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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien 
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 muuttamisesta
(KOM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0159)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 42 ja 308 artiklat, 
joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0104/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön ja naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A6-0000/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
LIITE, 2 A KOHTA (uusi)

Liite I, osa II, jakso O. Unkari (asetus (ETY) N:o 1408/71)

2 a. Korvataan liitteen I osan II jakso 
"O. UNKARI" seuraavasti:
"O. UNKARI

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Määrättäessä oikeudesta 
luontoisetuuksiin asetuksen III osaston 
1 luvun säännösten nojalla 
"perheenjäsenellä" tarkoitetaan puolisoa 
tai huollettavana olevaa lasta, kuten 
siviililain 685(b) §:ssä määritellään."

Perustelu

Koska Unkarin sairasvakuutuslainsäädäntö on muuttunut, aiempi määritelmä "huollettavana 
oleva perheenjäsen" on kumottu. Uusi ehdotus määritelmäksi, jonka sekä komissio että 
neuvosto hyväksyvät, vastaa Unkarin lainsäädännössä aiemmin voimassa ollutta 
määritelmää.

Tarkistus 2
LIITE, 5 KOHTA

Liite II A, jakso I. Irlanti, a kohta (asetus (ETY) N:o 1408/71)

a) Työttömyyskorvaus (Social Welfare 
Consolidation Act 2005, III osa, 2 luku).

a) Työnhakijan tuki (Social Welfare 
Consolidation Act 2005, III osa, 2 luku).

Perustelu

Irlanti on vaatinut joitakin pieniä muutoksia tekstiin, jotta se olisi yhdenmukainen Irlannin 
lainsäädännön kanssa. Sekä komissio että neuvosto hyväksyvät nämä muutokset.

Tarkistus 3
LIITE, 5 KOHTA

Liite II A, jakso I. Irlanti, b kohta (asetus (ETY) N:o 1408/71)

b) Vanhuuseläke (maksuihin 
perustumaton) (Social Welfare 
Consolidation Act 2005, III osa, 4 luku).

b) Valtion eläke (maksuihin perustumaton) 
(Social Welfare Consolidation Act 2005, 
III osa, 4 luku).

Perustelu

Irlanti on vaatinut joitakin pieniä muutoksia tekstiin, jotta se olisi yhdenmukainen Irlannin 
lainsäädännön kanssa. Sekä komissio että neuvosto hyväksyvät nämä muutokset.
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Tarkistus 4
LIITE, 5 KOHTA

Liite II A, jakso I. Irlanti, c kohta (asetus (ETY) N:o 1408/71)

c) Leskeneläkkeet (maksuihin 
perustumattomat) (Social Welfare 
Consolidation Act 2005, III osa, 6 luku).

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 5
LIITE, 8 KOHTA, A ALAKOHTA

Liite IV, C osa, jakso O. Unkari (asetus (ETY) N:o 1408/71)

a) Poistetaan jakso ”O. UNKARI”. a) Korvataan jakso "O. UNKARI" 
seuraavasti:
"O. UNKARI
Ei mikään"

Perustelu

Tarkistus on puhtaasti tekninen. Asetuksen N:o 1408/71 Liitteen IV C osassa viitataan 
kaikkiin 27 jäsenvaltioon, vaikka siinä on käytetty ilmausta "ei mikään". Jos komission teksti 
hyväksytään sen nykyisessä muodossa, liitteen IV C osassa ei viitata lainkaan Unkariin.

