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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på 
arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter 
inden for Fællesskabet
(KOM(2007)0159 – C6–0104/2007 – 2007/0054(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)01591),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 42 og artikel 308, på grundlag 
af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0104/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6–0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BILAG, NR. 2 A (nyt)

Bilag I, del II, afsnit O, Ungarn (forordning (EØF) nr. 1408/71)

2a. Bilag I, del II, afsnit "O. UNGARN" 
affattes således:
"O. UNGARN
Med henblik på fastlæggelse af retten til 
naturalydelser i medfør af 
bestemmelserne i forordningens afsnit III, 
kapitel 1, betyder udtrykket 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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"familiemedlem" en ægtefælle eller et 
barn, over for hvem der består 
forsørgerpligt, som defineret i artikel 685, 
litra b), i den civile retsplejelov."

Begrundelse

På grund af ændringerne i den ungarske sygesikringslovgivning er den tidligere definition på 
familiemedlem, over for hvem der består forsørgerpligt blevet ophævet. Den foreslåede nye 
definition, som både Kommissionen og Rådet har godkendt, svarer til den definition, der 
tidligere var gældende i den ungarske lovgivning.

Ændringsforslag 2
BILAG, NR. 5

Bilag II A, afsnit I. Irland, litra a (forordning (EØF) nr. 1408/71)

a) Arbejdsløshedsunderstøttelse (Social 
Welfare Consolidation Act 2005, del III, 
kapitel 2);

a) Tilskud til arbejdssøgende (Social 
Welfare Consolidation Act 2005, del III, 
kapitel 2);

Begrundelse

Irland anmodede om nogle mindre ændringer af teksten med henblik på at tilpasse den til 
ordlyden i landets lovgivning. Disse ændringer er blevet godkendt af både Kommissionen og 
Rådet.

Ændringsforslag 3
BILAG, NR. 5

Bilag II A, afsnit I. Irland, litra b (forordning (EØF) nr. 1408/71)

b) (Ikke-bidragspligtig) alderspension 
(Social Welfare Consolidation Act 2005, 
del III, kapitel 4);

b) (Ikke-bidragspligtig) statslig 
alderspension (Social Welfare 
Consolidation Act 2005, del III, kapitel 4);

Begrundelse

Irland anmodede om nogle mindre ændringer af teksten med henblik på at tilpasse den til 
ordlyden i landets lovgivning. Disse ændringer er blevet godkendt af både Kommissionen og 
Rådet.

Ændringsforslag 4
BILAG, NR. 5

Bilag II A, afsnit I. Irland, litra c (forordning (EØF) nr. 1408/71)
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c) (Ikke-bidragspligtig) enkepension og 
enkemandspension (Social Welfare 
Consolidation Act 2005, del III, kapitel 6);

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 5
BILAG, NR. 8, LITRA A

Bilag IV, del C, afsnit O. Ungarn (forordning (EØF) nr. 1408/71)

"Afsnit "O. UNGARN" udgår." "Afsnit "O. UNGARN" ændres således:"
"O. UNGARN
Ingen."

Begrundelse

Dette er udelukkende en teknisk ændring. I bilag IV, del C, i forordning nr. 1408/71 henvises 
der til alle 27 medlemsstater også selv om der blot står "ingen". Hvis Kommissionens tekst 
vedtages i den nuværende form, vil der ikke slet blive henvist til Ungarn i bilag IV, del C.

Ændringsforslag 6
BILAG, NR. 8, LITRA B

Bilag IV, del C, afsnit R. Østrig (forordning (EØF) nr. 1408/71)

b) Afsnit "R. ØSTRIG" affattes således: b) Afsnit "R. ØSTRIG" affattes således: 
"1. Alle ansøgninger om ydelser i henhold 
til forbundslov af 9. september 1955 om 
almindelig socialforsikring (Allgemeines 
Sozialversicherungsgesetz, ASVG), lov af 
11. oktober 1978 om socialforsikring for 
selvstændige erhvervsdrivende inden for 
handel og håndværk (Gewerbliches 
Sozialversicherungsgesetz, GSVG) og 
forbundslov af 11. oktober 1978 om 
socialforsikring for selvstændige 
erhvervsdrivende inden for jord- og 
skovbrug (Bauern-
Sozialversicherungsgesetz, BSVG) i de 
tilfælde, hvor artikel 46 b og artikel 46 c i 
forordningen ikke finder anvendelse, eller 
hvor det i henhold til forordningens 
artikel 45 er muligt at medregne en anden 

