
P6_TA(2006)0471 

Socialinės apsaugos sistemos, taikomos darbuotojams ir jų šeimos nariams, 

judantiems Bendrijoje ***I 

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės 

apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai 

dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, ir Tarybos reglamentą 

(EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką 

(COM(2005)0676 – C6-0442/2005 – 2005/0258(COD)) 

 

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2005)0676)1, 

 

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 42 bei 308 straipsnius, pagal kuriuos 

Komisija pateikė Parlamentui pasiūlymą (C6-0442/2005), 

 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 

 

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0346/2006), 

 

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais; 

 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina 

keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu; 

 

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai. 

 

 

                                                 

1  Dar neskelbta OL. 



P6_TC1-COD(2005)0258 

 

Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2006 m. lapkričio 14 d. siekiant 

priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2006, iš dalies keičiantį 

Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo 

sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, 

judantiems Bendrijoje  

(Tekstas svarbus EEE) 

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 42 ir 308 straipsnius, 

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą, 

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 2, 

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos 3, 

 

kadangi: 

(1) Siekiant atsižvelgti į kai kurių valstybių narių teisės aktų pasikeitimus, tam tikri 

Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 priedai turi būti pritaikyti. 

(2) Todėl Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas. 

(3) Siekiant užtikrinti, kad esminė Nyderlandų sveikatos draudimo sistemos reforma, kuri 

įsigalioja 2006 m. sausio 1 d., būtų nuo jos įsigaliojimo dienos teisingai nurodoma Europos 

koordinuojančiose nuostatose, taip suteikiant teisinį aiškumą dėl ligos išmokų 

koordinavimo, būtina numatyti, kad Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 I ir VI priedų daliniai 

pakeitimai, susiję su Nyderlandų sveikatos draudimo sistema, būtų taikomi atgaline data 

nuo 2006 m. sausio 1 d.  

(4) Sutartyje nenumatyti kiti nei 308 straipsnyje nurodyti įgaliojimai imtis reikiamų priemonių 

socialinės apsaugos srityje ne pagal darbo sutartį dirbančių asmenų atžvilgiu, 

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 

                                                 

2 ... nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).  
3 2006 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento pozicija. 
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1 straipsnis 

Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 I, II, IIa, III, IV ir VI priedai iš dalies keičiami taip, kaip numatyta 

šio reglamento priede.  

2 straipsnis 

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.  

Priedo 1 punkto b papunktis ir 6 punkto b papunktis, susiję su Nyderlandais, taikomi nuo 2006 m. 

sausio 1 d., išskyrus EEB reglamento Nr. 1408/71 VI priedo skyriaus „Q. NYDERLANDAI“ 

1 punkto f papunkčio šeštą įtrauką, kaip įterpta šio reglamento priedo 6 punkto b papunkčiu, kuri 

taikoma nuo datos, nurodytos šio straipsnio pirmoje pastraipoje. 

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. 

Priimta ,  

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu 

Pirmininkas Pirmininkas 

 

 



PRIEDAS 

Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 priedai iš dalies keičiami taip: 

1. I priedas iš dalies keičiamas taip: 

a) I dalies skirsnis „X. ŠVEDIJA“ pakeičiamas taip: 

 „X. ŠVEDIJA 

 Vadovaujantis Socialinio draudimo įmokų įstatymo (2000:980) 3 skyriaus 3 dalimi, 

asmenys, užsiimantys atlygintina veikla ir nuo gaunamų pajamų patys mokantys 

įmokas, laikomi savarankiškai dirbančiais asmenimis.“; 

b) II dalies skirsnis „Q. NYDERLANDAI“ pakeičiamas taip: 

 „Q. NYDERLANDAI 

 Nustatant teisę į išmokas pagal reglamento III antraštinės dalies 1 ir 4 skyrius 

„šeimos narys“ reiškia sutuoktinį, registruotą partnerį arba vaiką iki 18 m.“.  

 

2. II priedo III dalies skirsnis „R. AUSTRIJA“ pakeičiamas taip: 

„R. AUSTRIJA 

Nėra.“. 

