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Poprawka 10
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając opinię Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

skreślone

Or. en

Poprawka 11
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Różnorodność oraz ewolucja 
warunków, w jakich prowadzona jest 
działalność zawodowa, sprawiają, że 
konieczne jest uwzględnienie sytuacji 
bardzo mobilnych pracowników.
Oczywiste stało się istnienie nowych 
struktur podaży pracy, między innymi w 
sektorze transportu lotniczego.
Powiązanie mającego zastosowanie 
ustawodawstwa w odniesieniu do 
członków załogi samolotów z państwem 
członkowskim, w którym znajduje się 
siedziba przedsiębiorstwa lub miejsce 
wykonywania działalności 
zatrudniającego ich pracodawcy, jest 
skuteczne jedynie gdy istnieje 
wystarczająco bliski związek z siedzibą lub 
miejscem wykonywania działalności. W 
przypadku członków załogi samolotów za 
właściwe uważa się odniesienie do „portu 
macierzystego” jako odpowiednika pojęcia 
„siedziby lub miejsca wykonywania 
działalności” stosowanego w celu 

(5) W załączniku III do rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 3922/91 w sprawie 
harmonizacji wymagań technicznych i 
procedur administracyjnych w dziedzinie 
lotnictwa cywilnego1 zdefiniowane jest 
pojęcie portu macierzystego członków 
załogi samolotu w prawie UE. Aby ułatwić 
stosowanie tytułu II rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004 do tej grupy osób, 
uzasadnione jest stworzenie specjalnego 
przepisu z wykorzystaniem tego pojęcia 
portu macierzystego jako kryterium do 
określenia ustawodawstwa mającego 
zastosowanie do członków załogi 
samolotu. Z drugiej strony 
ustawodawstwo mające zastosowanie do 
członków załogi samolotu powinno 
pozostać stabilne, a zasada portu 
macierzystego nie powinna powodować 
częstych zmian mającego zastosowanie 
ustawodawstwa w związku z trybem pracy 
lub sezonowym zapotrzebowaniem w tym 
sektorze. 
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stosowania rozporządzenia (WE) nr 
883/2004.

_________________
1 Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 4.

Or. en

Poprawka 12
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Różnorodność oraz ewolucja 
warunków, w jakich prowadzona jest 
działalność zawodowa, sprawiają, że 
konieczne jest uwzględnienie sytuacji 
bardzo mobilnych pracowników. 
Oczywiste stało się istnienie nowych 
struktur podaży pracy, między innymi 
w sektorze transportu lotniczego. 
Powiązanie mającego zastosowanie 
ustawodawstwa w odniesieniu do 
członków załogi samolotów z państwem 
członkowskim, w którym znajduje się 
siedziba przedsiębiorstwa lub miejsce 
wykonywania działalności 
zatrudniającego ich pracodawcy, jest 
skuteczne jedynie gdy istnieje 
wystarczająco bliski związek z siedzibą lub 
miejscem wykonywania działalności.
W przypadku członków załogi samolotów 
za właściwe uważa się odniesienie do 
„portu macierzystego” jako odpowiednika 
pojęcia „siedziby lub miejsca 
wykonywania działalności” stosowanego 
w celu stosowania rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004.

(5) Różnorodność oraz ewolucja 
warunków, w jakich prowadzona jest 
działalność zawodowa, sprawiają, że 
konieczne jest uwzględnienie sytuacji 
bardzo mobilnych pracowników. 
Oczywiste stało się istnienie nowych 
struktur podaży pracy, między innymi 
w sektorze transportu lotniczego. 
Ustawodawstwo w odniesieniu do 
członków załogi samolotów jest powiązane
z państwem członkowskim, w którym 
pracobiorca ma swój port macierzysty. 
W załączniku III do rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 3922/91 w sprawie 
harmonizacji wymagań technicznych 
i procedur administracyjnych w dziedzinie 
lotnictwa cywilnego1 pojęcie „portu 
macierzystego” w odniesieniu do 
członków załogi samolotu zdefiniowane 
jest jako wskazane przez operatora 
członkowi załogi miejsce, z którego 
członek załogi zazwyczaj rozpoczyna 
i w którym kończy okres służby lub serię 
okresów służby i w którym operator nie 
odpowiada za zakwaterowanie danego 
członka załogi.
_____________
1 Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 4.
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Or. de

