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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel
jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg 
kidolgozásának elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy 
kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű javasolt 
módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló 
vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi 
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0159)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére , valamint 42. és 308. cikkére, 
amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0104/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6-0000/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás:1
MELLÉKLET, 2A. PONT (új)

I. Melléklet, II. rész, O. címsor, Magyarország (1408/71/EGK rendelet)

2a. A II. melléklet II. részében a „0. 
MAGYARORSZÁG” címsor alatt 
foglaltak helyébe a következő szöveg lép:
„O. MAGYARORSZÁG 
A rendelet III. címe 1. fejezetének 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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rendelkezései szerinti természetbeni 
ellátásokra való jogosultság megállapítása 
céljából a „családtag” szó jelentése: 
házastárs és/vagy eltartott gyermek, a 
polgári törvénykönyv 685. cikkének b) 
pontja által meghatározottak szerint.”

Indokolás

A magyar társadalombiztosítási jogszabályok változása következtében az „eltartott 
családtag” fogalmának korábbi meghatározását visszavonták. A – Bizottság és a Tanács 
által egyaránt elfogadott – javasolt új meghatározás megegyezik a magyar jogrendszerben 
korábban hatályos meghatározással.

Módosítás: 2
MELLÉKLET, 5. PONT

II. A Melléklet, I. címsor, Írország, a) pont (1408/71/EGK rendelet)

Munkanélküli-segély (a 2005. évi 
konszolidált szociális jóléti törvény, 
harmadik rész, II. fejezet);

a) Munkakeresési támogatás (a 2005. évi 
konszolidált szociális jóléti törvény, 
harmadik rész, II. fejezet);

Indokolás

Írország a szöveg apró változtatását kérte, hogy ez egybecsengjen saját jogalkotási 
szóhasználatával. Ezeket a változtatásokat a Bizottság és a Tanács egyaránt elfogadta.

Amendement 3
MELLÉKLET, 5. PONT

II.A Melléklet, I. címsor, Írország, b) pont (1408/71/EGK rendelet)

b) Öregségi nyugdíjra (nem járulékalapú) 
(a 2005. évi konszolidált szociális jóléti 
törvény, harmadik rész, IV. fejezet);

(b) Állami nyugdíj (nem járulékalapú) (a 
2005. évi konszolidált szociális jóléti 
törvény, harmadik rész, IV. fejezet);

Indokolás

Írország a szöveg apró változtatását kérte, hogy ez egybecsengjen saját jogalkotási 
szóhasználatával. Ezeket a változtatásokat a Bizottság és a Tanács egyaránt elfogadta.

Módosítás: 4
MELLÉKLET, 5. PONT

II. A Melléklet, I. címsor, Írország, c) pont (1408/71/EGK rendelet)

(c) Özvegyi nyugdíj (nem járulékalapú) (a 
2005. évi konszolidált szociális jóléti 

(c) Özvegyi nyugdíj (nem járulékalapú) (a 
2005. évi konszolidált szociális jóléti 
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törvény, harmadik rész,VI. fejezet); törvény, harmadik rész, VI. fejezet);

Indokolás

Írország a szöveg apró változtatását kérte, hogy ez egybecsengjen saját jogalkotási 
szóhasználatával. Ezeket a változtatásokat a Bizottság és a Tanács egyaránt elfogadta.

Módosítás: 5
MELLÉKLET, 8A. PONT

V Melléklet, C fejezet, O. címsor, Magyarország (1408/71/EGK rendelet)

Az „O. MAGYARORSZÁG” szakaszt el 
kell hagyni.

Az „O. Magyarország” címsor alatt 
foglaltak helyébe a következő szöveg lép:
„O. Magyarország
Nincs ilyen”

Indokolás

Ez egy tisztán technikai módosítás.  Az 1408/71 rendelet IV. melléklete C. része mind a 27 
tagállamra vonatkozik, még ha csak a „Nincs ilyen” megjegyzést alkalmazza is.  Ha a COM-
szöveget jelenlegi formájában fogadják el, a IV. melléklet C része egyáltalán nem tartalmaz 
Magyarországra érvényes hivatkozást. 

