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Amendement 10
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Visum 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het advies van het Europees 
Economisch en Sociaal Comité,

Schrappen

Or. en

Amendement 11
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De verscheidenheid en ontwikkeling 
van de voorwaarden waaronder 
beroepswerkzaamheden worden verricht, 
nopen ertoe de situatie van bijzonder 
mobiele werkenden in aanmerking te 
nemen. Nieuwe arbeidsaanbodstructuren 
zijn onder meer in het luchtvervoer naar 
voren gekomen. De op 
luchtvaartbemanningsleden toepasselijke 
wetgeving koppelen aan de lidstaat waar 
zich de zetel of het domicilie bevindt van 
de onderneming of werkgever waarbij het 
betrokken bemanningslid in dienst is, is 
enkel effectief indien er een voldoende 
nauwe band met de zetel of het domicilie 
bestaat. Voor luchtvaartbemanningsleden
wordt het passend geacht te verwijzen 
naar de "thuisbasis" als specificatie van 
het begrip "zetel of domicilie" voor de 
toepassing van Verordening (EG) nr. 
883/2004.

(5) Bijlage III van Verordening (EEG) nr. 
3922/91 van de Raad inzake de 
harmonisatie van technische 
voorschriften en administratieve 
procedures op het gebied van de 
burgerluchtvaart1 bevat een definitie van 
het begrip "thuisbasis" voor 
bemanningsleden van luchtvaartuigen 
krachtens het EU-recht. Het is 
gerechtvaardigd, ter facilitering van de 
toepassing van titel II van Verordening 
(EG) nr. 883/2004 voor deze groep 
personen, een bijzondere regel in te 
stellen door het begrip "thuisbasis" als 
criterium te hanteren voor de vaststelling 
van de op bemanningsleden van 
luchtvaartuigen toepasselijke wetgeving.
De op bemanningsleden van 
luchtvaartuigen toepasselijke wetgeving 
dient echter stabiel te blijven en het 
"thuisbasis"-beginsel mag er niet toe 
leiden dat de toepasselijke wetgeving 
veelvuldig verandert als gevolg van de 
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werkpatronen en de seizoenbehoeften van 
de sector. 
_________________
1 PB L 373 van 31.12.1991, blz.4.

Or. en

Amendement 12
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De verscheidenheid en ontwikkeling 
van de voorwaarden waaronder 
beroepswerkzaamheden worden verricht, 
nopen ertoe de situatie van bijzonder 
mobiele werkenden in aanmerking te 
nemen. Nieuwe arbeidsaanbodstructuren 
zijn onder meer in het luchtvervoer naar 
voren gekomen. De op 
luchtvaartbemanningsleden toepasselijke 
wetgeving koppelen aan de lidstaat waar 
zich de zetel of het domicilie bevindt van 
de onderneming of werkgever waarbij het 
betrokken bemanningslid in dienst is, is 
enkel effectief indien er een voldoende 
nauwe band met de zetel of het domicilie 
bestaat. Voor luchtvaartbemanningsleden 
wordt het passend geacht te verwijzen 
naar de "thuisbasis" als specificatie van 
het begrip "zetel of domicilie" voor de 
toepassing van Verordening (EG) nr. 
883/2004.

(5) De verscheidenheid en ontwikkeling 
van de voorwaarden waaronder 
beroepswerkzaamheden worden verricht, 
nopen ertoe de situatie van bijzonder 
mobiele werkenden in aanmerking te 
nemen. Nieuwe arbeidsaanbodstructuren 
zijn onder meer in het luchtvervoer naar 
voren gekomen. De op 
luchtvaartbemanningsleden toepasselijke 
wetgeving moet worden gekoppeld aan de 
lidstaat waar de werknemer zijn thuisbasis 
heeft. In bijlage III bij Verordening 
(EEG) nr. 3922/91 van de Raad inzake de 
harmonisatie van technische 
voorschriften en administratieve 
procedures op het gebied van de 
burgerluchtvaart1 wordt het begrip 
"thuisbasis" voor bemanningsleden van 
luchtvaartuigen gedefinieerd als de 
locatie die door de exploitant aan het 
bemanningslid is aangewezen en waar het 
bemanningslid in de regel een
dienstperiode of een reeks dienstperioden 
aanvangt en beëindigt, en waar, onder 
normale omstandigheden, de exploitant 
niet verantwoordelijk is voor de 
accommodatie van het bemanningslid in 
kwestie.
_____________
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1 PB L 373 van 31.12.1991, blz. 4.