3. IIa priedas iš dalies keičiamas taip: 

a) skirsnis „M. LIETUVA“ pakeičiamas taip: 

„M. LIETUVA 

a) Šalpos pensija (2005 m. Valstybinių šalpos išmokų įstatymas, 5 straipsnis). 

b) Šalpos kompensacija (2005 m. Valstybinių šalpos išmokų įstatymas, 

15 straipsnis). 

c) Transporto išlaidų kompensacija, skiriama neįgaliesiems, turintiems sutrikusią 

judėjimo funkciją (2000 m. Transporto lengvatų įstatymas, 7 straipsnis).“; 
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b) skirsnyje „V. SLOVAKIJA“ dabartinis įrašas tampa a punktu, ir pridedamas šis 

punktas: 

„b) Socialinė pensija, paskirta iki 2004 m. sausio 1 d.“. 

4. III priedo A dalyje išbraukiamas 187 punktas.  

 

5. IV priedas iš dalies keičiamas taip: 

a) A dalies skirsnis „V. SLOVAKIJA“ pakeičiamas taip:  

 „V. SLOVAKIJA 

 Invalidumo pensija asmeniui, kuris tapo neįgalus būdamas išlaikomu vaiku ir kurio 

atžvilgiu laikoma, kad jis visuomet atitinka draudimo laikotarpio reikalavimą 

(Socialinio draudimo įstatymo Nr. 461/2003 su pakeitimais 70 straipsnio 2 dalis, 

72 straipsnio 3 dalis, 73 straipsnio 3 ir 4 dalys).“; 

b) B dalies skirsnis „G. ISPANIJA“ pakeičiamas taip: 

 „G. ISPANIJA  

 Savarankiškai dirbančių jūrininkų pensinio amžiaus paankstinimo sistema, kaip 

nurodyta 2004 m. gruodžio 30 d. Karališkajame dekrete Nr. 2390/2004.“; 

c) C dalis iš dalies keičiama taip: 

i) Skirsnis „V. SLOVAKIJA“ pakeičiamas taip: 

 „V. SLOVAKIJA 

 Pensija netekus maitintojo (našlės, našlio ir našlaičio pensija), kurios dydis 

nustatomas pagal senatvės pensiją, išankstinę senatvės pensiją arba invalidumo 

pensiją, kuri buvo mokama velioniui.“  

 

ii) skirsnis „X. ŠVEDIJA“ pakeičiamas taip:  

 „X. ŠVEDIJA  
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 Pagal pajamas nustatomos senatvės pensijos (Įstatymas 1998:674) ir 

garantuotos pensijos mokamos kaip senatvės pensijos (Įstatymas 1998:702).“; 

d) D dalis iš dalies keičiama taip: 

i) 1 punkto i papunktis pakeičiamas taip: 

„i) Švedijos užtikrinamoji pensija ir garantuota kompensacija, kurios pakeitė 

viso dydžio Švedijos valstybines pensijas, numatytas pagal valstybinių 

pensijų teisės aktus, kurie buvo taikomi iki 1993 m. sausio 1 d., viso 

dydžio valstybinė pensija, paskirta pagal nuo tos dienos taikomų teisės 

aktų pereinamojo laikotarpio taisykles, ir Švedijos pagal pajamas 

nustatoma ligos kompensacija bei veiklos kompensacija.“ 

ii) 2 punkto i papunktis pakeičiamas taip: 

„i) Švedijos ligos kompensacija ir veiklos kompensacija, skiriamos 

kaip garantuota kompensacija (Įstatymas 1962:381 su pakeitimais, 

padarytais Įstatymu 2001:489), pensija netekus maitintojo, 

apskaičiuota remiantis pripažintais draudimo laikotarpiais 

(Įstatymai 2000:461 ir 2000:462) ir Švedijos senatvės pensija, 

skiriama kaip užtikrinamoji pensija, apskaičiuota remiantis jau 

įgytu įskaitytinu laikotarpiu (Įstatymas 1998:702).“ 

 

iii) 3 punktas iš dalies keičiamas taip: 

– 3 punkto a papunktis pakeičiamas taip: 