Poprawka 13
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Należy zmienić art. 65 ust. 5
rozporządzenia (WE) nr 883/2004, aby 
zapewnić otrzymywanie przez zatrudnione
osoby świadczeń zgodnych z 
ustawodawstwem właściwego państwa 
członkowskiego, zapewniających im 
optymalne perspektywy powrotu na rynek 
pracy w państwach członkowskich, w 
których mają miejsce zamieszkania, po 
powrocie do tych państw.

(6) Do rozporządzenia (WE) nr 883/2004
należy dodać nowy art. 65a, tak by 
pracownik przygraniczny prowadzący 
działalność na własny rachunek, który 
staje się osobą bezrobotną w pełnym 
wymiarze, otrzymywał świadczenie, jeżeli 
spełnił okresy ubezpieczenia jako osoba 
prowadząca działalność na własny 
rachunek lub okresy pracy na własny 
rachunek uznawane do celów 
przyznawania zasiłku dla bezrobotnych we 
właściwym państwie członkowskim i jeżeli 
w państwie członkowskim zamieszkania 
nie ma systemu zasiłków dla bezrobotnych 
obejmującego osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek.

Należy dokonać przeglądu takich nowych 
przepisów w świetle doświadczeń nabytych 
w okresie ich dwuletniego stosowania i w 
miarę konieczności dostosować je.

Or. en

Poprawka 14
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 883/2004
Punkt 18 b preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. po punkcie 18a preambuły dodaje się 
następujący punkt preambuły:
„(18b) W załączniku III do 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 w 
sprawie harmonizacji wymagań 
technicznych i procedur 
administracyjnych w dziedzinie lotnictwa 
cywilnego1 pojęcie portu macierzystego 
członków załogi samolotu zdefiniowane 
jest jako wskazane przez operatora 
członkowi załogi miejsce, z którego 
członek załogi zazwyczaj rozpoczyna i w 
którym kończy okres służby lub serię 
okresów służby i w którym w zwykłych 
warunkach operator nie odpowiada za 
zakwaterowanie danego członka załogi. 
Aby ułatwić stosowanie tytułu II do tej 
grupy osób, uzasadnione jest 
wykorzystanie tego pojęcia portu 
macierzystego jako kryterium do 
określenia ustawodawstwa mającego 
zastosowanie do członków załogi 
samolotu. Z drugiej strony 
ustawodawstwo mające zastosowanie do 
członków załogi samolotu powinno 
pozostać stabilne, a zasada portu 
macierzystego nie powinna powodować 
częstych zmian mającego zastosowanie 
ustawodawstwa w związku z trybem pracy 
lub sezonowym zapotrzebowaniem w tym 
sektorze.
_____________
1 Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 4.”

Or. en

Poprawka 15
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1
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Rozporządzenie (WE) nr 883/2004
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. w art. 9 ust. 1 pierwsze zdanie otrzymuje 
brzmienie:

1. w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Państwa członkowskie powiadamiają 
pisemnie Komisję Europejską o 
oświadczeniach, dokonanych zgodnie z art. 
1 lit. l, o przepisach i systemach, o których 
mowa w art. 3, o zawartych konwencjach, 
o których mowa w art. 8 ust. 2 oraz o 
świadczeniach minimalnych, o których 
mowa w art. 58, jak też o wprowadzonych 
później istotnych zmianach.”;

