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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide 
kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja
nende pereliikmete suhtes 
(KOM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0159)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ning artikleid 42 ja 308, mille alusel 
esitas komisjon ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6 0104/2007),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A6-0000/2007),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
LISA PUNKT 2 A (uus) I lisa II osa jagu „O. Ungari” (määrus (EMÜ) nr 1408/71)

2 a. I lisa II osa jagu „O. Ungari” 
asendatakse järgmisega:
„O. Ungari

Mitterahaliste hüvitiste saamise õiguse 
kindlaksmääramisel vastavalt määruse III 
jaotise 1. peatüki sätetele tähistab 
„pereliige” abikaasat või ülalpeetavat last 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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tsiviilseadustiku artikli 685 punkti b 
kohaselt.”

Selgitus

Tingituna muudatustest Ungari tervisekindlustusalastes õigusaktides, tunnistati kehtetuks 
varasem mõiste „ülalpeetav pereliige”. Uus mõiste, mis on nii komisjoni kui nõukogu poolt 
heaks kiidetud, vastab Ungari õiguses eelnevalt kehtinud mõistele.

Muudatusettepanek 2
LISA PUNKT 5 IIa lisa jao „I. Iirimaa” punkt a (määrus (EMÜ) nr 1408/71)

a) töötusabi (2005. aasta konsolideeritud 
sotsiaalhoolekandeseadus, kolmas osa, 2. 
peatükk);

a) tööotsija toetus (2005. aasta 
konsolideeritud sotsiaalhoolekandeseadus, 
kolmas osa, 2. peatükk);

Selgitus

Iirimaa taotles määruse teksti mõningaid väiksemaid muudatusi, et viia see kooskõlla oma 
õigusaktide sõnastusega. Nii nõukogu kui komisjon nõustuvad muudatustega.

Muudatusettepanek 3
LISA PUNKT 5 IIa lisa jao „I. Iirimaa” punkt b (määrus (EMÜ) nr 1408/71)

b) (mitteosamakseline) vanaduspension
(2005. aasta konsolideeritud 
sotsiaalhoolekandeseadus, kolmas osa, 4. 
peatükk);

b) (mitteosamakseline) riiklik pension
(2005. aasta konsolideeritud 
sotsiaalhoolekandeseadus, kolmas osa, 4. 
peatükk);

Selgitus

Iirimaa taotles määruse teksti mõningaid väiksemaid muudatusi, et viia see kooskõlla oma 
õigusaktide sõnastusega.  Nii nõukogu kui komisjon nõustuvad muudatustega.

Muudatusettepanek 4
LISA PUNKT 5 IIa lisa jao „I. Iirimaa” punkt c (määrus (EMÜ) nr 1408/71)

c) (mitteosamakseline) lesepension (2005. 
aasta konsolideeritud 
sotsiaalhoolekandeseadus, kolmas osa, 6. 
peatükk);

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Selgitus
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 5
LISA PUNKTI 8 ALAPUNKT A IV lisa C osa jagu „O. Ungari” (määrus (EMÜ) nr 1408/71)

jagu „O. Ungari” jäetakse välja Jagu „O. Ungari” asendatakse 
järgmisega:
„O. Ungari
Mitte ükski”

Selgitus

See on puhtalt tehniline parandus. Määruse nr 1408/71 IV lisa C osas viidatakse kõigile 27 
liikmesriigile, kuigi kirjas seisab „mitte ükski”. Kui KOM-tekst võetakse praegusel kujul 
vastu, ei viidata IV lisa C osas üldse Ungarile.

Muudatusettepanek 6
LISA PUNKTI 8 ALAPUNKT B IV lisa C osa jagu „R. Austria” (määrus (EMÜ) nr 1408/71)

b) jagu „R. AUSTRIA” asendatakse 
järgmisega:

b) jagu „R.  AUSTRIA” asendatakse 
järgmisega:

„1. Kõik hüvitisetaotlused, mis põhinevad 
9. septembri 1955. aasta föderaalsel 
sotsiaalkindlustusseadusel (ASVG), 11. 
oktoobri 1978. aasta seadusel kaubandus-
ja käsitöösektoris töötatavate füüsilisest 
isikust ettevõtjate kohta (GSVG) ja 11. 
oktoobri 1978. aasta föderaalseadusel, mis 
käsitleb põllumajanduses ja metsanduses 
töötavaid füüsilisest isikust ettevõtjaid, 
niivõrd kui määruse artikleid 46b ja 46c ei 
saa kohaldada või kui määruse artikli 45 
kohaldamisel saab arvesse võtta teist liiki 
pensioni, mille arvutusreeglid on 
soodsamad.

