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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 
883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o 
določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004
(KOM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0794),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 48 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0005/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0000/2011),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 883/2004
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„1. Države članice pisno obvestijo 
Evropsko komisijo o izjavah iz člena 1(l), 
zakonodaji in sistemih iz člena 3, 
konvencijah, sklenjenih v skladu s členom 
8(2), in minimalnih dajatvah iz člena 58 ter 
o bistvenih kasnejših spremembah.“;

„1. Države članice pisno obvestijo 
Evropsko komisijo o izjavah iz člena 1(l), 
zakonodaji in sistemih iz člena 3, 
konvencijah, sklenjenih v skladu s 
členom 8(2), in minimalnih dajatvah iz 
člena 58 ter o bistvenih kasnejših 
spremembah. V takšnih pisnih obvestilih 
je naveden datum [...], od katerega se ta 
uredba uporablja za sisteme, navedene v 
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izjavah držav članic.“;

Or. en

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 883/2004
Člen 13 – odstavek 1 – točka b – podtočka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) zakonodaja države članice, v kateri se 
nahaja statutarni sedež ali poslovna enota 
podjetja ali delodajalca, če je oseba 
zaposlena pri enem podjetju ali 
delodajalcu, ali

(i) zakonodaja države članice, v kateri se 
nahaja statutarni sedež ali poslovna enota 
podjetja ali delodajalca, če je oseba 
zaposlena pri enem podjetju ali 
delodajalcu, ali zakonodaja države članice, 
v kateri se nahajajo statutarni sedeži ali 
poslovne enote podjetij ali delodajalcev, če 
je oseba zaposlena pri dveh ali več 
podjetjih ali delodajalcih, ki imajo 
statutarni sedež ali poslovno enoto samo v 
eni državi članici; ali

Or. en

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 883/2004
Člen 13 – odstavek 1 – točka b – podtočka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) zakonodaja države članice, v kateri se 
nahaja statutarni sedež ali poslovna enota 
podjetja ali delodajalca izven države 
članice stalnega prebivališča, če je oseba 
zaposlena pri dveh ali več podjetjih ali 
delodajalcih ter ima vsaj eno od teh 
podjetij statutarni sedež ali poslovno enoto
v eni državi članici izven države članice

(ii) zakonodaja države članice, v kateri se 
nahaja statutarni sedež ali poslovna enota 
podjetja ali delodajalca izven države 
članice stalnega prebivališča, če je oseba 
zaposlena pri dveh ali več podjetjih ali 
delodajalcih, ki imajo statutarni sedež ali 
poslovne enote v dveh državah članicah, 
pri čemer je ena od teh država članica
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stalnega prebivališča, ali stalnega prebivališča, ali

Or. en

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Article 1 – point 4
Uredba (ES) št. 883/2004
Člen 13 – odstavek 1 – točka b – podtočka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) zakonodaja države članice stalnega 
prebivališča, če je oseba zaposlena pri dveh 
ali več podjetjih ali delodajalcih, ki imajo
statutarni sedež ali poslovno enoto v 
različnih državah članicah izven države 
članice stalnega prebivališča.

(iii) zakonodaja države članice stalnega 
prebivališča, če je oseba zaposlena pri dveh 
ali več podjetjih ali delodajalcih, vsaj dva 
od njih pa imata statutarni sedež ali 
poslovno enoto v državah članicah, ki niso 
država članica stalnega prebivališča.

Or. en

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Člen 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 883/2004
Člen 71 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Poslovnik Upravne komisije
sporazumno pripravijo njeni člani.

2. Upravna komisija odloča s kvalificirano 
večino, kakor je določeno v Pogodbah, 
razen pri pripravi svojega poslovnika, za 
katerega je potrebna sporazumna 
odločitev članov.

Or. en

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Člen 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 883/2004
Člen 71 – odstavek 2 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V vseh drugih primerih bo Upravna 
komisija odločala s kvalificirano večino, 
kot je določeno v Pogodbah.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1 – točka b
Uredba (ES) št. 987/2009
Člen 6 – odstavek 1 – točka c 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(c) v drugih primerih zakonodaja države 
članice, v kateri je bila zahteva za uporabo 
zakonodaje najprej predložena, ko oseba 
dejavnost ali dejavnosti opravlja v dveh ali 
več državah članicah.“

„(c) v vseh drugih primerih, zakonodaja 
države članice, v kateri je bila zahteva za 
uporabo zakonodaje najprej predložena, ko 
oseba dejavnost ali dejavnosti opravlja v 
dveh ali več državah članicah.“

Or. en

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Priloga – točka 2 – točka (-aa) (novo)
Uredba (ES) št. 883/2004
Priloga XI

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-aa) v oddelku "NEMČIJA" se točka 2 
nadomesti z naslednjim:
„Ne glede na člen 5(a) te uredbe in člen 7 
Knjige VI Socialnega zakonika 
(Sozialgesetzbuch VI) lahko oseba, ki je 
obvezno zavarovana v drugi državi članici 
ali prejema starostno pokojnino po 
zakonodaji druge države članice, vstopi v 
sistem prostovoljnega zavarovanja v 
Nemčiji.“
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Or. en

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Priloga – točka 2 – točka (-ab) (novo)
Uredba (ES) št. 883/2004
Priloga XI

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-ab) v oddelku "FRANCIJA" se črta 
točka 1.

Or. en