„1. Państwa członkowskie powiadamiają 
pisemnie Komisję Europejską o 
oświadczeniach złożonych zgodnie z art. 1 
lit. l), o przepisach i systemach, o których 
mowa w art. 3, o zawartych konwencjach, 
o których mowa w art. 8 ust. 2, o 
świadczeniach minimalnych, o których 
mowa w art. 58, i o braku systemu 
ubezpieczeń, o którym mowa w art. 65a 
ust. 1, jak też o wprowadzonych później 
istotnych zmianach. W powiadomieniach 
takich określa się datę […], od której 
niniejsze rozporządzenie stosować się 
będzie do systemów określonych w 
oświadczeniach państw członkowskich.”;

Or. en

Poprawka 16
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 
Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. w art. 11 dodaje się następujący ustęp: 
„4a. Praca członków załogi samolotu, 
którzy wykonują funkcje usługowe w 
lotniczym transporcie pasażerów i 
towarów, powinna być uznawana za pracę 
prowadzoną w państwie członkowskim, w 
którym znajduje się port macierzysty, 
zgodnie z definicją zawartą w załączniku 
III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 
3922/91 w sprawie harmonizacji 
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wymagań technicznych i procedur 
administracyjnych w dziedzinie lotnictwa 
cywilnego1.
_________________________
1 Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 4.”

Or. en

Poprawka 17
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 883/2004.
Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. w art. 11 dodaje się ustęp 
w brzmieniu:
„4a. Praca najemna, którą członek załogi 
samolotu wykonuje w lotniczym 
transporcie pasażerów lub towarów, jest 
traktowana jak wykonywana w państwie 
członkowskim, w którym znajduje się port 
macierzysty członka załogi w rozumieniu 
załącznika III do rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 3922/91 w sprawie 
harmonizacji wymagań technicznych 
i procedur administracyjnych w dziedzinie 
lotnictwa cywilnego1.
_____________
1 Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 4.”

Or. de

Poprawka 18
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
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Rozporządzenie (WE) nr 883/2004
Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. w art. 11 dodaje się ustęp 
w brzmieniu:
„4a. Członkowie załogi samolotu, którzy 
regularnie wykonują funkcje usługowe 
w lotniczym transporcie pasażerów lub 
towarów w co najmniej dwóch państwach 
członkowskich, podlegają przepisom 
państwa członkowskiego, w którym 
znajduje się ich port macierzysty 
w rozumieniu załącznika III do 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 
w sprawie harmonizacji wymagań 
technicznych i procedur 
administracyjnych w dziedzinie lotnictwa 
cywilnego1.
_____________
1 Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 4.”

Or. de

Poprawka 19
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 
Artykuł 36 – ustęp 2 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. „Instytucja właściwa nie może 
odmówić wydania zezwolenia 
przewidzianego w art. 20 ust. 1 
ubezpieczonej osobie, która uległa 
wypadkowi przy pracy lub zapadła na 
chorobę zawodową, a która ma prawo do 
świadczeń udzielanych na rachunek tej 
instytucji, jeżeli nie może ona otrzymać 
leczenia odpowiedniego do jej stanu 
w państwie członkowskim, w którym 

2a. „Instytucja właściwa nie może 
odmówić wydania zezwolenia 
przewidzianego w art. 20 ust. 1 osobie, 
która uległa wypadkowi przy pracy lub 
zapadła na chorobę zawodową, a która ma 
prawo do świadczeń udzielanych na 
rachunek tej instytucji, jeżeli nie może ona 
otrzymać leczenia odpowiedniego do jej 
stanu w państwie członkowskim, w którym 
osoba ma miejsce zamieszkania, 
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osoba ma miejsca zamieszkania, 
w terminie uzasadnionym z medycznego 
punktu widzenia, z uwzględnieniem jej 
aktualnego stanu zdrowia 
i prawdopodobnego przebiegu choroby.”;

w terminie uzasadnionym z medycznego 
punktu widzenia, z uwzględnieniem jej 
aktualnego stanu zdrowia 
i prawdopodobnego przebiegu choroby.”;

Or. en

Poprawka 20
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 883/2004
Artykuł 63

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. art. 63 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„Do celów stosowania przepisów 
niniejszego rozdziału art. 7 ma 
zastosowanie wyłącznie w przypadkach 
przewidzianych przez art. 64, 65 i 65a oraz 
w określonych w tych artykułach 
granicach.”