Or. de

Amendement 13
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Artikel 65, lid 5, van Verordening (EG) 
nr. 883/2004 moet worden gewijzigd om te 
waarborgen dat zelfstandigen uitkeringen 
ontvangen in overeenstemming met de 
wetgeving van de bevoegde lidstaat, opdat 
zij de best mogelijke vooruitzichten 
hebben op re-integratie in de 
arbeidsmarkt van de lidstaat waar zij 
wonen, indien zij naar die staat 
terugkeren.

(6) In Verordening (EG) nr. 883/2004 
dient een nieuw artikel 65 bis te worden 
ingevoegd om ervoor te zorgen dat een 
zelfstandige grensarbeider die volledig 
werkloos wordt, uitkeringen ontvangt 
indien hij tijdvakken van verzekering als 
zelfstandige heeft vervuld of tijdvakken 
van arbeid als zelfstandige die worden 
erkend voor het verlenen van recht op een 
werkloosheidsuitkering in de bevoegde 
lidstaat en indien zelfstandigen in de 
lidstaat waar zij wonen niet onder een 
werkloosheidsverzekeringsstelsel vallen.

Deze nieuwe bepaling dient na twee jaar 
van toepassing in het licht van de ervaring 
te worden bekeken en, indien nodig, 
aangepast.

Or. en

Amendement 14
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 883/2004
Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De volgende overweging wordt 
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ingevoegd na overweging 18 bis:
"(18 ter) In bijlage III bij Verordening 
(EEG) nr. 3922/91 van de Raad inzake de 
harmonisatie van technische 
voorschriften en administratieve 
procedures op het gebied van de 
burgerluchtvaart1 wordt het begrip 
"thuisbasis" voor bemanningsleden van 
luchtvaartuigen gedefinieerd als de 
locatie die door de exploitant aan het 
bemanningslid is aangewezen en waar het 
bemanningslid in de regel een 
dienstperiode of een reeks dienstperioden 
aanvangt en beëindigt, en waar, onder 
normale omstandigheden, de exploitant 
niet verantwoordelijk is voor de 
accommodatie van het bemanningslid in 
kwestie. Het is gerechtvaardigd, ter 
facilitering van de toepassing van titel II
voor deze groep personen, het begrip 
"thuisbasis" als criterium te hanteren 
voor de vaststelling van de op 
bemanningsleden van luchtvaartuigen 
toepasselijke wetgeving. De op 
bemanningsleden van luchtvaartuigen 
toepasselijke wetgeving dient echter 
stabiel te blijven en het "thuisbasis"-
beginsel mag er niet toe leiden dat de 
toepasselijke wetgeving veelvuldig 
verandert als gevolg van de werkpatronen 
en de seizoenbehoeften van de sector."
_____________
1 PB L 373 van 31.12.1991, blz.4."

Or. en

Amendement 15
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 9 – lid 1



AM\889365NL.doc 7/22 PE478.720v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Artikel 9, lid 1, eerste zin, komt als volgt 
te luiden:

1. Artikel 9, lid 1, komt als volgt te luiden:

"1. De lidstaten stellen de Europese 
Commissie schriftelijk in kennis van 
verklaringen als bedoeld in artikel 1, 
onder l), van wetgeving en regelingen als 
bedoeld in artikel 3, van verdragen als 
bedoeld in artikel 8, lid 2, en van 
minimumprestaties als bedoeld in 
artikel 58 en van inhoudelijke wijzigingen 
die later worden aangebracht."

"1. De lidstaten stellen de Europese 
Commissie schriftelijk in kennis van 
verklaringen als bedoeld in artikel 1, lid l, 
van wetgeving en regelingen als bedoeld in 
artikel 3, van verdragen als bedoeld in 
artikel 8, lid 2, van minimumprestaties als 
bedoeld in artikel 58, van het ontbreken 
van een verzekeringsstelsel zoals bedoeld 
in artikel 65 bis, lid 1, en van inhoudelijke 
wijzigingen die later worden aangebracht.
De datum […] met ingang waarvan deze 
verordening van toepassing is op de in 
de verklaringen van de lidstaten 
genoemde regelingen, wordt in de 
kennisgevingen vermeld."

