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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

2010/0380(COD)

21.11.2011

***I
JELENTÉSTERVEZET
a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, 
valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás 
megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Előadó: Milan Cabrnoch



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

HU

PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a 
883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 
987/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0794),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
48. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–
0005/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A7-0000/2011),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
883/2004/EK rendelet
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok írásban értesítik az 
Európai Bizottságot az 1. cikk l) pont 
szerint tett nyilatkozatokról, a 3. cikkben 
említett jogszabályokról és rendszerekről, a 
8. cikk (2) bekezdésében említettek szerint 
megkötött egyezményekről és az 
58. cikkben említett minimumellátásokról, 
valamint az utólag végzett jelentős 

(1) A tagállamok írásban értesítik az 
Európai Bizottságot az 1. cikk l) pont 
szerint tett nyilatkozatokról, a 3. cikkben 
említett jogszabályokról és rendszerekről, a 
8. cikk (2) bekezdésében említettek szerint 
megkötött egyezményekről és az 
58. cikkben említett minimumellátásokról, 
valamint az utólag végzett jelentős 
módosításokról. Az értesítéseknek 
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módosításokról. tartalmazniuk kell azt az időpontot […], 
amelytől kezdve e rendeletet kell 
alkalmazni a tagállamok nyilatkozataiban 
meghatározott rendszerekre.

Or. en

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
883/2004/EK rendelet
13 cikk – 1 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) annak a tagállamnak a jogszabályai, 
amelyben a vállalkozás vagy munkáltató 
bejegyzett székhelye vagy lakóhelye
található, ha a személyt egy vállalkozás 
vagy munkáltató alkalmazza; vagy

i) annak a tagállamnak a jogszabályai, 
amelyben a vállalkozás vagy munkáltató 
bejegyzett székhelye vagy telephelye
található, ha a személyt egy vállalkozás 
vagy munkáltató alkalmazza, vagy annak a 
tagállamnak a jogszabályai, amelyben a 
vállalkozások vagy munkáltatók bejegyzett 
székhelyei vagy telephelyei találhatók, ha 
a személyt két vagy több olyan vállalkozás 
vagy munkáltató alkalmazza, amelyek 
bejegyzett székhelyei vagy telephelyei 
kizárólag egy uniós tagállamban 
találhatóak; vagy

Or. en

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
883/2004/EK rendelet
13 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) annak a tagállamnak a jogszabályai, 
amelyben a vállalkozás vagy munkáltató 
bejegyzett székhelye vagy lakóhelye

ii) annak a tagállamnak a jogszabályai, 
amelyben a vállalkozás vagy munkáltató 
bejegyzett székhelye vagy telephelye
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található a lakóhely szerinti tagállamon 
kívül, ha a személyt két vagy több 
vállalkozás vagy munkáltató alkalmazza,
és e vállalkozások közül legalább egynek a
bejegyzett székhelye vagy üzletviteli helye
egy, a lakóhely szerinti tagállamtól eltérő 
tagállamban található; vagy

található a lakóhely szerinti tagállamon 
kívül, ha a személyt két vagy több 
vállalkozás vagy munkáltató alkalmazza,
amelyek bejegyzett székhelye vagy 
telephelye két tagállamban található,
amelyek egyike a lakóhely szerinti
tagállam; vagy

Or. en

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
883/2004/EK rendelet
13 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii) a lakóhely szerinti tagállam 
jogszabályai, ha a személyt két vagy több 
vállalkozás vagy munkáltató alkalmazza,
amelyeknek a bejegyzett székhelye vagy
lakóhelye a lakóhely szerinti tagállamtól 
eltérő, különböző tagállamokban található.

iii) a lakóhely szerinti tagállam 
jogszabályai, ha a személyt két vagy több 
vállalkozás vagy munkáltató alkalmazza,
amelyek közül legalább kettőnek a 
bejegyzett székhelye vagy telephelye a 
lakóhely szerinti tagállamtól eltérő, 
különböző tagállamokban található.

Or. en

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont
883/2004/EK rendelet
71 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az igazgatási bizottság tagjainak
kölcsönös megállapodása alapján állapítja 
meg alapszabályát.

(2)Az igazgatási bizottság a 
Szerződésekben meghatározott minősített 
többséggel dönt, kivéve alapszabályának 
elfogadásakor, amelyet a tagok kölcsönös
megállapodás útján dolgoznak ki.

Or. en
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Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont
883/2004/EK rendelet
71 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden egyéb esetben az igazgatási 
bizottság a szerződések által 
meghatározott módon, minősített 
többséggel határoz.

törölve

Or. en

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – b pont
987/2009/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egyéb esetekben, ha az érintett személy 
két vagy több tagállamban gyakorol 
tevékenységet vagy tevékenységeket, 
akkor azon tagállam jogszabályai 
alkalmazandók, amelyben az adott 
tagállam jogának alkalmazását először 
kérték.

c) minden egyéb esetben, ha az érintett 
személy két vagy több tagállamban 
gyakorol tevékenységet vagy 
tevékenységeket, akkor azon tagállam 
jogszabályai alkalmazandók, amelyben az 
adott tagállam jogának alkalmazását 
először kérték.

Or. en

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont – -a a pont (új)
883/2004/EK rendelet
XI Melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) A „NÉMETORSZÁG” szakasz 2. 



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

HU

pontja helyébe a következő szöveg lép:
„E rendelet 5. cikke a) pontjának és a 
Sozialgesetzbuch VI (szociális 
törvénykönyv VI. könyve) 7. cikkének 
sérelme nélkül az a személy, akinek egy 
másik tagállamban kötelező biztosítása 
van, vagy egy másik tagállam jogszabályai 
értelmében öregségi nyugdíjban részesül, 
csatlakozhat az önkéntes biztosítási 
rendszerhez Németországban.”

Or. en

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont – -a b pont (új)
883/2004/EK rendelet
XI Melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ab) a „FRANCIAORSZÁG” szakaszban 
az 1. pontot el kell hagyni.

Or. en