Or. en

Poprawka 21
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 
Artykuł 65 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. art. 65 ust. 5 otrzymuje brzmienie: skreślony
„5.(a) O ile lit. b) nie stanowi inaczej, 
bezrobotny, o którym mowa w ust. 2 
zdanie pierwsze i drugie, otrzymuje 
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świadczenia zgodnie z ustawodawstwem 
państwa członkowskiego, w którym ma on 
miejsce zamieszkania, tak jak gdyby 
podlegał temu ustawodawstwu w okresie 
swojego ostatniego zatrudnienia lub pracy 
na własny rachunek. Świadczenia te 
udzielane są przez instytucję miejsca 
zamieszkania.
(b) Jeżeli przepisy państwa 
członkowskiego, w którym ma on miejsce 
zamieszkania, nie przewidują 
ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla 
osób pracujących na własny rachunek, 
osoba bezrobotna, o której mowa w 
pierwszym i w ostatnim zdaniu ust. 2, 
która była ubezpieczona na wypadek 
bezrobocia w państwie członkowskim, w 
którym jako ostatnim pracowała na 
własny rachunek, otrzymuje świadczenia 
zgodnie z przepisami tego państwa 
członkowskiego.
(c) Pracownik nie będący pracownikiem 
przygranicznym, który otrzymał 
świadczenia na koszt instytucji właściwej 
państwa członkowskiego, którego 
ustawodawstwu ostatnio podlegał, 
korzysta jednak przede wszystkim, po 
powrocie do państwa członkowskiego, w 
którym ma miejsce zamieszkania, ze 
świadczeń zgodnie z przepisami art. 64, 
przy czym korzystanie ze świadczeń 
zgodnie z lit. a) zostaje zawieszone na 
okres, przez który bezrobotny korzysta ze 
świadczeń na podstawie ustawodawstwa, 
któremu ostatnio podlegał.”

Or. en

Poprawka 22
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 883/2004
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Artykuł 65 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. art. 65 ust. 5 otrzymuje brzmienie: skreślony
„5.
(a) O ile lit. b) nie stanowi inaczej, 
bezrobotny, o którym mowa w ust. 2 
zdanie pierwsze i drugie, otrzymuje 
świadczenia zgodnie z ustawodawstwem 
państwa członkowskiego, w którym ma on 
miejsce zamieszkania, tak jak gdyby 
podlegał temu ustawodawstwu w okresie 
swojego ostatniego zatrudnienia lub pracy 
na własny rachunek. Świadczenia te 
udzielane są przez instytucję miejsca 
zamieszkania.
(b) Jeżeli przepisy państwa 
członkowskiego, w którym ma on miejsce 
zamieszkania, nie przewidują 
ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla 
osób pracujących na własny rachunek, 
osoba bezrobotna, o której mowa w 
pierwszym i w ostatnim zdaniu ust. 2, 
która była ubezpieczona na wypadek 
bezrobocia w państwie członkowskim, w 
którym jako ostatnim pracowała na 
własny rachunek, otrzymuje świadczenia 
zgodnie z przepisami tego państwa 
członkowskiego.
(c) Pracownik nie będący pracownikiem 
przygranicznym, który otrzymał 
świadczenia na koszt instytucji właściwej 
państwa członkowskiego, którego 
ustawodawstwu ostatnio podlegał, 
korzysta jednak przede wszystkim, po 
powrocie do państwa członkowskiego, w 
którym ma miejsce zamieszkania, ze 
świadczeń zgodnie z przepisami art. 64, 
przy czym korzystanie ze świadczeń 
zgodnie z lit. a) zostaje zawieszone na 
okres, przez który bezrobotny korzysta ze 
świadczeń na podstawie ustawodawstwa, 
któremu ostatnio podlegał.”