Or. en

Amendement 16
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 883/2004 
Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Aan artikel 11 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"4 bis. Diensten die 
luchtvaartbemanningsleden met 
betrekking tot luchtpassagiers of 
luchtvrachtvervoer verrichten, worden 
beschouwd als diensten die worden 
verricht in de lidstaat waar zij hun 
"thuisbasis" hebben zoals omschreven in 
bijlage III bij Verordening (EEG) Nr. 
3922/91 van de Raad inzake de 
harmonisatie van technische 
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voorschriften en administratieve 
procedures op het gebied van de 
burgerluchtvaart1.
_________________________
1 PB L 373 van 31.12.1991, blz.4."

Or. en

Amendement 17
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In artikel 11 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
"4 bis. Diensten die een 
luchtvaartbemanningslid met betrekking 
tot luchtpassagiers of luchtvrachtvervoer 
verricht, worden beschouwd te zijn 
uitgevoerd in de lidstaat waar het 
bemanningslid zijn "thuisbasis" heeft 
zoals bedoeld in bijlage III bij 
Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de 
Raad inzake de harmonisatie van 
technische voorschriften en 
administratieve procedures op het gebied 
van de burgerluchtvaart1.
_____________
1 PB L 373 van 31.12.1991, blz. 4."

Or. de

Amendement 18
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
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Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In artikel 11 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
"4 bis. Op luchtvaartbemanningsleden die 
regelmatig diensten met betrekking tot 
luchtpassagiers of luchtvrachtvervoer in 
twee of meer lidstaten verrichten, zijn de 
wettelijke bepalingen van toepassing van 
de lidstaat waar zij hun "thuisbasis" 
hebben zoals bedoeld in bijlage III bij 
Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de 
Raad inzake de harmonisatie van 
technische voorschriften en 
administratieve procedures op het gebied 
van de burgerluchtvaart1.
_____________
1 PB L 373 van 31.12.1991, blz. 4."

Or. de

Amendement 19
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 36 – lid 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het bevoegde orgaan kan de in 
artikel 20, lid 1, bedoelde toestemming niet 
weigeren aan een verzekerde die door een 
arbeidsongeval of een beroepsziekte 
getroffen is en die voor rekening van dit 
orgaan recht heeft op prestaties, wanneer 
de voor zijn gezondheidstoestand passende 
behandeling hem, gelet op zijn 
gezondheidstoestand van dat moment en 
het te verwachten ziekteverloop, niet 
binnen een medisch verantwoorde termijn 

2 bis. Het bevoegde orgaan kan de in 
artikel 20, lid 1, bedoelde toestemming niet 
weigeren aan een persoon die door een 
arbeidsongeval of een beroepsziekte 
getroffen is en die voor rekening van dit 
orgaan recht heeft op prestaties, wanneer 
de voor zijn gezondheidstoestand passende 
behandeling hem, gelet op zijn 
gezondheidstoestand van dat moment en 
het te verwachten ziekteverloop, niet 
binnen een medisch verantwoorde termijn 
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kan worden gegeven op het grondgebied
van de lidstaat waar hij woont.

kan worden gegeven op het grondgebied 
van de lidstaat waar hij woont.

Or. en

Amendement 20
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 63

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Artikel 63 wordt vervangen door:
"Voor de toepassing van dit hoofdstuk 
geldt artikel 7 slechts in de gevallen 
bedoeld in de artikelen 64, 65 en 65 bis, 
en binnen de daarin vermelde limieten."

Or. en

Amendement 21
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 883/2004 
Artikel 65 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In artikel 65 komt lid 5 als volgt te 
luiden:

Schrappen

"5. (a) Tenzij in punt b anders is bepaald, 
heeft de in lid 2, eerste en tweede zin, 
bedoelde werkloze recht op uitkering 
volgens de wetgeving van de lidstaat waar 
hij woont, alsof hij tijdens het verrichten
van zijn laatste werkzaamheden, al dan 
niet in loondienst, aan die wetgeving 
onderworpen was. Deze prestaties worden 
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verleend door het orgaan van de 
woonplaats.
(b) Wanneer de wetgeving van de lidstaat 
van de woonplaats niet in een verzekering 
voor zelfstandigen tegen werkloosheid 
voorziet, heeft de in lid 2, eerste en tweede 
zin, bedoelde werkloze die in de lidstaat 
waarin hij het laatst werkzaamheden heeft 
verricht, als zelfstandige verzekerd was, 
recht op een uitkering overeenkomstig de 
wetgeving van laatstgenoemde lidstaat.
(c) Een werknemer die geen 
grensarbeider is, en die een uitkering 
heeft ontvangen voor rekening van het 
bevoegde orgaan van de lidstaat aan 
welks wetgeving hij het laatst 
onderworpen was, heeft echter bij zijn 
terugkeer naar de lidstaat van de 
woonplaats eerst recht op uitkering 
overeenkomstig artikel 64, waarbij het 
recht op uitkering krachtens onderdeel a) 
geschorst wordt voor de periode dat hij 
recht had op uitkering had krachtens de 
wetgeving waaraan hij het laatst 
onderworpen was."

Or. en

Amendement 22
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 65 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In artikel 65 komt lid 5 als volgt te 
luiden:

Schrappen

"5.
(a) Tenzij in punt b anders is bepaald, 
heeft de in lid 2, eerste en tweede zin, 
bedoelde werkloze recht op uitkering 
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volgens de wetgeving van de lidstaat waar 
hij woont, alsof hij tijdens het verrichten 
van zijn laatste werkzaamheden, al dan 
niet in loondienst, aan die wetgeving 
onderworpen was. Deze prestaties worden 
verleend door het orgaan van de 
woonplaats.
(b) Wanneer de wetgeving van de lidstaat 
van de woonplaats niet in een verzekering 
voor zelfstandigen tegen werkloosheid 
voorziet, heeft de in lid 2, eerste en tweede 
zin, bedoelde werkloze die in de lidstaat 
waarin hij het laatst werkzaamheden heeft 
verricht, als zelfstandige verzekerd was, 
recht op een uitkering overeenkomstig de 
wetgeving van laatstgenoemde lidstaat.
(c) Een werknemer die geen 
grensarbeider is, en die een uitkering 
heeft ontvangen voor rekening van het 
bevoegde orgaan van de lidstaat aan 
welks wetgeving hij het laatst 
onderworpen was, heeft echter bij zijn 
terugkeer naar de lidstaat van de 
woonplaats eerst recht op uitkering 
overeenkomstig artikel 64, waarbij het 
recht op uitkering krachtens onderdeel a) 
geschorst wordt voor de periode dat hij 
recht had op uitkering had krachtens de 
wetgeving waaraan hij het laatst 
onderworpen was."

Or. en

Amendement 23
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 883/2004 
Artikel 65 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd na artikel 65:
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"Artikel 65 bis
Bijzondere bepalingen voor volledig 
werkloze zelfstandige grensarbeiders 
indien zelfstandigen in de lidstaat waar zij 
wonen niet onder een 
werkloosheidsverzekeringsstelsel vallen
1. In afwijking van artikel 65 schrijft de 
volledig werkloze die als grensarbeider 
zeer recent tijdvakken van verzekering als 
zelfstandige heeft vervuld of tijdvakken 
van arbeid als zelfstandige die worden 
erkend voor het verlenen van het recht op 
een werkloosheidsuitkering, en van wie de 
lidstaat van zijn woonplaats in een 
kennisgeving heeft laten weten dat geen 
enkele categorie zelfstandigen in die 
lidstaat onder het stelsel van 
werkloosheidsuitkeringen kan vallen, zich 
in bij en stelt zich ter beschikking van de 
diensten voor arbeidsvoorziening in de 
lidstaat waar hij het laatst als zelfstandige 
werkzaamheden heeft verricht, en blijft 
wanneer hij een uitkering aanvraagt 
voldoen aan de voorwaarden zoals 
vastgelegd in de wetgeving van die 
lidstaat. De volledig werkloze kan zich 
aanvullend tevens ter beschikking stellen 
van de diensten voor arbeidsvoorziening 
in de lidstaat van zijn woonplaats.
2. De in lid 1 bedoelde werkloze ontvangt 
uitkeringen van de lidstaat aan de 
wetgeving waarvan hij het laatst 
onderworpen was overeenkomstig de 
wetgeving van die lidstaat.
3. Indien de in lid 1 bedoelde werkloze 
zich niet of niet langer ter beschikking 
wenst te stellen van de diensten voor 
arbeidsvoorziening van de lidstaat waar 
hij het laatst werkzaam was, nadat hij zich 
daar heeft ingeschreven, en werk wenst te 
zoeken in de lidstaat van zijn woonplaats, 
zijn de bepalingen van artikel 64, 
behoudens lid 1, punt a), van 
overeenkomstige toepassing. De bevoegde 
instelling kan het in de eerste zin van 
artikel 64, lid 1, onder c), genoemde 
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tijdvak verlengen tot het einde van de 
periode waarin een recht op uitkering 
bestaat."