„a) 2003 m. rugpjūčio 18 d. Šiaurės šalių konvencija dėl socialinės 

apsaugos.“ 

– pridedamas šis punktas: 

„c) 2000 m. lapkričio 10 d. Suomijos Respublikos ir Didžiosios 

Liuksemburgo Hercogystės susitarimas dėl socialinės apsaugos.“; 

6. VI priedas iš dalies keičiamas taip: 



 3 

a) skirsnis „E. ESTIJA“ pakeičiamas taip:  

 „E. ESTIJA 

 Apskaičiuojant tėvystės išmoką kitoje valstybėje narėje nei Estija įgyti darbo 

laikotarpiai laikomi nustatytais pagal tokią pačią vidutinę socialinių mokesčių sumą, 

kokia yra sumokama per darbo Estijoje laikotarpius, su kuriais jie yra sudedami. Jei 

per ataskaitinius metus asmuo dirbo tik kitose valstybėse narėse, laikoma, kad 

išmoka yra apskaičiuota pagal vidutinę socialinių mokesčių sumą, sumokėtą Estijoje 

per laikotarpį nuo ataskaitinių metų iki motinystės atostogų.“; 

 

b) skirsnio „Q. NYDERLANDAI“ 1 punktas pakeičiamas taip:  

"1. Sveikatos draudimas 

a) Teisių į išmokas natūra pagal Nyderlandų teisės aktus atžvilgiu, 

įgyvendinant šio reglamento III antraštinės dalies 1 ir 4 skyrius, teisę į 

išmokas natūra įgiję asmenys reiškia:  

i) asmenis, kurie pagal Zorgverzekeringswet (Sveikatos priežiūros 

draudimo įstatymo) 2 straipsnį privalo sudaryti draudimo sutartį su 

sveikatos draudiku,  

 ir 

ii) kadangi jie nepatenka į i papunkčio taikymo sritį, asmenis, 

gyvenančius kitoje valstybėje narėje ir pagal reglamentą įgijusius 

teisę į sveikatos priežiūrą savo gyvenamosios vietos valstybėje, 

kurių išlaidas padengia Nyderlandai. 

b) Pagal Zorgverzekeringswet (Sveikatos priežiūros draudimo įstatymo) 

nuostatas a punkto i papunktyje nurodyti asmenys privalo sudaryti sutartį 

su sveikatos draudiku, o asmenys, nurodyti a punkto ii papunktyje 

privalo apsidrausti College voor zorgverzekeringen (Sveikatos priežiūros 

draudimo valdyboje). 
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c) a punkte nurodytiems asmenims ir jų šeimos nariams taikomos 

Zorgverzekeringswet (Sveikatos priežiūros draudimo įstatymo) ir 

Algemene wet bijzondere ziektekosten (Įstatymo dėl bendro specialiųjų 

medicininių išlaidų draudimo) nuostatos dėl pareigos mokėti įmokas. 

Šeimos narių atžvilgiu įmokas turi mokėti asmuo, per kurį įgyjama teisė į 

sveikatos priežiūrą. 

d) a punkto ii papunktyje nurodytiems asmenims per vėlai apsidraudus 

College voor zorgverzekeringen (Sveikatos priežiūros draudimo 

valdyboje) Zorgverzekeringswet (Sveikatos priežiūros draudimo 

įstatymo) nuostatos dėl vėlyvo draudimo taikomos su atitinkamais 

pakeitimais.  

e) Pagal kitos valstybės narės nei Nyderlandai teisės aktus teisę į išmokas 

natūra įgiję asmenys, kurie nuolatos arba laikinai gyvena Nyderlanduose, 

atsižvelgiant į Zorgverzekeringswet (Sveikatos priežiūros draudimo 

įstatymo) 11 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis bei 19 straipsnio 1 dalį, įgyja teisę į 

išmokas natūra, kurias pagal Nyderlanduose apdraustiems asmenims 

siūlomą tvarką skiria gyvenamosios arba buvimo vietos įstaiga, ir į 

išmokas natūra, numatytas Algemene wet bijzondere ziektekosten 

(Įstatyme dėl bendro specialiųjų medicininių išlaidų draudimo).  