„1. Kõik hüvitisetaotlused, mis põhinevad 
9. septembri 1955. aasta föderaalsel 
sotsiaalkindlustusseadusel (ASVG), 11. 
oktoobri 1978. aasta seadusel kaubandus-
ja käsitöösektoris töötatavate füüsilisest 
isikust ettevõtjate kohta (GSVG) ja 11. 
oktoobri 1978. aasta föderaalseadusel, mis 
käsitleb põllumajanduses ja metsanduses 
töötavaid füüsilisest isikust ettevõtjaid, 
niivõrd kui määruse artikleid 46b ja 46c ei 
saa kohaldada.

2. Kõik allpool loetletud hüvitiste 
taotlused, mis põhinevad 18. novembri 
2004. aasta üldises pensioniseaduses 
(APG) esitatud pensionikontol, niivõrd kui 
määruse artikleid 46b ja 46c ei saa 
kohaldada või kui määruse artikli 45 
kohaldamisel saab arvesse võtta teist liiki 
pensioni, mille arvutusreeglid on 
soodsamad, või sama liiki pensioni

2. Kõik allpool loetletud hüvitiste 
taotlused, mis põhinevad 18. novembri 
2004. aasta üldises pensioniseaduses 
(APG) esitatud pensionikontol, niivõrd kui
määruse artikleid 46b ja 46c ei saa 
kohaldada.
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soodsama arvutuskäiguga:
a) vanaduspensionid; a) vanaduspensionid;

b) invaliidsuspensionid; b) invaliidsuspensionid;
c) toitjakaotuspensionid, tingimusel, et 
üldise pensioniseaduse (APG) artikli 7 
lõike 2 alusel ei suurendata hüvitist 
lisakindlustuskuude arvelt.”

c) toitjakaotuspensionid, tingimusel, et 
üldise pensioniseaduse (APG) artikli 7 
lõike 2 alusel ei suurendata hüvitist 
lisakindlustuskuude arvelt.”

Selgitus

Austria palus kahe lõike viimased osad välja jätta, kuna need ei ole muudatuste tõttu Austria 
õigusaktides enam vajalikud. Seetõttu tuleb rakendada artikli 46 lõikes 1 viidatud võrdlevat 
arvestust. Nii komisjon kui nõukogu on sellega nõus.

Muudatusettepanek 7
LISA PUNKTI 9 ALAPUNKT B  IV lisa jao „Q. Madalmaad” punkti 4 alapunkt a (määrus 

(EMÜ) nr 1408/71)

a) Töötaja või füüsilisest isikust ettevõtja, 
kes ei ole enam kindlustatud 11. detsembri 
1975. aasta töövõimetusseaduse (AAW) 
alusel, 24. aprilli 1997. aasta füüsilisest 
isikust ettevõtjate töövõimetuskindlustuse 
seaduse (WAZ) alusel, 18. veebruari 1966. 
aasta töövõimetuskindlustuse seaduse 
(WAO) alusel ja/või 10. novembri 2005. 
aasta seaduse „töö ja palk töövõimekuse 
järgi” (WIA) alusel, loetakse riski 
realiseerumisel endiselt kindlustatuks 
määruse III jaotise 3. peatüki sätete 
kohaldamisel, kui ta on sama riski suhtes 
kindlustatud teise liikmesriigi õigusaktide 
alusel või – selle puudumise korral – kui 
talle tuleb maksta sama riski eest hüvitist 
teise liikmesriigi õigusaktide alusel.
Viimati nimetatud tingimus loetakse siiski 
täidetuks artikli 48 lõikes 1 osutatud juhul.

a) Töötaja või füüsilisest isikust ettevõtja, 
kes ei ole enam kindlustatud 11. detsembri 
1975. aasta töövõimetusseaduse (AAW) 
alusel, 24. aprilli 1997. aasta füüsilisest 
isikust ettevõtjate töövõimetuskindlustuse 
seaduse (WAZ) alusel, ja/või 18. veebruari 
1966. aasta töövõimetuskindlustuse 
seaduse (WAO) alusel või 10. novembri 
2005. aasta seaduse „töö ja palk 
töövõimekuse järgi” (WIA) alusel, loetakse 
riski realiseerumisel endiselt kindlustatuks 
määruse III jaotise 3. peatüki sätete 
kohaldamisel, kui ta on sama riski suhtes 
kindlustatud teise liikmesriigi õigusaktide 
alusel või – selle puudumise korral – kui 
talle tuleb maksta sama riski eest hüvitist 
teise liikmesriigi õigusaktide alusel.
Viimati nimetatud tingimus loetakse siiski 
täidetuks artikli 48 lõikes 1 osutatud juhul.