Módosítás: 6
MELLÉKLET, 8B. PONT

V. Melléklet, C. fejezet, R. címsor, Ausztria (1408/71/EGK rendelet)

Az "R. AUSZTRIA" szakasz helyébe a 
következő szöveg lép: 

Az "R. AUSZTRIA" szakasz helyébe a 
következő szöveg lép: 

"1. Az általános szociális biztonsági 
törvényről (ASVG) szóló, 1955. 
szeptember 9-i szövetségi törvény, a 
kereskedelem és ipar terén foglalkoztatott 
személyek társadalombiztosításáról szóló 
1978. október 11-i szövetségi törvény 
/GSVG/, valamint a mezőgazdasági és 
erdészeti munkások 
társadalombiztosításáról szóló 1978. 
október 11-i szövetségi törvény /BSVG/ 
alapján benyújtott minden kifizetési
kérelem, amennyiben a rendelet 46b. és 
46c. cikke nem vonatkozik rá, vagy 
amennyiben a rendelet 45. cikke alapján 
figyelembe lehet venni egy másik 
nyugdíjtípust, melynek a kiszámításához 

"1. Az általános szociális biztonsági 
törvényről (ASVG) szóló, 1955. 
szeptember 9-i szövetségi törvény, a 
kereskedelem és ipar terén foglalkoztatott 
személyek társadalombiztosításáról szóló 
1978. október 11-i szövetségi törvény 
/GSVG/, valamint a mezőgazdasági és 
erdészeti munkások 
társadalombiztosításáról szóló 1978. 
október 11-i szövetségi törvény /BSVG/ 
alapján benyújtott minden kifizetési 
kérelem, amennyiben a rendelet 46b. és 
46c. cikke nem vonatkozik rá.
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alkalmazott szabályok kedvezőbbek.
2. a nyugdíjakról szóló 2004. november 
18-i általános törvény (APG) értelmében a 
nyugdíjszámlán alapuló alábbi ellátásokra 
vonatkozó kérelmek, amennyiben a 
rendelet 46b. és 46c. cikke nem 
vonatkoznak rá, vagy amennyiben a 
rendelet 45. cikke alapján figyelembe 
lehet venni egy másik nyugdíjtípust, 
melynek a kiszámításához alkalmazott 
szabályok kedvezőbbek

2. 2. A nyugdíjakról szóló 2004. november 
18-i általános törvény (APG) értelmében a 
nyugdíjszámlán alapuló alábbi ellátásokra 
vonatkozó kérelmek, amennyiben a 
rendelet 46b. és 46c. cikke nem vonatkozik 
rá.

a) öregségi nyugdíjak; a) öregségi nyugdíjak;

b) rokkantsági nyugdíjak; b) rokkantsági nyugdíjak;
túlélő hozzátartozói nyugdíjak, 
amennyiben a kiegészítő biztosítási 
hónapokból eredő ellátás növekedését nem 
az APG 7. cikkének (2) bekezdése alapján 
számítják ki.

túlélő hozzátartozói nyugdíjak, 
amennyiben a kiegészítő biztosítási 
hónapokból eredő ellátás növekedését nem 
az APG 7. cikkének (2) bekezdése alapján 
számítják ki.

Indokolás

Ausztria a bekezdés két utolsó részének törlését kérte, minthogy ezek a belső jogalkotásban 
beállt változások következtében már nem szükségesek. Ezért végre kell hajtani a 46. cikk (1) 
bekezdésében említett összehasonlító kiszámítást. A Bizottság és a Tanács egyetértenek ezzel.

Módosítás: 7
MELLÉKLET, 9B. PONT

VI. Melléklet, Q. címsor, Hollandia, 4a) pont (1408/71/EGK rendelet)

Minden olyan munkavállaló vagy önálló 
vállalkozó, aki már nem rendelkezik a 
rokkantsági ellátásokkal kapcsolatos 
biztosításról szóló, 1975. december 11-i 
törvény (AAW) szerinti, az önálló 
vállalkozókra vonatkozó rokkantsági 
biztosításról szóló 1966. február 18-i 
törvény (WAZ), a keresőképtelenség elleni 
biztosításról szóló 1966. február 18-i 
törvény (WAO) és/vagy a 
munkaképességnek megfelelő munkáról és 
jövedelemről szóló, 2005. november 10-i 
törvény (WIA) szerinti biztosítással, a 
rendelet III. címe 3. fejezete 
rendelkezéseinek alkalmazásában a 
biztosítási esemény bekövetkezésekor még 
mindig biztosítottnak tekintendő, ha 

