
PR\884321ET.doc PE476.065v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

2010/0380(COD)

21.11.2011

***I
RAPORTI PROJEKT
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse 
määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord
(KOM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Raportöör: Milan Cabrnoch



PE476.065v01-00 2/9 PR\884321ET.doc

ET

PR_COD_1amCom

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise 
kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 
rakendamise kord
(KOM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0794),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 48, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0005/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A7-0000/2011),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 883/2004
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„1. Liikmesriigid teavitavad Euroopa 
Komisjoni kirjalikult artikli 1 punkti l 
kohastest deklaratsioonidest, artiklis 3 
osutatud õigusaktidest ja 
kindlustusskeemidest, konventsioonidest, 
millega nad on ühinenud artikli 8 lõikes 2 
osutatud korras ja artiklis 58 osutatud 
miinimumhüvitistest ning hiljem tehtud 

„1. Liikmesriigid teavitavad Euroopa 
Komisjoni kirjalikult artikli 1 punkti l 
kohastest deklaratsioonidest, artiklis 3 
osutatud õigusaktidest ja 
kindlustusskeemidest, konventsioonidest, 
millega nad on ühinenud artikli 8 lõikes 2 
osutatud korras ja artiklis 58 osutatud 
miinimumhüvitistest ning hiljem tehtud 
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sisulistest muudatustest.” sisulistest muudatustest.” Sellistes teadetes 
näidatakse kuupäev [...], millest alates 
käesolevat määrust kohaldatakse 
liikmesriikide deklaratsioonides 
nimetatud kindlustusskeemide suhtes.”

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 883/2004
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) talle tööd andva ettevõtte või tööandja 
registrisse kantud asukoha või tegevuskoha 
liikmesriigi õigusakte, kui talle annab tööd 
üks ettevõte või tööandja, või

i) talle tööd andva ettevõtte või tööandja 
registrisse kantud asukoha või tegevuskoha 
liikmesriigi õigusakte, kui talle annab tööd 
üks ettevõte või tööandja, või talle tööd 
andvate ettevõtete või tööandjate 
registrisse kantud asukoha või 
tegevuskoha liikmesriigi õigusakte, kui 
talle annab tööd kaks või rohkem ettevõtet 
või tööandjat, kelle registrisse kantud 
asukoht või tegevuskoht asub ainult ühes 
liikmesriigis, või 

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 883/2004
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) selle liikmesriigi õigusakte, kus asub 
talle tööd andva ettevõtte või tööandja 
registrisse kantud asukoht või tegevuskoht 
ning mis ei ole asjaomase isiku 

ii) selle liikmesriigi õigusakte, kus asub 
talle tööd andva ettevõtte või tööandja 
registrisse kantud asukoht või tegevuskoht 
ning mis ei ole asjaomase isiku 
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elukohajärgne liikmesriik, kui talle 
annavad tööd kaks või mitu ettevõtet või 
tööandjat ja kui vähemalt ühel neist on
registrisse kantud asukoht või tegevuskoht
ainult ühes liikmesriigis, mis ei ole
asjaomase isiku elukohajärgne liikmesriik,
või

elukohajärgne liikmesriik, kui talle 
annavad tööd kaks või mitu ettevõtet või 
tööandjat, mille registrisse kantud asukoht 
või tegevuskoht asub kahes liikmesriigis,
millest üks on asjaomase isiku 
elukohajärgne liikmesriik; või

Or. en

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 883/2004
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) elukohajärgse liikmesriigi õigusakte, 
kui talle annavad tööd kaks või mitu
ettevõtet või tööandjat, kelle registrisse 
kantud asukoht või tegevuskoht on eri
liikmesriikides, millest ükski ei ole
asjaomase isiku elukohajärgne 
liikmesriik,”

iii) elukohajärgse liikmesriigi õigusakte, 
kui talle annavad tööd kaks või mitu
ettevõtjat või tööandjat ja neist vähemalt 
kahe registrisse kantud asukoht või 
tegevuskoht on muudes liikmesriikides kui
asjaomase isiku elukohajärgne 
liikmesriik.”

Or. en

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 883/2004
Artikkel 71 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2. Halduskomisjoni reeglid koostatakse 
tema liikmete vastastikusel kokkuleppel.

„2. Vastavalt aluslepingutes 
kindlaksmääratule teeb halduskomisjon
otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega, 
välja arvatud tema enda reeglite puhul, 
mis koostatakse tema liikmete vastastikusel 
kokkuleppel.

Or. en
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Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 883/2004
Artikkel 71 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigil muudel juhtudel teeb 
halduskomisjon otsuse kvalifitseeritud 
häälteenamusega, nagu on kindlaks 
määratud aluslepingutes.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 987/2009
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„c) muudel juhtudel selle liikmesriigi 
õigusaktid, kelle õigusaktide kohaldamist 
algselt taotleti, kui isik tegutseb kahes või 
mitmes liikmesriigis.”

„c) kõigil muudel juhtudel selle 
liikmesriigi õigusaktid, kelle õigusaktide 
kohaldamist algselt taotleti, kui isik 
tegutseb kahes või mitmes liikmesriigis.”

Or. en

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 2 – alapunkt -a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 883/2004
XI lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a a) Jaos „SAKSAMAA” asendatakse 
punkt 2 järgmisega:
„Olenemata käesoleva määruse artikli 5 
lõikest a ja sotsiaalkindlustuskoodeksi 
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(Sozialgezetzbuch) VI köite artiklist 7 on 
isikul, kellel on teises liikmesriigis 
kohustuslik kindlustus või kes saab teise 
liikmesriigi õigusaktide kohaselt 
vanaduspensioni, õigus liituda Saksamaa 
vabatahtliku kindlustusskeemiga.”

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 2 – alapunkt -a b (uus)
Määrus (EÜ) nr 883/2004
XI lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a b) Jaos „PRANTSUSMAA” jäetakse 
välja punkt 1.

Or. en


