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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og forordning (EF) 
nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004
(KOM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0794),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 48 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0005/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
(A7-0000/2011),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

"1. Medlemsstaterne giver skriftligt 
Europa-Kommissionen meddelelse om de 
erklæringer, der er udfærdiget i henhold til 
artikel 1, litra l), de love og ordninger, der 
er omhandlet i artikel 3, de indgåede 
overenskomster, der er nævnt i artikel 8, 
stk. 2, og de minimumsydelser, der er 
omhandlet i artikel 58, samt om væsentlige 
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ændringer, der efterfølgende foretages." ændringer, der efterfølgende foretages. I 
meddelelserne angives den dato […], fra 
hvilken denne forordning finder 
anvendelse på de ordninger, der er 
anført i medlemsstaternes erklæringer."

Or. en

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 883/2004
Artikel 13 – stk. 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) lovgivningen i den medlemsstat, hvor 
virksomheden eller arbejdsgiveren har sit 
hjemsted eller sit forretningssted, hvis den 
pågældende er beskæftiget af én 
virksomhed eller arbejdsgiver, eller

i) lovgivningen i den medlemsstat, hvor 
virksomheden eller arbejdsgiveren har sit 
hjemsted eller sit forretningssted, hvis den 
pågældende er beskæftiget af én 
virksomhed eller arbejdsgiver, eller 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor 
virksomhederne eller arbejdsgiverne har 
deres hjemsted eller deres forretningssted, 
hvis den pågældende er beskæftiget af to 
eller flere virksomheder eller 
arbejdsgivere, som kun har deres 
hjemsted eller forretningssted i én enkelt 
medlemsstat, eller

Or. en

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 883/2004
Artikel 13 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) lovgivningen i den medlemsstat, hvor 
virksomhedens eller arbejdsgiverens 

ii) lovgivningen i den medlemsstat, hvor 
virksomhedens eller arbejdsgiverens 
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hjemsted eller forretningssted er 
beliggende uden for bopælsmedlemsstaten, 
hvis den pågældende er beskæftiget af to 
eller flere virksomheder eller arbejdsgivere 
og mindst en af disse virksomheder har sit 
hjemsted eller forretningssted i én enkelt 
medlemsstat uden for
bopælsmedlemsstaten, eller

hjemsted eller forretningssted er 
beliggende uden for bopælsmedlemsstaten, 
hvis den pågældende er beskæftiget af to 
eller flere virksomheder eller 
arbejdsgivere, hvis hjemsted eller 
forretningssted befinder sig i to 
medlemsstater, hvoraf den ene er
bopælsmedlemsstaten, eller

Or. en

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 883/2004
Artikel 13 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) lovgivningen i bopælsmedlemsstaten, 
hvis den pågældende er beskæftiget af to 
eller flere virksomheder eller 
arbejdsgivere, som har deres hjemsted eller 
forretningssted i en anden medlemsstat end 
bopælsmedlemsstaten."

iii) lovgivningen i bopælsmedlemsstaten, 
hvis den pågældende er beskæftiget af to 
eller flere virksomheder eller 
arbejdsgivere, og mindst to af dem har 
deres hjemsted eller forretningssted i en 
anden medlemsstat end 
bopælsmedlemsstaten."

Or. en

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 883/2004
Artikel 71 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2. Vedtægterne for den administrative 
kommission fastsættes af dens medlemmer 
ved overenskomst mellem disse.

Den administrative kommission træffer 
afgørelse med kvalificeret flertal som 
fastlagt af traktaterne, undtagen hvad 
angår vedtagelse af vedtægterne, som
fastsættes af dens medlemmer ved 
overenskomst mellem disse.
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Or. en

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 883/2004
Artikel 71 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I alle andre tilfælde træffer den 
administrative kommission afgørelse med 
kvalificeret flertal som fastlagt af 
traktaterne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 – litra b
Forordning (EF) nr. 987/2009
Artikel 6 – stk. 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"c) "i andre tilfælde lovgivningen i den 
medlemsstat, hvis lovgivning der først blev 
anmodet om anvendelse af, hvis personen 
udøver sin virksomhed i to eller flere 
medlemsstater."

"c) "i alle andre tilfælde lovgivningen i den 
medlemsstat, hvis lovgivning der først blev 
anmodet om anvendelse af, hvis personen 
udøver sin virksomhed i to eller flere 
medlemsstater."

Or. en

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Bilag – nr. 2 – litra -aa (nyt) 
Forordning (EF) nr. 883/2004
Bilag XI

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-aa) Afsnittet "TYSKLAND", punkt 2, 
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affattes således:
"Uanset denne forordnings artikel 5, litra 
a), og artikel 7 i sjette bog i socialloven 
(Sozialgesetzbuch VI) har en person, som 
er tvunget forsikret i en anden 
medlemsstat eller modtager alderspension 
i henhold til lovgivningen i en anden 
medlemsstat, adgang til den frivillige 
forsikringsordning i Tyskland."

Or. en

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Bilag – nr. 2 – litra -ab (nyt) 
Forordning (EF) nr. 883/2004
Bilag XI

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-ab) I afsnittet "FRANKRIG" udgår 
punkt 1.

Or. en