"1. Alle ansøgninger om ydelser i henhold 
til forbundslov af 9. september 1955 om 
almindelig socialforsikring (Allgemeines 
Sozialversicherungsgesetz, ASVG), lov af 
11. oktober 1978 om socialforsikring for 
selvstændige erhvervsdrivende inden for 
handel og håndværk (Gewerbliches 
Sozialversicherungsgesetz, GSVG) og 
forbundslov af 11. oktober 1978 om 
socialforsikring for selvstændige 
erhvervsdrivende inden for jord- og 
skovbrug (Bauern-
Sozialversicherungsgesetz, BSVG) i de 
tilfælde, hvor artikel 46 b og artikel 46 c i 
forordningen ikke finder anvendelse. 
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pension med mere fordelagtige 
beregningsregler. 
2. Alle ansøgninger om nedenstående 
ydelser på grundlag af en pensionskonto i 
henhold til lov af 18. november 2004 om 
almindelig pension (Allgemeines 
Pensionsgesetz, APG) i de tilfælde, hvor 
artikel 46 b og artikel 46 c i forordningen 
ikke finder anvendelse, eller hvor det i 
henhold til forordningens artikel 45 er 
muligt at medregne en anden pension 
med mere fordelagtige beregningsregler 
eller samme type pension med mere 
fordelagtige beregningsregler:

2. Alle ansøgninger om nedenstående 
ydelser på grundlag af en pensionskonto i 
henhold til lov af 18. november 2004 om 
almindelig pension (Allgemeines 
Pensionsgesetz, APG) i de tilfælde, hvor 
artikel 46 b og artikel 46 c i forordningen 
ikke finder anvendelse:

a) alderspension; a) alderspension;
b) invalidepension; b) invalidepension;

c) efterladtepension forudsat, at der i 
henhold til artikel 7, stk. 2 i lov om 
almindelig pension (Allgemeines 
Pensionsgesetz, APG) ikke skal beregnes 
en forhøjelse af ydelsesbeløbet som følge 
af supplerende forsikringsmåneder."

c) efterladtepension forudsat, at der i 
henhold til artikel 7, stk. 2 i lov om 
almindelig pension (Allgemeines 
Pensionsgesetz, APG) ikke skal beregnes 
en forhøjelse af ydelsesbeløbet som følge 
af supplerende forsikringsmåneder."

Begrundelse

Østrig anmodede om, at den sidste del af de to stykker blev slettet, eftersom de ikke længere er 
nødvendige på grund af ændringer i den nationale lovgivning. De sammenlignende 
beregninger, der henvises til i artikel 46, stk. 1, bør derfor finde sted. Både Kommissionen og 
Rådet er enige.

Ændringsforslag 7
BILAG, NR. 8, LITRA B

Bilag IV, del C, afsnit Q. Nederlandene, stk. 4, litra a (forordning (EØF) nr. 1408/71)

a) En arbejdstager eller selvstændig 
erhvervsdrivende, som ikke længere er 
forsikret efter lov af 11. december 1975 om 
uarbejdsdygtighed, AAW (Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet), lov af 24. 
april 1997 om invalideforsikring for 
selvstændige erhvervsdrivende, WAZ (Wet 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
zelfstandingen), lov af 18. februar 1966 om 
invalideforsikring, WAO (Wet 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering) 

a) En arbejdstager eller selvstændig 
erhvervsdrivende, som ikke længere er 
forsikret efter lov af 11. december 1975 om 
uarbejdsdygtighed, AAW (Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet), lov af 24. 
april 1997 om invalideforsikring for 
selvstændige erhvervsdrivende, WAZ (Wet 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
zelfstandingen) og/eller lov af 18. februar 
1966 om invalideforsikring, WAO (Wet 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering) eller 
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og/eller lov af 10. november 2005 om 
arbejde og indtægt efter arbejdsevne, WIA 
(Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen) anses ved anvendelse af 
bestemmelserne i forordningens afsnit III, 
kapitel 3, for endnu at være forsikret på 
tidspunktet for forsikringsbegivenhedens 
indtræden, såfremt han er forsikret mod 
samme risiko efter lovgivningen i en anden 
medlemsstat, eller, hvis dette ikke er 
tilfældet, såfremt der for samme 
forsikringsbegivenhed består ret til en 
ydelse efter lovgivningen i en anden 
medlemsstat. Denne sidstnævnte betingelse 
anses dog for opfyldt i det i artikel 48, stk. 
1,omhandlede tilfælde. 

lov af 10. november 2005 om arbejde og 
indtægt efter arbejdsevne, WIA (Wet werk 
en inkomen naar arbeidsvermogen) anses 
ved anvendelse af bestemmelserne i 
forordningens afsnit III, kapitel 3, for 
endnu at være forsikret på tidspunktet for 
forsikringsbegivenhedens indtræden, 
såfremt han er forsikret mod samme risiko 
efter lovgivningen i en anden medlemsstat,
eller, hvis dette ikke er tilfældet, såfremt 
der for samme forsikringsbegivenhed 
består ret til en ydelse efter lovgivningen i 
en anden medlemsstat. Denne sidstnævnte 
betingelse anses dog for opfyldt i det i 
artikel 48, stk. 1,omhandlede tilfælde. 