Or. en

Amendement 24
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 65 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd na artikel 65:
"Bijzondere bepalingen voor volledig 
werkloze zelfstandige grensarbeiders 
indien zelfstandigen in de lidstaat waar zij 
wonen niet onder een 
werkloosheidsverzekeringsstelsel vallen.
1. In afwijking van artikel 65 schrijft de 
volledig werkloze die als grensarbeider 
zeer recent tijdvakken van verzekering als 
zelfstandige heeft vervuld of tijdvakken 
van arbeid als zelfstandige die worden 
erkend voor het verlenen van het recht op 
een werkloosheidsuitkering, en van wie de 
lidstaat van zijn woonplaats in een 
kennisgeving heeft laten weten dat geen 
enkele categorie zelfstandigen in die 
lidstaat onder het stelsel van 
werkloosheidsuitkeringen kan vallen, zich 
in bij en stelt zich ter beschikking van de 
diensten voor arbeidsvoorziening in de 
lidstaat waar hij het laatst als zelfstandige 
werkzaamheden heeft verricht, en blijft 
wanneer hij een uitkering aanvraagt 
voldoen aan de voorwaarden zoals 
vastgelegd in de wetgeving van die 
lidstaat. De volledig werkloze kan zich 
aanvullend tevens ter beschikking stellen 
van de diensten voor arbeidsvoorziening 
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in de lidstaat van zijn woonplaats.
2. De in lid 1 bedoelde werkloze ontvangt 
uitkeringen van de lidstaat aan de 
wetgeving waarvan hij het laatst 
onderworpen was overeenkomstig de 
wetgeving van die lidstaat.
3. Indien de in lid 1 bedoelde werkloze 
zich niet of niet langer ter beschikking 
wenst te stellen van de diensten voor 
arbeidsvoorziening van de lidstaat waar 
hij het laatst werkzaam was, nadat hij zich 
daar heeft ingeschreven, en werk wenst te 
zoeken in de lidstaat van zijn woonplaats, 
zijn de bepalingen van artikel 64, 
behoudens lid 1, punt a), van 
overeenkomstige toepassing. De bevoegde 
instelling kan het in de eerste zin van 
artikel 64, lid 1, onder c), genoemde 
tijdvak verlengen tot het einde van de 
periode waarin een recht op uitkering 
bestaat."

Or. en

Amendement 25
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 7 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 87 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 87 bis
Overgangsbepalingen voor de toepassing 
van Verordening (EG) nr. xx/2012.
1. Indien een persoon op grond van 
Verordening (EU) nr. xx/2012 
onderworpen is aan de wetgeving van een 
andere lidstaat dan die waaraan hij op 
grond van titel II van deze verordening 
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onderworpen is, zoals van toepassing vóór 
... *, blijft hij onderworpen aan die 
wetgeving zolang de desbetreffende 
situatie voortduurt, maar in elk geval niet 
langer dan 10 jaar te rekenen vanaf ... **, 
tenzij hij een aanvraag indient om 
onderworpen te worden aan de wetgeving 
die van toepassing is op grond van deze 
verordening zoals gewijzigd bij 
Verordening (EU) nr. xx/2012. De 
aanvraag om onderworpen te zijn aan de 
wetgeving die van toepassing is op grond 
van deze verordening, zoals gewijzigd bij 
Verordening (EU) nr. xxx/2012, wordt 
uiterlijk drie maanden na ... *** 
ingediend bij de aangewezen instantie van 
de lidstaat van de woonplaats van de 
betrokken persoon. Indien de aanvraag 
wordt ingediend na ... **** is genoemde 
wetgeving op betrokkene van toepassing 
vanaf de eerste dag van de volgende 
maand.
2. Uiterlijk in het tweede kalenderjaar na 
... ***** beoordeelt de Administratieve 
Commissie de uitvoering van de 
bepalingen in artikel 65 bis en dient zij 
een verslag in over de toepassing ervan. 
Op basis van dit verslag kan de Europese 
Commissie in voorkomend geval 
voorstellen indienen om deze bepalingen 
te wijzigen.
* gelieve de datum van inwerkingtreding 
van Verordening (EU) nr. xxx/2012 in te 
vullen
** gelieve de datum van inwerkingtreding 
van Verordening (EU) nr. xxx/2012 in te 
vullen
*** gelieve de datum van 
inwerkingtreding van Verordening (EU) 
nr. xxx/2012 in te vullen
**** gelieve de datum van 
inwerkingtreding van Verordening (EU) 
nr. xxx/2012 in te vullen
***** gelieve de datum van 
inwerkingtreding van Verordening (EU) 
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nr. xxx/2012 in te vullen.

