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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 
muuttamisesta
(KOM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0794),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 48 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0005/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 883/2004
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

"1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
Euroopan komissiolle kirjallisesti 
1 artiklan l alakohdassa tarkoitetuista 
ilmoituksista, 3 artiklassa tarkoitetuista 
lainsäädännöistä ja järjestelmistä, 8 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuista tehdyistä 

"1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
Euroopan komissiolle kirjallisesti 
1 artiklan l alakohdassa tarkoitetuista 
ilmoituksista, 3 artiklassa tarkoitetuista 
lainsäädännöistä ja järjestelmistä, 8 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuista tehdyistä 
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sopimuksista ja 58 artiklassa tarkoitetuista 
vähimmäisetuuksista sekä myöhemmin 
tehtävistä tärkeistä muutoksista."

sopimuksista ja 58 artiklassa tarkoitetuista 
vähimmäisetuuksista sekä myöhemmin 
tehtävistä tärkeistä muutoksista.
Ilmoituksissa on annettava päivämäärä, 
josta alkaen tätä asetusta sovelletaan 
jäsenvaltioiden ilmoituksissa mainittuihin 
järjestelmiin."

Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 883/2004
13 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) sen jäsenvaltion lainsäädännön alainen, 
jossa yrityksen tai työnantajan kotipaikka 
tai liiketoimintapaikka sijaitsee, jos henkilö 
on yhden yrityksen tai työnantajan 
palveluksessa, tai

i) sen jäsenvaltion lainsäädännön alainen, 
jossa yrityksen tai työnantajan kotipaikka 
tai liiketoimintapaikka sijaitsee, jos henkilö 
on yhden yrityksen tai työnantajan 
palveluksessa, tai sen jäsenvaltion 
lainsäädännön alainen, jossa yrityksen tai 
työnantajan kotipaikka tai 
liiketoimintapaikka sijaitsee, jos henkilö 
on yhden yrityksen tai työnantajan 
palveluksessa tai jos hän on kahden tai 
useamman yrityksen tai työnantajan 
palveluksessa ja näiden kotipaikka tai 
liiketoimintapaikka sijaitsee ainoastaan 
yhdessä jäsenvaltiossa;

Or. en
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Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 883/2004
13 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) sen jäsenvaltion lainsäädännön alainen, 
jossa yrityksen tai työnantajan kotipaikka 
tai liiketoimintapaikka sijaitsee ja joka on 
muu kuin henkilön asuinjäsenvaltio, jos 
henkilö on kahden tai useamman yrityksen 
tai työnantajan palveluksessa ja jos näistä 
yrityksistä ainakin yhden kotipaikka tai 
liiketoimintapaikka sijaitsee yhdessä 
jäsenvaltiossa, joka on muu kuin henkilön 
asuinjäsenvaltio, tai

ii) sen jäsenvaltion lainsäädännön alainen, 
jossa yrityksen tai työnantajan kotipaikka 
tai liiketoimintapaikka sijaitsee ja joka on 
muu kuin henkilön asuinjäsenvaltio, jos 
henkilö on kahden tai useamman yrityksen 
tai työnantajan palveluksessa ja näiden
kotipaikka tai liiketoimintapaikka sijaitsee 
kahdessa jäsenvaltiossa, joista toinen on 
henkilön asuinjäsenvaltio; 

Or. en

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 883/2004
13 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) asuinjäsenvaltionsa lainsäädännön 
alainen, jos hän työskentelee kahdelle tai 
useammalle yritykselle tai työnantajalle, 
joiden kotipaikat tai liiketoimintapaikat 
ovat eri jäsenvaltioissa, jotka eivät ole 
henkilön asuinjäsenvaltio."

iii) asuinjäsenvaltionsa lainsäädännön 
alainen, jos hän työskentelee kahdelle tai 
useammalle yritykselle tai työnantajalle, ja 
näistä ainakin kahden kotipaikka tai 
liiketoimintapaikka sijaitsee eri 
jäsenvaltioissa, joista mikään ei ole 
henkilön asuinjäsenvaltio."

Or. en
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Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 kohta
Asetus (EY) N:o 883/2004
71 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"2. Hallintotoimikunnan jäsenet sopivat 
yhdessä toimikunnan säännöistä.

"2. Hallintotoimikunta tekee päätöksensä 
perussopimuksissa määritellyllä 
määräenemmistöllä, lukuun ottamatta 
toimikunnan sääntöjä, jotka laaditaan 
hallintotoimikunnan jäsenten keskinäisin 
sopimuksin.

Or. en

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 kohta
Asetus (EY) N:o 883/2004
71 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa muissa tapauksissa 
hallintotoimikunta tekee päätöksensä 
perussopimuksissa määritellyllä 
määräenemmistöllä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 987/2009
6 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

"c) muissa tapauksissa, joissa henkilö 
harjoittaa yhtä tai useampaa toimintaa 
kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa, 
sen jäsenvaltion lainsäädäntö, jonka 

"c) kaikissa muissa tapauksissa, joissa 
henkilö harjoittaa toimintaa kahdessa tai 
useammassa jäsenvaltiossa, sen 
jäsenvaltion lainsäädäntö, jonka 
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soveltamista on ensin haettu." soveltamista ensin pyydettiin."

Or. en

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 kohta – -a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 883/2004
Liite XI

Komission teksti Tarkistus

-a a) Korvataan jaksossa "SAKSA" 
2 kohta seuraavasti:
"Sen estämättä, mitä tämän asetuksen 
5 artiklan a kohdassa ja sosiaalilain 
(Sozialgesetzbuch VI) VI osan 7 pykälässä 
säädetään, henkilö, joka kuuluu 
pakolliseen vakuutusjärjestelmään 
toisessa jäsenvaltiossa tai saa 
vanhuuseläkettä toisen jäsenvaltion 
lainsäädännön nojalla, voi liittyä Saksan 
vapaaehtoiseen vakuutusjärjestelmään."

Or. en

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 kohta – -a b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 883/2004
Liite XI

Komission teksti Tarkistus

-a b) Poistetaan jaksossa "RANSKA" 1 
kohta.

Or. en