Muudatusettepanek 8
LISA PUNKT 10 VIII lisa jao „I. Iirimaa” (määrus (EMÜ) nr 1408/71)

VIII lisa jagu „I. IIRIMAA” asendatakse VIII lisa jagu „I. IIRIMAA” asendatakse 
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järgmisega: järgmisega:
„I. IIRIMAA „I. IIRIMAA

Lastehüvitis, (osamakseline) orvutoetus
ning (osamakselise) lesepensioni lisad ja 
(osamakseline) lesepension, mida 
makstakse seoses lastega, kelle puhul on 
täidetud 2005. aasta konsolideeritud 
sotsiaalhoolekandeseaduses ja seda 
muutvates õigusaktides nõutud 
tingimused.”

Lastehüvitis, (osamakseline) eestkostja 
toetus ning (osamakselise) lesepensioni 
lisad ja (osamakseline) lesepension, mida 
makstakse seoses lastega, kelle puhul on 
täidetud 2005. aasta konsolideeritud 
sotsiaalhoolekandeseaduses ja seda 
muutvates õigusaktides nõutud 
tingimused.”

Selgitus

Muudatusega arvestatakse muutustega paljude sotsiaalkindlustusmaksete saajate osas ning 
parandatakse ettepaneku ingliskeelses versioonis esinenud trükiviga.
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Sissejuhatus

Alates 1971. aastast on määrus (EMÜ) nr 1408/711 ühest liikmesriigist teise liikuvatele 
kodanikele sotsiaalkindlustushüvitistest osasaamise tagamise aluseks. Praktiliselt igal aastal 
muudetakse määrust (EMÜ) nr 1408/71 ja selle rakendusmäärust (EMÜ) nr 547/722, et võtta 
nõuetekohaselt arvesse liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide arengut ning viia sisse 
riikide õigusaktidesse tehtud muudatused ja võtta üle Euroopa Kohtu kohtupraktika. Määrusel 
on oluline roll neljast põhivabadusest ühe, nimelt kodanike vaba liikumise rakendamisel. 
Võimalus elada, töötada ja liikuda vabalt Euroopa Liidu sees on tänu majanduslike ja 
administratiivsete takistuste võimalikult kiirele kõrvaldamisele käegakatsutav eelis, mida 
Euroopa Liit oma kodanikele pakub.

Käesolev ettepanek ei puuduta sotsiaalkindlustuse erisätete sisu ega nende asjakohasust, kuna 
ühenduse õiguse järgi on sotsiaalkindlustussüsteemi kehtestamine liikmesriikide endi 
pädevuses. Ettepanek piirdub määruse (EMÜ) nr 1408/71 ajakohastamisega, et võtta arvesse 
liikmesriikide, eriti Iirimaa, Ungari, Poola, Madalmaade ja Austria sotsiaalkindlustusalastesse 
õigusaktidesse tehtud muudatusi, kindlustamaks tõhus hüvitiste kooskõlastamine 
liikmesriikide vahel selles valdkonnas. 

Kuigi välja pakutud muudatused on peamiselt tehnilist laadi, mõjutavad nad teises Euroopa 
Liidu liikmesriigis elavate ja töötavate või sinna reisivate kodanike igapäevaelu ja õigust 
sotsiaalkindlustushüvitistest osasaamisele.

Siinkohal tuleb rõhutada üht tähtsat aspekti: käesolev ettepanek esitatakse hetkel, mil 
radikaalne uuesti sõnastamine ja määruse 1408/71 asendamine on juba heaks kiidetud (määrus 
(EÜ) nr 883/20043). Sellegipoolest pole uus, juba jõustunud tekst kohaldatav, kuna uus 
rakendusmäärus (mis asendab vana määruse nr 574/72) ei ole veel valmis. Seetõttu ei ole kaks 
uut määrust, mis muudavad vanu määrusi nr 1408/71 ja 542/72, kohaldatavad enne uue 
rakendusmääruse jõustumist arvatavasti 2008. aastal. Seega on oluline jätkuvalt määrusi igal 
aastal õiguskindluse tagamiseks ja asjaomaste isikute õiguste kaitse parandamiseks läbi 
vaadata. Iga-aastane läbivaatamine on oluline ka oma sisu poolest: I lisa I osas määratletakse 
mõisted „töötajad“ ja „füüsilisest isikust ettevõtjad“ puhuks, kui neid ei ole võimalik 
määratleda riigi õigusaktide põhjal; I lisa II osas määratletakse mõiste „pereliige“ puhuks, kui
riigisisesed õigusaktid ei võimalda eristada pereliikmeid ja muid isikuid; II lisa I osas 
määratletakse eriskeemid füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks, kes on määruse 
reguleerimisalast välja arvatud; II lisa II osas määratletakse spetsiaalsed sünni- ja 
lapsendamistoetused, mis on määruse reguleerimisalast välja arvatud; IIa lisas loetletakse 
mitteosamakselised erihüvitised, mida võimaldatakse asjaomastele isikutele üksnes selle 