Or. en

Amendement 26
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2
Verordening (EG) nr. 987/2009 
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Voor de toepassing van artikel 13, lid 1, 
van de basisverordening wordt onder 
degene die "in twee of meer lidstaten 
werkzaamheden in loondienst pleegt te 
verrichten" verstaan, iemand die 
gelijktijdig of afwisselend, voor dezelfde 
werkgever of voor verschillende 
werkgevers, op het grondgebied van twee 
of meer lidstaten een of meer afzonderlijke 
werkzaamheden uitoefent, met 
uitzondering van werkzaamheden van 
geringe omvang.

5. Voor de toepassing van artikel 13, lid 1, 
van de basisverordening wordt onder 
degene die "in twee of meer lidstaten 
werkzaamheden in loondienst pleegt te 
verrichten" verstaan, iemand die 
gelijktijdig of afwisselend, voor dezelfde 
onderneming of werkgever of voor 
verschillende ondernemingen of 
werkgevers, op het grondgebied van twee 
of meer lidstaten een of meer afzonderlijke 
werkzaamheden uitoefent.

Or. en

Amendement 27
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2
Verordening (EG) nr. 987/2009 
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Voor de toepassing van artikel 13, lid 1, 
van de basisverordening wordt onder 
degene die "in twee of meer lidstaten 
werkzaamheden in loondienst pleegt te 
verrichten" verstaan, iemand die 

5. Voor de toepassing van artikel 13, lid 1, 
van de basisverordening wordt onder 
degene die "in twee of meer lidstaten 
werkzaamheden in loondienst pleegt te 
verrichten" verstaan, iemand die 
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gelijktijdig of afwisselend, voor dezelfde 
werkgever of voor verschillende 
werkgevers, op het grondgebied van twee 
of meer lidstaten een of meer afzonderlijke 
werkzaamheden uitoefent, met 
uitzondering van werkzaamheden van 
geringe omvang.

gelijktijdig of afwisselend, voor dezelfde 
werkgever of voor verschillende 
werkgevers, op het grondgebied van twee 
of meer lidstaten een of meer afzonderlijke 
werkzaamheden uitoefent, met 
uitzondering van werkzaamheden van 
geringe omvang - welke samen met de 
sociale partners duidelijk moeten worden 
gedefinieerd.

Or. en

Amendement 28
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 3 
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 14 – lid 5 bis - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor luchtvaartbemanningsleden die 
diensten met betrekking tot 
luchtpassagiers of luchtvrachtvervoer 
verrichten, wordt onder "zetel of 
domicilie" zoals in titel II van de 
basisverordening omschreven, de
"thuisbasis" zoals omschreven in bijlage III 
bij Verordening (EEG) Nr. 3922/91 van de 
Raad inzake de harmonisatie van 
technische voorschriften en 
administratieve procedures op het gebied 
van de burgerluchtvaart verstaan.

Voor de toepassing van artikel 13, lid 1, 
van de basisverordening vallen 
bemanningsleden die normaal diensten 
met betrekking tot luchtpassagiers of 
luchtvrachtvervoer verrichten in twee of 
meer lidstaten onder de wetgeving van de 
lidstaat waar hun "thuisbasis", zoals 
omschreven in bijlage III bij Verordening 
(EEG) nr. 3922/91 van de Raad, gelegen 
is."