Or. en
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Poprawka 23
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 
Artykuł 65 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

po artykule 65 dodaje się artykuł w 
brzmieniu:
„Artykuł 65a
Przepisy szczególne dotyczące 
pracowników przygranicznych 
prowadzących działalność na własny 
rachunek, którzy stali się osobami 
bezrobotnymi w pełnym wymiarze, jeśli w 
państwie członkowskim zamieszkania nie 
ma systemu zasiłków dla bezrobotnych 
obejmującego osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek.
1. W drodze odstępstwa od art. 65 osoba 
bezrobotna w pełnym wymiarze, która w 
ostatnim okresie w charakterze 
pracownika przygranicznego spełniła 
okresy ubezpieczenia jako osoba 
prowadząca działalność na własny 
rachunek lub okresy pracy na własny 
rachunek uznawane do celów 
przyznawania zasiłku dla bezrobotnych i 
którą państwo członkowskie zamieszkania 
poinformowało, że nie istnieje możliwość, 
by jakakolwiek kategoria osób 
prowadząch działalność na własny 
rachunek została objęta systemem 
świadczeń dla bezrobotnych w tym 
państwie członkowskim, rejestruje się i 
pozostaje do dyspozycji służb zatrudnienia 
państwa członkowskiego, w którym 
prowadziła swoją ostatnią działalność 
jako osoba pracująca na własny rachunek 
i nadal spełnia warunki ustanowione w 
przepisach państwa członkowskiego, w 
którym ubiega się o świadczenia. Osoba 
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bezrobotna w pełnym wymiarze może 
dodatkowo pozostawać do dyspozycji służb 
zatrudnienia państwa członkowskiego 
miejsca zamieszkania.
2. Świadczeń osobie bezrobotnej, o której 
mowa w ust. 1, udziela państwo 
członkowskie, którego ustawodawstwu 
ostatnio podlegała, zgodnie ze 
stosowanym przez to państwo 
członkowskie ustawodawstwem.
3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, nie 
chce oddać się do dyspozycji lub 
pozostawać do dyspozycji służb 
zatrudnienia państwa członkowskiego, w 
którym prowadziła ostatnio działalność, 
po zarejestrowaniu się w tych służbach, i 
pragnie poszukiwać pracy w państwie 
członkowskim miejsca zamieszkania, 
wtedy stosuje się odpowiednio przepisy 
art. 64 z wyjątkiem art. 64 ust. 1 lit. a). 
Instytucja właściwa może przedłużyć 
okres, o którym mowa w pierwszym 
zdaniu art. 64 ust. 1 lit. c), do końca 
okresu, podczas którego dana osoba ma 
prawo do świadczeń”.

Or. en

Poprawka 24
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 883/2004
Artykuł 65 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