  
1 Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate 
töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes (EÜT L 149, 5.7.1971, lk 2).
2 Nõukogu määrus (EMÜ) nr 574/72, millega määratakse kindlaks määruse (EMÜ) nr 1408/71 rakendamise kord 
(EÜT L 74, 27.3.1972, lk 1).
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise kohta (ELT L 166, 30.4.2004, lk 1).
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liikmesriigi territooriumil, kus nad elavad ning mis kujutavad seega endast erandit hüvitiste 
eksportimise reeglist; III lisas loetletakse olemasolevate kahepoolsete lepingute sätted, mis 
kehtisid enne määruse kohaldamist asjaomastes liikmesriikides; IV lisa C osas loetletakse 
juhtumid, kui võib loobuda hüvitise arvutamisest, kuna see ei anna suuremat tulemust; VI 
lisas sätestatakse teatavate liikmesriikide õigusaktide kohaldamise erikord ning VIII lisas 
loetletakse skeemid, mille raames nähakse orbudele ette vaid peretoetus või täiendavad või 
erihüvitised. Kõik need aspektid on läbivaatamisel olevas komisjoni ettepanekus olemas.

Kokkuvõttes määratleb määrus jätkuvalt, kas kodanikel säilib õigus saada osa päritoluriigi 
erisoodustustest, mida antud juhul saab eksportida, või kas asjaomase isiku vastav soodustus 
on olemas uues elukohariigis.

Raportööri seisukoht

Komisjon teeb ettepaneku ajakohastada määrust 1408/71, et võtta arvesse liikmesriikide, eriti 
Iirimaa, Ungari, Poola, Madalmaade ja Austria õigusaktidesse tehtud muudatusi 
sotsiaalkindlustuse valdkonnas. Ta püüab samuti teha määruses muudatusi ja tehnilisi 
parandusi.  Teisisõnu, antud määrus on tehniline ning ajutine, kuna uus määrus nr 883/2004 ja 
selle rakendussätted hakkavad peatselt kehtima.

Raportöör kiidab heaks esitatud muudatused, mille eesmärk on lihtsustada 
sotsiaalkindlustusskeemide kooskõlastamist. Ta esitas hulga samuti tehnilist laadi 
muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on ettepanekut lihtsustada, parandada selles 
esinenud vead ning väljajätted ning ajakohastada määruse 1408/71 lisad.

Raportöör kaalus tõsiselt võimalust, kas on võimalik esitada raportis sisulisemaid 
muudatusettepanekuid, kuid otsustas lõpuks, et praeguses staadiumis on esialgu parem 
piirduda nende muudatuste esitamisega, mis on hädavajalikud määruse 1408/71 normaalseks 
toimimiseks, sest see asendatakse peagi määrusega nr 883/2004. Raportöör on seisukohal, et 
mõistlikum on esitada sisulisi muudatusettepanekuid määrusele nr 883/2004 
sotsiaalkindlustusskeemide kooskõlastamise kohta, eriti XI lisa sisu suhtes (Bozkurti raport) 
ja ettepanekule võtta vastu määrus, millega kehtestatakse määruse nr 884/2004 
(sotsiaalkindlustusskeemide kooskõlastamise kohta) rakendamise kord (Lamberti raport), mis 
peaks tööhõive- ja sotsiaalkomisjonis lähemate kuude jooksul arutlusele tulema.

See on ka nende sotsiaalpartnerite seisukoht, kellega konsulteeriti.

Kohtumistel komisjoni ja nõukogu esindajatega adus raportöör ettepaneku puhtalt tehnilist 
iseloomu ja asjaolu, et need kaks institutsiooni olid jõudnud komisjoni ettepaneku ja esitatud 
muudatusettepanekute üle kokkuleppele. 

Nende muudatusettepanekutega, mille eesmärk on teksti läbipaistvamaks ja selgemaks 
muutmine, püütakse tagada vajalik õiguskindlus uue määruse ja selle rakendusmääruse 
jõustumiseni ning antakse panus kodanike õiguskaitse tugevdamisse ja töötajate liidusisest 
liikumist takistavate tõkete kõrvaldamisse. On oluline lihtsustada liikuvuse põhimõtte 
rakendamist, mida Lissaboni tippkohtumisel tunnustati kui vahendit tööhõive suurendamiseks 
ja mida edendati tugevalt kampaaniaga kogu 2006. aasta, Euroopa töötajate liikuvuse aasta 
vältel. Seetõttu tuleb määratleda täpselt tingimused, eriti sotsiaalsed tingimused, mis on 
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liikuvusega seotud.
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