 

f) Šio reglamento 27 ir 34 straipsnių tikslais, pensijos, kurios turi būti 

laikomos mokėtinomis pagal Nyderlandų Karalystės pranešimo, pateikto 

pagal reglamento 5 straipsnio b (invalidumas) ir c (senatvė) punktuose 

nurodytas teisines nuostatas, yra šios: 

– pensijos, skiriamos pagal 1966 m. sausio 6 d. įstatymą dėl pensijų 

valstybės tarnautojams ir maitintojo netekusiems asmenims, kurie 

buvo jų išlaikomi (Algemene burgerlijke pensioenwet) 

(Nyderlandų valstybės tarnautojų pensijų įstatymas); 

– pensijos, skiriamos pagal 1966 m. spalio 6 d. įstatymą dėl pensijų 

kariškiams ir maitintojo netekusiems asmenims, kurie buvo jų 

išlaikomi (Algemene militaire pensioenwet) (Karinės tarnybos 

pensijų įstatymas); 
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– pensijos, paskirtos pagal 1967 m. vasario 15 d. įstatymą dėl pensijų 

Nyderlandų geležinkelių bendrovės (NV Nederlandse Spoorwegen) 

darbuotojams ir maitintojo netekusiems asmenims, kuriuos jie 

išlaikė (Spoorwegpensioenwet) (Geležinkelio darbuotojų pensijų 

įstatymas);  

– pensijos, skiriamos pagal Reglement Dienstvoorwaarden 

Nederlandse Spoorwegen (Reglamentą, reguliuojantį Nyderlandų 

geležinkelių bendrovėje taikomas įdarbinimo sąlygas); 

– išmokos, paskirtos į pensiją išėjusiems asmenims nesulaukus 65 m. 

pensinio amžiaus, pagal pensijų sistemą, skirtą anksčiau dirbusiems 

asmenims suteikti pajamų senatvėje, arba išmokos, mokamos 

ankstyvo pasitraukimo iš darbo rinkos atveju 55 m. ir vyresniems 

asmenims pagal valstybės arba kolektyviniu susitarimu nustatytą 

sistemą; 

– išmokos, skiriamos kariniam personalui ir valstybės tarnautojams, 

kai jie atleidžiami dėl darbo vietų mažinimo, senatvės pensijos ir 

paankstinto išėjimo į pensiją. 

g) Taikant šio reglamento III antraštinės dalies 1 ir 4 skyrius, Nyderlandų 

sistemoje numatyta nepanaudotų įmokų grąžinamoji išmoka, mokama, jei 

sveikatos priežiūros paslaugomis naudojamasi ribotai, suprantama kaip 

ligos išmoka grynaisiais.“; 

c) skirsnio „W. SUOMIJA“ 1 ir 2 punktai pakeičiami taip: 

„1. Kai, taikant 46 straipsnio 2 dalies a punktą, siekiama pagal Suomijos teisės 

aktus dėl nuo uždarbio priklausomų pensijų apskaičiuoti per įskaitytiną 

laikotarpį gautas pajamas, jei asmuo dėl darbo kitoje valstybėje narėje yra 

įgijęs pensijų draudimo laikotarpių, kurie pagal Suomijos teisės aktus įskaitomi 

kaip ataskaitinio laikotarpio dalis, per tą įskaitytiną laikotarpį gautos pajamos 

yra lygios pajamų, gautų per Suomijoje įgytą ataskaitinį laikotarpį, sumai, 

padalintai iš mėnesių, per kuriuos ataskaitiniu laikotarpiu asmuo buvo 

draudžiamas Suomijoje, skaičiaus.“ 

 3, 4 ir 5 punktai tampa atitinkamai 2, 3, ir 4 punktais; 
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d) skirsnis „X. ŠVEDIJA“ iš dalies keičiamas taip: 

i) 1 punktas išbraukiamas. 

ii) 2 punktas pakeičiamas taip: 