Tarkistus 6
LIITE, 8 KOHTA, B ALAKOHTA

Liite IV, C osa, jakso R. Itävalta (asetus (ETY) N:o 1408/71)

b) Korvataan jakso ”R. ITÄVALTA” 
seuraavasti:

b) Korvataan jakso "S. ITÄVALTA" 
seuraavasti:

”1. Kaikki yleisestä sosiaalivakuutuksesta 
9 päivänä syyskuuta 1955 annetun 
liittovaltion lain (ASVG), kaupan ja 
käsityöteollisuuden alalla toimivien 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
sosiaalivakuutuksesta 11 päivänä lokakuuta 
1978 annetun liittovaltion lain (GSVG) ja 
maa- ja metsätalouden alalla toimivien 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
sosiaalivakuutuksesta 11 päivänä lokakuuta 
1978 annetun liittovaltion lain (BSVG) 

"1. Kaikki yleisestä sosiaalivakuutuksesta 
9 päivänä syyskuuta 1955 annetun 
liittovaltion lain (ASVG), kaupan ja 
käsityöteollisuuden alalla toimivien 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
sosiaalivakuutuksesta 11 päivänä lokakuuta 
1978 annetun liittovaltion lain (GSVG) ja 
maa- ja metsätalouden alalla toimivien 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
sosiaalivakuutuksesta 11 päivänä lokakuuta 
1978 annetun liittovaltion lain (BSVG) 
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mukaisia etuuksia koskevat hakemukset, 
jos asetuksen 46 b ja 46 c artiklaa ei 
sovelleta tai jos on mahdollista ottaa 
asetuksen 45 artiklan mukaisesti 
huomioon toinen eläkelaji, jonka 
laskemissäännöt ovat edullisemmat.

mukaisia etuuksia koskevat hakemukset, 
jos asetuksen 46 b ja 46 c artiklaa ei 
sovelleta.

2. Kaikki jäljempänä mainittuja etuuksia 
koskevat, 18 päivänä marraskuuta 2004 
annettuun yleiseen eläkevakuutuslakiin 
(APG) perustuvat hakemukset, jos 
asetuksen 46 b ja 46 c artiklaa ei sovelleta 
tai jos on mahdollista ottaa asetuksen 
45 artiklan mukaisesti huomioon toinen 
eläkelaji, jonka laskemissäännöt ovat 
edullisemmat, tai sama eläkelaji 
edullisempien laskemissääntöjen mukaan

2. Kaikki jäljempänä mainittuja etuuksia 
koskevat, 18 päivänä marraskuuta 2004 
annettuun yleiseen eläkevakuutuslakiin 
(APG) perustuvat hakemukset, jos 
asetuksen 46 b ja 46 c artiklaa ei sovelleta.

a) vanhuuseläkkeet; a) vanhuuseläkkeet;
b) työkyvyttömyyseläkkeet; b) työkyvyttömyyseläkkeet;

c) perhe-eläkkeet edellyttäen, että 
ylimääräisistä vakuutuskuukausista 
johtuvaa etuuden korotusta ei voida laskea 
APG:n 7 §:n 2 momentin mukaisesti.”

c) perhe-eläkkeet edellyttäen, että 
ylimääräisistä vakuutuskuukausista 
johtuvaa etuuden korotusta ei voida laskea 
APG:n 72 §:n mukaisesti."

Perustelu

Itävalta on vaatinut molempien kohtien viimeisten osien poistamista, koske ne eivät ole enää 
välttämättömiä maan lainsäädäntöön tehtyjen muutosten vuoksi. Tästä syystä 46 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu vertaileva laskelma on tehtävä. Sekä komissio että neuvosto ovat samaa 
mieltä.

Tarkistus 7
LIITE, 9 KOHTA, B ALAKOHTA

Liite VI, jakso Q. Alankomaat, 4 kohta, a alakohta (asetus (ETY) N:o 1408/71)

a) Palkattu työntekijä tai itsenäinen 
ammatinharjoittaja, joka ei enää ole 
vakuutettu 11 päivänä joulukuuta 1975 
annetun työkyvyttömyyslain (AAW), 
24 päivänä huhtikuuta 1997 annetun
itsenäisten ammatinharjoittajien 
työkyvyttömyysvakuutusta koskevan lain 
(WAZ), 18 päivänä helmikuuta 1966 
annetun työkyvyttömyysvakuutuslain 
(WAO) ja/tai 10 päivänä marraskuuta 2005 
annetun työkyvyttömyysasteen mukaan 