Ændringsforslag 8
BILAG, NR. 10

Bilag VIII, afsnit I. Irland (forordning (EØF) nr. 1408/71)

I bilag VIII affattes afsnit "I. IRLAND " 
således:

I bilag VIII affattes afsnit "I. IRLAND " 
således:

"I. IRLAND "I. IRLAND
Børnetilskud, bidragspligtige tilskud til 
børn, der har mistet begge forældre eller en 
af dem, samt tillæg til bidragspligtig enke-
eller enkemandspension, som udbetales for 
de børn, der opfylder betingelserne herfor, 
i henhold til kodificeret lov af 2005 om 
social tryghed og sociale ydelser (Social 
Welfare Consolidation Act 2005) og 
lovgivning om ændring heraf".

Børnetilskud, bidragspligtige betalinger til 
værger, der har mistet begge forældre eller 
en af dem, samt tillæg til bidragspligtig 
enke- eller enkemandspension, som 
udbetales for de børn, der opfylder 
betingelserne herfor, i henhold til 
kodificeret lov af 2005 om social tryghed 
og sociale ydelser (Social Welfare 
Consolidation Act 2005) og lovgivning om 
ændring heraf".

Begrundelse

Denne ændring tager hensyn til ændringer i betegnelsen på en række 
socialsikringsbetalinger.
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BEGRUNDELSE

Siden 1971 har forordning (EØF) nr. 1408/711 udgjort det grundlag, der garanterer, at 
borgere, der flytter fra en medlemsstat til en anden, har ret til social sikring. Forordning nr. 
1408/71 og dens gennemførelsesforordning (forordning (EØF) nr. 574/722) er blevet ændret 
næsten hvert år for at tage hensyn til udviklingen i de nationale sociale sikringsordninger, for 
at indarbejde ændringer, der er sket i national lovning og for at indarbejde EF-domstolens 
retspraksis. Forordningen spiller en vigtig rolle med henblik på gennemførelse af en af de fire 
grundlæggende rettigheder - den fri bevægelighed. Det faktum, at det er muligt at bo, arbejde 
og bevæge sig frit overalt i EU på grund af den hastige afskaffelse af økonomiske og 
administrative hindringer, er en af de håndgribelige fordele, som EU tilbyder sine borgere.

Nærværende forslag vedrører hverken indholdet i eller beskaffenheden af specifikke sociale 
sikringsbestemmelser, eftersom det i henhold til fællesskabsretten er medlemsstaterne, der har 
ansvaret for at etablere deres egne sociale sikringsordninger. Forslaget er begrænset til en 
opdatering af forordning (EØF) 1408/71 for at tage hensyn til de ændringer, der er foretaget i 
lovgivningen om social sikring, navnlig i Irland, Ungarn, Polen, Nederlandene og Østrig, og 
for at sikre en effektiv koordinering af sociale sikringsydelser i medlemsstaterne.

Til trods for at de foreslåede ændringer hovedsageligt er af teknisk karakter, har de en 
indvirkning på hverdagen og retten til social sikring for EU-borgere, der bor, arbejder eller 
rejser i en anden medlemsstat.

Der er i denne forbindelse vigtigt at understrege, at dette forslag bliver fremsat på et 
tidspunkt, hvor den radikale omarbejdelse og udskiftning af forordning 1408/71 allerede er 
blevet godkendt (forordning (EF)883/20043). De nye bestemmelser, der er trådt i kraft, kan 
dog ikke gennemføres, fordi den nye gennemførelsesforordning (der vil erstatte den gamle 
forordning 574/1972) endnu ikke er færdig. Som følge deraf er det usandsynligt, at to nye 
forordninger, der ophæver de gamle forordninger 1408/71 og 547/72, kan gennemføres, før 
gennemførelsesforordningen træder i kraft, hvilket sandsynligvis vil ske i 2008. Det er derfor 
vigtigt at fortsætte med denne årlige kontrol med de gældende forordninger med henblik på at 
sikre retssikkerheden for og forbedre beskyttelsen af de berørte personers rettigheder. Denne 
årlige kontrol er desuden vigtig i betragtning af betydningen af de emner, der behandles: 
definition af begreberne "arbejdstager" og "selvstændig erhvervsdrivende", når disse begreber 
ikke kan defineres ud fra den nationale lovgivning (bilag I, afsnit 1), definition af 
"familiemedlem", når det i henhold til den nationale lovgivning ikke er muligt at skelne 
mellem familiemedlemmer og andre personer (bilag I, afsnit 2), særordninger for 
selvstændige erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af forordningens anvendelsesområde 
(bilag II, afsnit I), særlige ydelser i anledning af fødsel eller adoption, som ikke er omfattet af 
forordningens anvendelsesområde (bilag II, afsnit 2), særlige ikke-bidragspligtige ydelser, 

  
1 Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, 
selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (EFT L 149 
5.7.1971, s. 2).
2 Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 (EFT L 74, 
27.3.1972, s. 1).
3 Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1).



