatregulas 13. panta 
1. punktu, ar personu, kas „parasti veic 
darbību nodarbinātas personas statusā 
divās vai vairākās dalībvalstīs”, saprot 
personu, kas vienlaicīgi vai pārmaiņus 
divās vai vairākās dalībvalstīs vienā un tajā 
pašā uzņēmumā vai pie viena un tā paša 
darba devēja vai arī dažādos uzņēmumos 
un pie dažādiem darba devējiem veic vienu 
vai vairākas atsevišķas darbības, izņemot 
tad, ja šīs darbības ir nenozīmīgas, — un 
šīs darbības skaidri jānorāda, piesaistot 
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sociālos partnerus.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts 
Regula (EK) Nr. 987/2009
14. pants – 5.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasažieru vai kravas pārvadājumu gaisa 
kuģa apkalpes locekļu gadījumā par 
pamatregulas II sadaļā definēto 
„juridisko adresi vai uzņēmējdarbības 
vietu” uzskata „mājas bāzi”, kas definēta 
III pielikumā Padomes 
Regulā (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko 
prasību un administratīvo procedūru 
saskaņošanu civilās aviācijas jomā.”

Piemērojot pamatregulas 13. panta 
1. punktu, uz nodarbinātu pasažieru vai 
kravas gaisa kuģa apkalpes locekļiem, kas 
parasti strādā divās vai vairākās 
dalībvalstīs, attiecina tās dalībvalsts 
tiesību aktus, kurā atrodas viņu „mājas 
bāze”, kas definēta III pielikumā Padomes 
Regulā (EEK) Nr. 3922/91.”

Or. en

Grozījums Nr. 29
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts
Regula (EEK) Nr. 987/2009
14.a pants – 5.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasažieru vai kravas pārvadājumu gaisa 
kuģa apkalpes locekļu gadījumā par 
pamatregulas II sadaļā definēto „juridisko
adresi vai uzņēmējdarbības vietu” uzskata 
„mājas bāzi”, kas definēta III pielikumā 
Padomes Regulā (EEK) Nr. 3922/91 par 

Uz pasažieru vai kravas gaisa kuģu 
apkalpes locekļiem attiecas tās dalībvalsts 
tiesību akti, kurā atrodas viņu „mājas 
bāze” saskaņā ar definīciju III pielikumā 
Padomes Regulā (EEK) Nr. 3922/91 par 
tehnisko prasību un administratīvo 
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tehnisko prasību un administratīvo 
procedūru saskaņošanu civilās aviācijas 
jomā.

procedūru saskaņošanu civilās aviācijas 
jomā. Šajā gadījumā pamatregulas 
II sadaļā definēto „juridisko adresi vai 
uzņēmējdarbības vietu” uzskata arī par 
„mājas bāzi”, kas definēta III pielikumā 
Padomes Regulā (EEK) Nr. 3922/91 par 
tehnisko prasību un administratīvo 
procedūru saskaņošanu civilās aviācijas 
jomā.

Or. de

Grozījums Nr. 30
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Regulas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 987/2009 
14. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Regulas 14. pantam pievieno šādu 
5.b punktu:
„5.b Nosakot piemērojamos tiesību aktus 
saskaņā ar pamatregulas 13. pantu, 
nenozīmīgas darbības neņem vērā. Šādos 
gadījumos mutatis mutandis piemēro 
īstenošanas regulas 16. pantu.”

Or. en

Grozījums Nr. 31
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Regulas priekšlikums
2. pants – 5.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 987/2009 
55. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Regulas 55. panta 1. punkta pirmo 
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teikumu aizstāj ar šādu teikumu:
"1. "Lai uz viņu attiektos pamatregulas 
64. vai 65.a panta noteikumi, 
bezdarbnieks, kas grasās doties uz citu 
dalībvalsti, pirms tam informē par to 
kompetento iestādi un lūdz tai izsniegt 
dokumentu, kas apliecina, ka viņam 
joprojām ir tiesības saņemt pabalstus 
saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti 
pamatregulas 64. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā.”

Or. en

Grozījums Nr. 32
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Regulas priekšlikums
2. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 987/2009 
55. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Šā panta 1.–6. punktu, izņemot 
1. punkta c) apakšpunktu, mutatis 
mutandis piemēro pamatregulas 65. panta 
5. punkta b) apakšpunktā minētajām 
personām.

7. Šā panta 2.–6. punktu mutatis mutandis 
piemēro situācijām, uz kurām attiecas
pamatregulā minētais 65.a panta 
3. punkts.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Regulas priekšlikums
2. pants – 6.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 987/2009 
56. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Regulas 56. panta 1. punktu aizstāj ar 
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šādu punktu:
„Ja bezdarbnieks saskaņā ar 
pamatregulas 65. panta 2. punktu vai 
65.a panta 1. punktu nolemj uzturēt 
kontaktus arī ar tās dalībvalsts 
nodarbinātības dienestu, kura 
nenodrošina pabalstu, reģistrējoties tur 
kā darba meklētājs, viņš par to informē 
tās dalībvalsts iestādi un nodarbinātības 
dienestu, kura nodrošina pabalstu.
Pēc tās dalībvalsts nodarbinātības 
dienesta pieprasījuma, kura nenodrošina 
pabalstu, tās dalībvalsts nodarbinātības
dienests, kura nodrošina pabalstu, 
pārsūta atbilstīgo informāciju par 
bezdarbnieka reģistrāciju un darba 
meklējumiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 34
Ria Oomen-Ruijten

Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. punkts – -i apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 883/2004 
XI pielikums – iedaļa „Nīderlande” – 1.f punkts – 8. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-i) Pielikuma 1. iedaļas f) punktam 
pievieno šādu ievilkumu:
„– apgādnieka zaudējuma pabalsti, kurus 
izmaksā saskaņā ar valsts pensiju shēmu 
vai pamatojoties uz darba devēju un darba 
ņēmēju koplīgumu.”

Or. nl