a) Palkattu työntekijä tai itsenäinen 
ammatinharjoittaja, joka ei enää ole 
vakuutettu 11 päivänä joulukuuta 1975 
annetun työkyvyttömyyslain (AAW), 
24 päivänä huhtikuuta 1997 annetun 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
työkyvyttömyysvakuutusta koskevan lain 
(WAZ) ja/tai 18 päivänä helmikuuta 1966 
annetun työkyvyttömyysvakuutuslain 
(WAO) tai 10 päivänä marraskuuta 2005 
annetun työkyvyttömyysasteen mukaan 
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määräytyvää työkyvyttömyyttä koskevan
lain (WIA) mukaan, katsotaan edelleen 
vakuutetuksi riskin toteutumishetkellä 
asetuksen III osaston 3 luvun säännöksiä 
sovellettaessa, jos hän on vakuutettu saman 
riskin varalta toisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaan tai, jollei näin ole, 
siinä tapauksessa että asianosaisella on 
oikeus etuuteen toisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaan saman riskin osalta.
Viimeksi mainittu edellytys katsotaan 
kuitenkin täyttyneeksi 48 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa.

määräytyvää työkyvyttömyyttä koskevan 
lain (WIA) mukaan, katsotaan edelleen 
vakuutetuksi riskin toteutumishetkellä 
asetuksen III osaston 3 luvun säännöksiä 
sovellettaessa, jos hän on vakuutettu saman 
riskin varalta toisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaan tai, jollei näin ole, 
siinä tapauksessa että asianosaisella on 
oikeus etuuteen toisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaan saman riskin osalta. 
Viimeksi mainittu edellytys katsotaan 
kuitenkin täyttyneeksi 48 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa.

Tarkistus 8
LIITE, 10 KOHTA

Liite VIII, jakso I. Irlanti (asetus (ETY) N:o 1408/71)

Korvataan liitteessä VIII oleva jakso 
”I. IRLANTI” seuraavasti:

Korvataan liitteessä VIII oleva jakso 
"I. IRLANTI" seuraavasti:

”I. IRLANTI "I. IRLANTI

Lapsilisä, orvon (maksuihin perustuva) 
avustus ja lesken eläkkeen korotukset, 
jotka maksetaan vuoden 2005 
konsolidoidun sosiaaliturvalain ja sitä 
muuttaneen lainsäädännön vaatimukset 
täyttävien lasten osalta.”

Lapsilisä, (maksuihin perustuva) 
holhoojan avustus ja lesken eläkkeen 
korotukset, jotka maksetaan vuoden 2005 
konsolidoidun sosiaaliturvalain ja sitä 
muuttaneen lainsäädännön vaatimukset 
täyttävien lasten osalta."

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon tiettyjen sosiaaliturvamaksujen uudet nimitykset.
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PERUSTELUT

Johdanto

Asetus (ETY) N:o 1408/711 on vuodesta 1971 toiminut perustana, jonka pohjalta taataan 
sosiaaliturvaetuudet kansalaisille, jotka liikkuvat jäsenvaltioista toiseen. Käytännössä joka 
vuosi asetusta (ETY) N:o 1408/71 sekä sen täytäntöönpanoasetusta (asetus (ETY) N:o 
547/722) muutetaan, jotta voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon kansallisten 
sosiaaliturvajärjestelmien kehitys sekä sisällyttää muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön ja 
noudattaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Asetuksella on suuri 
merkitys pantaessa täytäntöön yhtä Euroopan unionin neljästä perusvapaudesta eli 
kansalaisten vapaata liikkuvuutta koskevaa perusvapautta. Tosi asiassa mahdollisuus elää, 
työskennellä ja liikkua vapaasti Euroopan unionissa taloudellisten ja hallinnollisten esteiden 
mahdollisimman pikaisen poistamisen ansiosta on konkreettinen etu, jonka Euroopan unioni 
voi tarjota kansalaisilleen.