PR\674144DA.doc 11/12 PE391.969v01-00

DA

som udelukkende tilkendes de forsikrede i den medlemsstat, hvor de er bosat, hvilket således 
udgør en undtagelse fra reglen om ydelser, der kan eksporteres (bilag IIa), eksisterende 
bilaterale overenskomster, som var i kraft forud for gennemførelsen af forordningen i de 
berørte medlemsstater (bilag II), lovgivninger, hvorefter størrelsen af ydelser ved invaliditet er 
uafhængig af forsikringsperiodernes længde (bilag IV, afsnit A), tilfælde, hvor ydelsen ikke 
beregnes, fordi denne beregning ikke giver et højere beløb (bilag IV, afsnit C), særregler for 
anvendelsen af visse medlemsstaters lovgivning (bilag VI) og ordninger, som kun vedrører 
børnetilskud eller supplerende eller særlige tilskud til børn, der har mistet begge forældre eller 
en af dem (bilag VIII). Alle disse elementer er omfattet af nærværende forslag fra 
Kommission.

Kort sagt er det stadig forordningen, der afgør, om borgerne fortsat kan få del i de særlige 
ydelser, som de har ret til i deres oprindelsesland, hvornår disse rettigheder kan eksporteres, 
og om der eksisterer tilsvarende ydelser i den nye medlemsstat, hvor den berørte person er 
bosat. 

Ordførerens holdning

Kommissionen foreslår en opdatering af forordning 1408/71 for at tage hensyn til de 
ændringer, der er blevet foretaget i de nationale lovgivninger vedrørende social sikring, 
navnlig i Irland, Ungarn, Polen, Nederlandene og Østrig. Endvidere sigter den mod at foretage 
ændringer og tekniske forbedringer af forordningen. Med andre ord er det en teknisk 
overgangsforordning i betragtning af den forestående anvendelse af den nye forordning 
883/2004 og gennemførelsesbestemmelserne.

Ordføreren glæder sig over de foreslåede ændringer, der sigter mod at lette koordineringen af 
de sociale sikringsordninger. Han har foretaget en række ændringer, blandt andet af teknisk 
karakter, med henblik på at forenkle forslaget, rette fejl og mangler og opdatere bilagene til 
forordning 1408/71.

Ordføreren overvejede alvorligt muligheden for at fremsætte flere mere omfattende 
ændringsforslag i betænkningen, men besluttede til sidst, at det var hensigtsmæssigt at 
indskrænke sig til at fremsætte de ændringsforslag, der var absolut nødvendige på nuværende 
tidspunkt, for at sikre, at forordning 1408/71 kan gælde som normalt, eftersom den snart vil 
blive erstattet af forordning 883/2004. Ordføreren mener, at det ville være mere 
hensigtsmæssigt at fremsætte omfattende ændringsforslag til forordning 883/2004 om 
koordinering af de sociale sikringsordninger, og navnlig at fremsætte ændringsforslag til 
indholdet i bilag XI (betænkningen af Bozkurt) og til forslaget til forordning om regler til 
gennemførelse af forordning (EØF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger (betænkningen af Lambert), der skal drøftes i udvalget inden for de næste 
par måneder.

De parter på arbejdsmarkedet, der er blevet hørt, er enige heri.

Hvad angår samarbejdet med Kommissionen og Rådet, var ordføreren på det rene med 
forslagets tekniske karakter, og han var klar over, at de to institutioner havde indgået en aftale 
om Kommissionens forslag og de foreslåede ændringsforslag.
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Disse ændringsforslag, der sigter mod at gøre teksten klarere og mere gennemsigtig, skal sikre 
den nødvendige retssikkerhed, indtil den nye forordning og dens gennemførelsesforordning 
træder i kraft, øge den retlige beskyttelse af borgerne og fjerne de resterende hindringer for 
arbejdstagernes mobilitet inden for EU. Det er vigtigt at lette gennemførelsen af 
mobilitetsprincippet, der blev bekræftet på ny på topmødet i Lissabon som et instrument, der 
kan fremme beskæftigelse. Dette princip var desuden højt prioriteret i 2006, det europæiske år 
for arbejdstagernes mobilitet. Det er derfor vigtigt at betingelserne og navnlig de sociale 
betingelser for mobilitet defineres præcist.
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