po artykule 65 dodaje się artykuł w 
brzmieniu:
„Przepisy szczególne w odniesieniu do 
pracowników przygranicznych 
prowadzących działalność na własny 
rachunek, którzy stali się osobami 
bezrobotnymi w pełnym wymiarze, jeśli w 
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państwie członkowskim zamieszkania nie 
ma systemu zasiłków dla bezrobotnych 
obejmującego osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek.
1. W drodze odstępstwa od art. 65 osoba 
bezrobotna w pełnym wymiarze, która w 
ostatnim okresie w charakterze 
pracownika przygranicznego spełniła 
okresy ubezpieczenia jako osoba 
prowadząca działalność na własny 
rachunek lub okresy pracy na własny 
rachunek uznawane do celów 
przyznawania zasiłku dla bezrobotnych i 
którą państwo członkowskie zamieszkania 
poinformowało, że nie istnieje możliwość, 
by jakakolwiek kategoria osób 
prowadząch działalność na własny 
rachunek została objęta systemem 
świadczeń dla bezrobotnych w tym 
państwie członkowskim, rejestruje się i 
pozostaje do dyspozycji służb zatrudnienia 
państwa członkowskiego, w którym 
prowadziła swoją ostatnią działalność 
jako osoba pracująca na własny rachunek 
i nadal spełnia warunki ustanowione w 
przepisach państwa członkowskiego, w 
którym ubiega się o świadczenia. Osoba 
bezrobotna w pełnym wymiarze może 
dodatkowo pozostawać do dyspozycji służb 
zatrudnienia państwa członkowskiego 
miejsca zamieszkania.
2. Osobie bezrobotnej, o której mowa w 
ust. 1, świadczeń udziela państwo 
członkowskie, którego ustawodawstwu 
ostatnio podlegała, zgodnie ze 
stosowanym przez to państwo 
ustawodawstwem.
3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, nie 
chce oddać się do dyspozycji lub 
pozostawać do dyspozycji służb 
zatrudnienia państwa członkowskiego, w 
którym prowadziła ostatnio działalność po 
zarejestrowaniu się w tych służbach i 
pragnie poszukiwać pracy w państwie 
członkowskim miejsca zamieszkania, 
stosuje się wówczas odpowiednio przepisy 
art. 64 z wyjątkiem art. 64 ust. 1 lit. a). 
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Instytucja właściwa może przedłużyć 
okres, o którym mowa w pierwszym 
zdaniu art. 64 ust. 1 lit. c), do końca 
okresu, podczas którego dana osoba ma 
prawo do świadczeń”.

Or. en

Poprawka 25
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 883/2004
Artykuł 87 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 87a

Przepisy przejściowe w celu stosowania 
rozporządzenia (UE) nr xx/2012
1. Jeżeli w wyniku stosowania przepisów 
rozporządzenia (UE) nr xx/2012 dana 
osoba podlega ustawodawstwu innego 
państwa członkowskiego niż państwo 
określone zgodnie z przepisami tytułu II 
niniejszego rozporządzenia w formie 
stosowanej do dnia ...*, to ustawodawstwo 
to ma zastosowanie tak długo, jak dana 
sytuacja pozostaje niezmieniona, w 
każdym przypadku zaś przez okres 
wynoszący maksymalnie 10 lat od 
dnia...**, o ile osoba zainteresowana nie 
przedłoży wniosku o to, by objęto ją 
ustawodawstwem mającym zastosowanie 
na mocy przepisów niniejszego 
rozporządzenia zmienionego 
rozporządzeniem (UE) nr xx/2012. W 
okresie trzech miesięcy od dnia ...*** 
wniosek powinien zostać przedstawiony 
wyznaczonej instytucji państwa 
członkowskiego miejsca zamieszkania, 
jeżeli osoba zainteresowana ma podlegać 
ustawodawstwu określonemu w 
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niniejszym rozporządzeniu zmienionym 
rozporządzeniem (UE) nr xxx/2012.  
Jeżeli wniosek jest złożony po upływie 
wskazanego terminu, zmiana mającego 
zastosowanie ustawodawstwa następuje 
pierwszego dnia następnego miesiąca.
2. Nie później niż w drugim roku 
kalendarzowym od dnia ...***** Komisja 
Administracyjna dokona oceny 
stosowania przepisów ustanowionych w 
art. 65a oraz przedstawi sprawozdanie na 
temat ich stosowania. Na podstawie tego 
sprawozdania Komisja Europejska może 
w stosownych przypadkach przedstawić 
wnioski w celu zmiany tych przepisów.
* Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie rozporządzenia (UE) nr xxx/2012
** Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie rozporządzenia (UE) nr xxx/2012
*** Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie rozporządzenia (UE) nr xxx/2012
**** Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie rozporządzenia (UE) nr xxx/2012
***** Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie rozporządzenia (UE) nr 
xxx/2012.”

