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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].



PR\884321SV.doc 3/9 PE476.065v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5



PE476.065v01-00 4/9 PR\884321SV.doc

SV



PR\884321SV.doc 5/9 PE476.065v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning 
(EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004
(KOM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0794),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 48 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0005/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A7-.../2011).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 883/2004
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Medlemsstaterna ska till 
Europeiska kommissionen skriftligen 
anmäla de förklaringar som görs i enlighet 
med artikel 1 led l, den lagstiftning och de 
system som avses i artikel 3, de 
konventioner som ingåtts och som avses i 
artikel 8.2 och de minimibelopp som avses 
i artikel 58 samt ändringar i sak som 

”1. Medlemsstaterna ska till 
Europeiska kommissionen skriftligen 
anmäla de förklaringar som görs i enlighet 
med artikel 1 led l, den lagstiftning och de 
system som avses i artikel 3, de 
konventioner som ingåtts och som avses i 
artikel 8.2 och de minimibelopp som avses 
i artikel 58 samt ändringar i sak som 
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företas senare.” företas senare. I anmälningarna ska anges 
den tidpunkt från och med vilken denna 
förordning ska tillämpas på de särskilda 
system som anges i medlemsstaternas 
förklaringar.”

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 883/2004
Artikel 13 – punkt 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) omfattas av lagstiftningen i den 
medlemsstat där företagets eller 
arbetsgivarens säte eller verksamhetsställe 
är beläget, om han är anställd av ett företag 
eller en arbetsgivare, eller

i) omfattas av lagstiftningen i den 
medlemsstat där företagets eller 
arbetsgivarens säte eller verksamhetsställe 
är beläget, om han är anställd av ett företag 
eller en arbetsgivare, eller lagstiftningen i 
den medlemsstat där företagens eller 
arbetsgivarnas säten eller 
verksamhetsställen är belägna, om han är 
anställd av två eller flera företag eller 
arbetsgivare som har sina säten eller 
verksamhetsställen i en enda medlemsstat, 
eller

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 883/2004
Artikel 13 – punkt 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) omfattas av lagstiftningen i den 
medlemsstat där företagets eller 
arbetsgivarens säte eller verksamhetsställe 

ii) omfattas av lagstiftningen i den 
medlemsstat där företagets eller 
arbetsgivarens säte eller verksamhetsställe 
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är beläget utanför den medlemsstat där han 
är bosatt, om han är anställd av två eller 
flera företag eller arbetsgivare och minst 
ett av dessa företag har sitt säte eller 
verksamhetsställe i en enda medlemsstat 
utanför den medlemsstat där han är bosatt, 
eller

är beläget utanför den medlemsstat där han 
är bosatt, om han är anställd av två eller 
flera företag eller arbetsgivare som har 
sina säten eller verksamhetsställen i 
två medlemsstater, varav den ena är den 
medlemsstat där han är bosatt, eller

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 883/2004
Artikel 13 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) omfattas av lagstiftningen i den 
medlemsstat där han är bosatt, om han är 
anställd av två eller flera företag eller 
arbetsgivare som har sina säten eller 
verksamhetsställen i olika medlemsstater 
utanför den medlemsstat där han är bosatt.”

iii) omfattas av lagstiftningen i den 
medlemsstat där han är bosatt, om han är 
anställd av två eller flera företag eller 
arbetsgivare, varav minst två har sina säten 
eller verksamhetsställen i olika 
medlemsstater utanför den medlemsstat där 
han är bosatt.”

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7
Förordning (EG) nr 883/2004
Artikel 71 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Administrativa kommissionens
arbetsordning ska fastställas genom 
överenskommelse mellan dess ledamöter.

”2. Administrativa kommissionen ska fatta 
beslut med kvalificerad majoritet i 
enlighet med bestämmelserna i fördragen, 
förutom när den antar sin arbetsordning, 
vilken ska fastställas genom 
överenskommelse mellan dess ledamöter.
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Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7
Förordning (EG) nr 883/2004
Artikel 71 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I alla andra fall ska administrativa 
kommissionen fatta beslut med 
kvalificerad majoritet i enlighet med 
bestämmelserna i fördragen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led b
Förordning (EG) nr 987/2009
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”c) I övriga fall, lagstiftningen i den 
medlemsstat vars tillämpning först 
begärdes om personen är anställd eller 
bedriver verksamhet i två eller flera 
medlemsstater.”

”c) I alla övriga fall, lagstiftningen i den 
medlemsstat vars tillämpning först 
begärdes om personen är anställd eller 
bedriver verksamhet i två eller flera 
medlemsstater.”

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Bilaga – led 2 – led -aa (nytt)
Förordning (EG) nr 883/2004
Bilaga XI
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

-aa) I avsnittet ”TYSKLAND” ska punkt 2 
ersättas med följande:
”Utan hinder av artikel 5 a i denna 
förordning och artikel 7 i bok VI av 
socialförsäkringsbalken 
(Sozialgesetzbuch VI), får en person som 
är obligatoriskt försäkrad i en annan 
medlemsstat eller uppbär ålderspension 
enligt en annan medlemsstats lagstiftning 
ansluta sig till den frivilliga försäkringen 
i Tyskland.”

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Bilaga – led 2 – led -ab (nytt)
Förordning (EG) nr 883/2004
Bilaga XI

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-ab) I avsnittet ”FRANKRIKE” ska 
punkt 1 utgå.

Or. en