Tämä ehdotus ei koske sosiaaliturvajärjestelmän sisältöä tai sitä koskevien erityisten 
säännösten sopivaisuutta, koska yhteisön oikeuden mukaisesti jäsenvaltiot ovat toimivaltaisia 
oman sosiaaliturvajärjestelmänsä laatimisessa. Ehdotuksessa rajoitutaan päivittämään asetusta 
(ETY) N:o 1408/71, jotta siinä otettaisiin huomioon sosiaaliturvaa koskevissa kansallisissa 
lainsäädännöissä tapahtuneet muutokset etenkin Irlannissa, Unkarissa, Puolassa, 
Alankomaissa ja Itävallassa, jotta tällä alalla taataan jäsenvaltioiden välinen tehokas 
sosiaalietuuksien yhteensovittaminen.

Vaikka muutokset ovat luonteeltaan enimmäkseen teknisiä, ne vaikuttavat jokapäiväiseen 
elämään ja niiden Euroopan unionin kansalaisten oikeuteen sosiaalietuuksiin, jotka asuvat, 
työskentelevät tai matkustavat jossakin toisessa jäsenvaltiossa.

Tässä yhteydessä on tärkeä korostaa erästä tärkeää näkökohtaa eli sitä, että tämä ehdotus 
tehdään hetkellä, jona asetuksen (ETY) N:o 1408/71 radikaali muuttaminen ja korvaaminen 
on hyväksytty jo aikaa sitten (asetus (EY) N:o 883/20043). Voimaan tullutta uutta asetusta ei 
voida kuitenkaan soveltaa, sillä uutta täytäntöönpanoasetusta (joka korvaa entisen asetuksen 
(ETY) N:o 574/72) ei ole vielä saatettu päätökseen. Näin ollen kumpaakaan uutta asetusta, 
joilla kumotaan entiset asetukset (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 542/72, ei voida 
mahdollisesti soveltaa kuin vasta täytäntöönpanoasetuksen voimaantulon eli mahdollisesti 
vuoden 2008 jälkeen. Tästä syystä on tärkeää jatkaa edelleen voimassaolevien asetusten 
vuotuista käsittelyä oikeusvarmuuden takaamiseksi ja asianosaisten henkilöiden oikeusturvan 
parantamiseksi. Tämä vuotuinen tarkistus on tärkeä myös sen sisällön vuoksi: määritelmä 
kansallinen lainsäädäntö (liite I, osa 1), termin "perheenjäsen" määritelmä silloin kun 

  
1 Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71 sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin 
palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä (EYVL L 149, 5.7.1971, 
s. 2).
2 Neuvoston asetus (ETY) N:o 574/72 asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä  (EYVL L 74,
27.3.1972, s. 1).
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston 29. huhtikuuta antama asetus (EY) N:o 883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta (EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1).
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kansallisessa lainsäädännössä ei sallita tehdä eroa perheenjäsenten ja muiden henkilöiden 
välillä (liite I, osa 2), asetuksen soveltamisen ulkopuolelle jätetyt itsenäisiä 
ammatinharjoittajia koskevat erityiset järjestelmät (liite II, osa 1), asetuksen soveltamisen 
ulkopuolelle jätetyt erityiset synnytys- ja adoptioavustukset (liite II, osa 2), maksuihin 
perustumattomat erityisetuudet, joita myönnetään henkilöille ainoastaan sen jäsenvaltion 
alueella, jossa he asuvat, ja jotka muodostavat näin ollen poikkeuksen siirrettäviin etuuksiin 
nähden (liite II a), olemassa olevat kahdenväliset sopimukset, jotka olivat voimassa ennen 
asetuksen täytäntöönpanoa asianomaisissa jäsenvaltioissa (liite III), lait, joiden mukaan 
työkyvyttömyysetuuksien määrä ei ole riippuvainen vakuutusjakson kestosta (liite IV, osa A), 
tapaukset, joissa etuuden laskemisesta voidaan luopua, koska se ei lisää etuuden määrää (liite 
IV, osa C), erityismenettelyt lainsäädännön täytäntöön panemiseksi tietyissä jäsenvaltioissa 
(liite VI) ja järjestelmät, joissa orvoille määrätään vain perhe-etuuksista tai ylimääräisistä tai 
erityisistä etuisuuksista (liite VIII). Kaikki nämä osa-alueet sisältyvät käsiteltävänä olevaan 
komission ehdotukseen.