Or. en

Amendement 29
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 3
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Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 14 – lid 5 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor luchtvaartbemanningsleden die 
diensten met betrekking tot luchtpassagiers 
of luchtvrachtvervoer verrichten, wordt 
onder "zetel of domicilie" zoals in titel II 
van de basisverordening omschreven, de 
"thuisbasis" zoals omschreven in bijlage III 
bij Verordening (EEG) Nr. 3922/91 van de 
Raad inzake de harmonisatie van 
technische voorschriften en administratieve 
procedures op het gebied van de 
burgerluchtvaart verstaan.

Op luchtvaartbemanningsleden die 
diensten met betrekking tot luchtpassagiers 
of luchtvrachtvervoer verrichten, zijn de 
wettelijke bepalingen van toepassing van 
de lidstaat waar zij hun "thuisbasis" 
hebben zoals bedoeld in bijlage III bij 
Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de 
Raad inzake de harmonisatie van 
technische voorschriften en 
administratieve procedures op het gebied 
van de burgerluchtvaart1. In hun geval 
wordt onder "zetel of domicilie" zoals in 
titel II van de basisverordening 
omschreven, ook de "thuisbasis" zoals 
omschreven in bijlage III bij Verordening 
(EEG) Nr. 3922/91 van de Raad inzake de 
harmonisatie van technische voorschriften 
en administratieve procedures op het 
gebied van de burgerluchtvaart verstaan.

Or. de

Amendement 30
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 987/2009 
Artikel 14 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Aan artikel 14 wordt het volgende 
lid 5 ter toegevoegd:
"5 ter. Voor de vaststelling van de 
toepasselijke wetgeving op grond van 
artikel 13 van de basisverordening wordt 
geen rekening gehouden met marginale 
werkzaamheden. Artikel 16 van de 
uitvoeringsverordening is in deze gevallen 
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van overeenkomstige toepassing."

Or. en

Amendement 31
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 987/2009 
Artikel 55 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. In artikel 55, lid 1, wordt de eerste 
zin vervangen door:
"1. Om in aanmerking te komen voor 
toepassing van artikel 64 of artikel 65 
bis, van de basisverordening stelt de 
werkloze die voornemens is zich naar een 
andere lidstaat te begeven, het bevoegde 
orgaan daarvan vóór zijn vertrek in 
kennis en verzoekt hij dit orgaan om een 
document waaruit blijkt dat hij recht 
blijft houden op de uitkering onder de in 
artikel 64, lid 1, onder b), van de 
basisverordening vastgestelde 
voorwaarden."

Or. en

Amendement 32
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 6
Verordening (EG) nr. 987/2009 
Artikel 55 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Behoudens lid 1, onder c, zijn de leden 
1 tot en met 6 van overeenkomstige 
toepassing op de in artikel 65, lid 5, onder 

7. De leden 2 tot en met 6 zijn van 
overeenkomstige toepassing op de onder
artikel 65 bis, lid 3, van de 
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b, van de basisverordening bedoelde 
personen.

basisverordening vallende situatie.

Or. en

Amendement 33
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 6 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 987/2009 
Artikel 56 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Artikel 56, lid 1, komt als volgt te 
luiden:
"1. Indien de werkloze overeenkomstig 
artikel 65, lid 2, of artikel 65 bis, lid 1,
van de basisverordening besluit zich ter 
beschikking te stellen van de van de 
diensten voor arbeidsvoorziening van de 
lidstaat die de uitkering niet verstrekt, 
door zich daar als werkloze in te 
schrijven, stelt hij het orgaan en de
diensten voor arbeidsvoorziening van de 
lidstaat die de uitkering verstrekt 
daarvan in kennis.
Op verzoek van de diensten voor 
arbeidsvoorziening van de lidstaat die de 
uitkering niet verstrekt, geven de diensten 
voor arbeidsvoorziening van de lidstaat 
die de uitkering verstrekt de relevante 
informatie door over de inschrijving van 
de werkloze en diens pogingen om werk 
te vinden."

Or. en

Amendement 34
Ria Oomen-Ruijten
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Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 2 – punt -i (nieuw)
Verordening (EG) nr. 883/2004 
Bijlage XI – rubriek "Nederland" – punt 1 – letter f – streepje 8 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- i) in punt 1, onder f), wordt het volgende 
streepje toegevoegd:
"- nabestaandenpensioenen verstrekt 
ingevolge een van rijkswege of bij 
collectieve arbeidsovereenkomst 
vastgestelde pensioenregeling."

Or. nl