„1. Šio reglamento nuostatos dėl draudimo laikotarpių ar gyvenimo 

laikotarpių sumavimo nėra taikomos Švedijos teisės aktų dėl teisės į 

garantuotą pensiją 1937 m. arba anksčiau gimusiems asmenims, kurie, 

prieš pateikdami prašymą pensijai gauti, gyveno Švedijoje nustatytą 

laikotarpį, pereinamojo laikotarpio nuostatoms (Įstatymas 2000:798).“ 

iii) 3 punktas pakeičiamas taip: 

„2. Siekiant pagal Lag (1962:381) om allmän försäkring (Valstybinio 

draudimo įstatymo) 8 skyrių apskaičiuoti teorines pajamas pagal pajamas 

nustatomai ligos kompensacijai bei veiklos kompensacijai gauti, 

taikomos šios nuostatos: 

a) jeigu ataskaitiniu laikotarpiu apdraustajam asmeniui taip pat buvo 

taikomi vienos ar daugiau kitų valstybių narių teisės aktai, 

reglamentuojantys pagal darbo sutartį dirbančio asmens arba 

savarankiškai dirbančio asmens veiklą, laikoma, kad aptariamose 

valstybėse narėse gautas darbo užmokestis yra lygus apdraustojo 

asmens bendro darbo užmokesčio, gauto Švedijoje per ten įgytą 

ataskaitinį laikotarpį, vidurkiui, kuris apskaičiuojamas Švedijoje 

gautą darbo užmokestį padalinant iš metų, per kuriuos tas darbo 

užmokestis buvo sukauptas, skaičiaus;  

 

b) jeigu išmokos yra apskaičiuojamos pagal Reglamento 40 straipsnį, 

o asmenys nėra apdrausti Švedijoje, ataskaitinis laikotarpis yra 

nustatomas vadovaujantis pirmiau minėto įstatymo 8 skyriaus 2 ir 

8 dalimis, kaip tai būtų daroma, jei atitinkamas asmuo būtų 

apdraustas Švedijoje. Jei atitinkamas asmuo per šį laikotarpį 

negavo pajamų, iš kurių kaupiama pensija pagal Įstatymą dėl pagal 
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pajamas nustatomos senatvės pensijos (1998:674), ataskaitinį 

laikotarpį leidžiama skaičiuoti nuo ankstesnės datos, kai 

apdraustasis asmuo gaudavo pajamas iš mokamos veiklos 

Švedijoje.“  

iv) 4 punktas pakeičiamas taip: 

„3. a) Skaičiuojant teorinį pensijai sukauptą kapitalą pagal pajamas 

nustatomai maitintojo netekimo pensijai (Įstatymas 2000:461), 

jeigu nebuvo įvykdytas Švedijos teisės aktuose teisei į pensiją 

nustatytas mažiausiai trejų iš paskutinių penkerių kalendorinių 

metų iki apdraustojo asmens mirties (ataskaitinio laikotarpio) 

reikalavimas, į kitoje valstybėje narėje įgytus draudimo 

laikotarpius, atsižvelgiama taip, lyg jie būtų įgyti Švedijoje. 

Laikoma, kad kitose valstybėse narėse įgyti draudimo laikotarpiai 

yra apskaičiuoti pagal vidutinę Švedijos pensijos bazę. Jei 

atitinkamas asmuo Švedijoje yra įgijęs tik vienerių metų pensijos 

bazę, laikoma, kad kitoje valstybėje narėje kiekvienam įgytam 

draudimo laikotarpiui taikoma tokia pati suma.  

 

b) Siekiant apskaičiuoti teorinius pensijų kreditus, reikalingus našlių 

pensijai gauti, kai asmuo mirė 2003 m. sausio 1 d. arba vėliau, 

jeigu nebuvo įvykdytas Švedijos teisės aktuose pensijų kreditų 

atžvilgiu nustatytas mažiausiai dviejų iš paskutinių ketverių metų 

iki apdraustojo asmens mirties (ataskaitinio laikotarpio) 

reikalavimas, o per ataskaitinį laikotarpį draudimo laikotarpiai 

buvo įgyti kitose valstybėse narėse, laikoma, kad tie metai yra 

apskaičiuojami pagal tokius pačius pensijų kreditus, pagal kuriuos 

jie apskaičiuojami Švedijoje.“. 

 