Or. en

Poprawka 26
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 987/2009 
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do celów stosowania art. 13 ust. 1 
rozporządzenia podstawowego osoba, 
która „normalnie wykonuje pracę najemną 
w co najmniej dwóch państwach 

5. Do celów stosowania art. 13 ust. 1 
rozporządzenia podstawowego osoba, 
która „normalnie wykonuje pracę najemną 
w co najmniej dwóch państwach 
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członkowskich”, oznacza osobę, która 
równocześnie lub na zmianę wykonuje 
jedną lub kilka rodzajów pracy, w tym 
samym lub kilku przedsiębiorstwach lub 
dla jednego lub kilku pracodawców, z 
wyjątkiem pracy o charakterze 
marginalnym, w jednym lub więcej 
państwach członkowskich.

członkowskich”, oznacza osobę, która 
równocześnie lub na zmianę wykonuje 
jedną lub kilka rodzajów pracy, w tym 
samym lub kilku przedsiębiorstwach lub 
dla jednego lub kilku pracodawców, w 
jednym lub więcej państwach 
członkowskich.”;

Or. en

Poprawka 27
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 987/2009 
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do celów stosowania art. 13 ust. 1 
rozporządzenia podstawowego osoba, 
która „normalnie wykonuje pracę najemną 
w co najmniej dwóch państwach 
członkowskich”, oznacza osobę, która 
równocześnie lub na zmianę wykonuje 
jedną lub kilka rodzajów pracy, w tym 
samym lub kilku przedsiębiorstwach lub 
dla jednego lub kilku pracodawców, z 
wyjątkiem pracy o charakterze 
marginalnym, w jednym lub więcej 
państwach członkowskich.

5. Do celów stosowania art. 13 ust. 1 
rozporządzenia podstawowego osoba, 
która „normalnie wykonuje pracę najemną 
w co najmniej dwóch państwach 
członkowskich”, oznacza osobę, która 
równocześnie lub na zmianę wykonuje 
jedną lub kilka rodzajów pracy, w tym 
samym lub kilku przedsiębiorstwach lub 
dla jednego lub kilku pracodawców, z 
wyjątkiem pracy o charakterze 
marginalnym, w jednym lub więcej 
państwach członkowskich. Zakres tej 
pracy powinien również zostać jasno 
określony przy udziale partnerów 
społecznych.

Or. en

Poprawka 28
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 3 
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Rozporządzenie (WE) nr 987/2009
Artykuł 14 – ustęp 5 a – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do członków załogi 
samolotu, którzy wykonują funkcje 
usługowe w lotniczym transporcie 
pasażerów lub towarów „siedziba lub 
miejsce prowadzenia działalności” 
zdefiniowane w tytule II rozporządzenia 
podstawowego oznacza „port 
macierzysty”, zgodnie z jego definicją 
zawartą w załączniku III do 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 w 
sprawie harmonizacji wymagań 
technicznych i procedur 
administracyjnych w dziedzinie lotnictwa
cywilnego.”

Do celów art. 13 ust. 1 rozporządzenia 
podstawowego będący pracownikiem 
najemnym członek załogi samolotu
służący w lotniczym transporcie pasażerów 
lub towarów w dwóch lub więcej 
państwach członkowskich podlega 
ustawodawstwu państwa członkowskiego, 
w którym znajduje się port macierzysty
zdefiniowany w załączniku III do 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/9”.