Lyhyesti, asetuksessa määritellään edelleen, säilyttävätkö kansalaiset oikeuden nauttia heille 
alkuperäjäsenvaltion takaamista erityiseduista, jolloin nämä edut on mahdollista siirtää, tai 
onko vastaavaa etua asianomaisen henkilön uudessa asuinjäsenvaltiossa.

Esittelijän kanta

Komissio ehdottaa asetuksen (ETY) N:o 1408/71 päivittämistä siten, että otetaan huomioon 
muutokset, jotka on tehty sosiaaliturvaa koskeviin kansallisiin lakeihin erityisesti Irlannissa, 
Unkarissa, Puolassa, Alankomaissa ja Itävallassa. Komissio pyrkii myös esittämään 
asetukseen muutoksia ja teknisiä parannuksia. Toisin sanoen, kyse on teknisestä 
siirtymäsäännöksestä ottaen huomioon, että uuden asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja sen 
säännöksiä aletaan pian soveltaa.

Esittelijä on tyytyväinen esitettyihin muutoksiin, joilla pyritään helpottamaan 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista. Esittelijä on esittänyt joukon tarkistuksia, myös 
teknisiä tarkistuksia, joilla pyritään yksinkertaistamaan asetusehdotusta, korjaamaan virheet ja 
puutteet sekä päivittämään asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteet.

Esittelijä harkitsi vakavasti mahdollisuutta esittää mietinnössään erityisesti sisältöön 
vaikuttavia tarkistuksia, mutta päätti lopulta, että tässä vaiheessa on parasta esittää pelkästään 
tällä hetkellä ehdottoman välttämättömäksi katsottuja tarkistuksia asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 toimivuuden takaamiseksi, koska se korvataan piakkoin asetuksella (EY) 
N:o 883/2004. Esittelijä pitää viisaampana esittää sisältöön vaikuttavia tarkistuksia 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 883/2004 ja 
erityisesti liitteen XI sisältöön (Emine Bozkurtin mietintö), sekä asetusehdotukseen, jossa 
säädetään sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) 
N:o 884/2004 täytäntöönpanomenettelyistä (Jean Lambertin mietintö), josta keskusteltaneen 
valiokunnassamme lähikuukausina.

Tätä näkemystä tukevat myös ne työmarkkinaosapuolet, joita on kuultu.
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Esittelijä on ollessaan yhteydessä komissioon ja neuvostoon ymmärtänyt hyvin, että ehdotus 
on luonteeltaan puhtaasti tekninen, ja että molemmat toimielimet olivat päässeet sopimukseen 
komission ehdotuksesta ja esitetyistä tarkistuksista.

Tarkistuksilla, joiden avulla asetuksesta pyritään tekemään selkeämpi, on tarkoitus taata 
välttämätön oikeusvarmuus uuden asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen voimaantuloon asti 
ja myötävaikuttaa kansalaisten oikeusturvan vahvistamiseen ja niiden esteiden poistamiseen, 
jotka haittaavat työntekijöiden vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa. On tärkeää helpottaa 
liikkuvuuden periaatteen täytäntöönpanoa, joka vahvistettiin Lissabonin huippukokouksessa 
työllisyyden tukemisen välineenä, ja jota on tuettu laajalti koko Euroopan työntekijöiden 
liikkuvuuden teemavuoden 2006 aikana. Näin ollen on tärkeää määritellä tarkasti ehdot ja 
erityisesti liikkuvuutta koskevat sosiaaliset ehdot.