Or. en

Poprawka 29
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 987/2009.
Artykuł 14 a – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do członków załogi
samolotu, którzy wykonują funkcje 
usługowe w lotniczym transporcie 
pasażerów lub towarów „siedziba lub 
miejsce prowadzenia działalności” 
zdefiniowane w tytule II rozporządzenia 
podstawowego oznacza „port 
macierzysty”, zgodnie z jego definicją 
zawartą w załączniku III do rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 3922/91 w sprawie 
harmonizacji wymagań technicznych 
i procedur administracyjnych w dziedzinie 

Członkowie załogi samolotu, którzy 
wykonują funkcje usługowe w lotniczym 
transporcie pasażerów lub towarów, 
podlegają przepisom państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się ich 
port macierzysty w rozumieniu załącznika 
III do rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 3922/91 w sprawie harmonizacji 
wymagań technicznych i procedur 
administracyjnych w dziedzinie lotnictwa 
cywilnego1. W ich przypadku „siedziba lub 
miejsce prowadzenia działalności” 
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lotnictwa cywilnego. zdefiniowane w tytule II rozporządzenia 
podstawowego również oznacza „port 
macierzysty”, zgodnie z jego definicją 
zawartą w załączniku III do rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 3922/91 w sprawie 
harmonizacji wymagań technicznych 
i procedur administracyjnych w dziedzinie 
lotnictwa cywilnego.

Or. de

Poprawka 30
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 987/2009 
Artykuł 14 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) w art. 14 dodaje się ust. 5b w 
brzmieniu:
„5b. Praca o charakterze marginalnym 
nie będzie brana pod uwagę do celów 
określenia mającego zastosowanie 
ustawodawstwa na mocy art. 13 
rozporządzenia podstawowego. W tych 
przypadkach stosuje się odpowiednio art. 
16 rozporządzenia wykonawczego”.

Or. en

Poprawka 31
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 987/2009 
Artykuł 55 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. w art. 55 ust. 1 zdanie pierwsze 
otrzymuje brzmienie:
„1. Aby korzystać z przepisów art. 64 
lub art. 65a rozporządzenia 
podstawowego, bezrobotny zamierzający 
udać się do innego państwa 
członkowskiego powiadamia przed 
wyjazdem instytucję właściwą i 
występuje o wydanie dokumentu 
poświadczającego, iż jest on nadal 
uprawniony do świadczeń na warunkach 
określonych w art. 64 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia podstawowego”.

Or. en

Poprawka 32
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 987/2009 
Artykuł 55 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Ustępy 1 do 6 stosuje się odpowiednio 
do osób, o których mowa w art. 65 ust. 5 
lit. b) rozporządzenia podstawowego, z 
wyjątkiem ust. 1 lit. c) tego artykułu.

7. „Ustępy 2 do 6 stosuje się odpowiednio
w sytuacji przewidzianej przepisami 
art. 65a ust. 3 rozporządzenia 
podstawowego.”

Or. en

Poprawka 33
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 6 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 987/2009 
Artykuł 56 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. art. 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku gdy bezrobotny 
postanawia, zgodnie z art. 65 ust. 2 lub 
art. 65a ust. 1 rozporządzenia 
podstawowego, oddać się do dyspozycji 
służb zatrudnienia również w państwie 
członkowskim, które nie zapewnia 
świadczeń, przez zarejestrowanie się tam 
jako osoba poszukująca pracy, 
informuje o tym instytucję oraz służby 
zatrudnienia państwa członkowskiego 
zapewniającego świadczenia.
Na wniosek służb zatrudnienia państwa 
członkowskiego, które nie zapewnia 
świadczeń, służby zatrudnienia państwa 
członkowskiego zapewniającego 
świadczenia przekazują odpowiednie 
informacje na temat rejestracji 
bezrobotnego i poszukiwania przez 
niego zatrudnienia.”

Or. en

Poprawka 34
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 2 – litera -i (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 
Załącznik XI – pozycja „Niderlandy" – punkt 1 f – tiret ósme (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(- i) w punkcie 1 lit. f) dodaje się tiret w 
brzmieniu:
„- renty rodzinne przyznawane w ramach 
systemu ustanowionego przez państwo lub 
w ramach uregulowań emerytalnych 
określonych w układzie zbiorowym.”

Or. nl
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