Minden olyan munkavállaló vagy önálló 
vállalkozó, aki már nem rendelkezik a 
rokkantsági ellátásokkal kapcsolatos 
biztosításról szóló, 1975. december 11-i 
törvény (AAW) szerinti, az önálló 
vállalkozókra vonatkozó rokkantsági 
biztosításról szóló 1966. február 18-i 
törvény (WAZ), és/vagy a 
keresőképtelenség elleni biztosításról szóló 
1966. február 18-i törvény (WAO) és a 
munkaképességnek megfelelő munkáról és 
jövedelemről szóló, 2005. november 10-i 
törvény (WIA) szerinti biztosítással, a 
rendelet III. címe 3. fejezete 
rendelkezéseinek alkalmazásában a 
biztosítási esemény bekövetkezésekor még 
mindig biztosítottnak tekintendő, ha 
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ugyanerre a kockázatra egy másik tagállam
jogszabályai szerinti biztosítással 
rendelkezik, vagy – ennek hiányában –
abban az esetben, ha ugyanazzal a 
kockázattal kapcsolatban egy másik 
tagállam jogszabályai szerint ellátás jár. 
Ugyanakkor ez utóbbi feltételt a 48. cikk 
(1) bekezdésében említett esetben 
teljesítettnek kell tekinteni.

ugyanerre a kockázatra egy másik tagállam 
jogszabályai szerinti biztosítással 
rendelkezik, vagy – ennek hiányában –
abban az esetben, ha ugyanazzal a 
kockázattal kapcsolatban egy másik 
tagállam jogszabályai szerint ellátás jár. 
Ugyanakkor ez utóbbi feltételt a 48. cikk 
(1) bekezdésében említett esetben 
teljesítettnek kell tekinteni.

Módosítás: 8
MELLÉKLET, 10. PONT

VIII. Melléklet, I. címsor, Írország (1408/71/EGK rendelet)

A VIII. melléklet „I. Írország” szakasz 
helyébe a következő szöveg lép: 

A VIII. melléklet „I. Írország” szakasz 
helyébe a következő szöveg lép: 

"I. ÍRORSZÁG "I. ÍRORSZÁG

A gyermekellátások, az árvák részére 
folyósított (járulékalapú) ellátások és az 
özvegyi, gyerekeknek járó kiegészítő 
nyugdíjak (járulékalapú), akik a 2005-ös 
konszolidált társadalmi jóléti törvény és 
annak későbbi módosításai értelmében 
jogosultak erre”.

A gyermekellátás, a gyámok (járulékalapú) 
támogatása és az özvegyi, gyerekeknek 
járó (járulékalapú) kiegészítő nyugdíjak , 
akik a 2005-ös konszolidált társadalmi 
jóléti törvény és annak későbbi módosításai 
értelmében jogosultak erre”.

Indokolás

A módosítás egy sor társadalombiztosítási kifizetési cím változását veszi figyelembe és egy, a 
javaslatban szereplő nyomdai hibát javít ki.
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INDOKOLÁS

Bevezetés
1971 óta az egyik tagállamból a másikba költöző polgárok számára a társadalmi biztosítási 
ellátás az 1408/71/EGK rendelet1 alapján biztosított. Az 1408/71/EGK rendeletet és a róla 
szóló végrehajtási rendelkezést (547/72/EGK rendelet2) gyakorlatilag évről évre módosítják a 
nemzeti társadalombiztosítási rendszerek fejlődésével való megfelelő lépéstartás, a nemzeti 
jogszabályok módosításainak tükrözése és az Európai Közösségek Bírósága joggyakorlatának 
átvétele érdekében. A rendelet jelentős szerepet játszik a polgárok szabad mozgásának 
lehetővé tételében, amely az EU négy alapvető szabadságának egyike. Az, hogy a gazdasági 
és adminisztratív akadályok kiküszöbölésének köszönhetően az Európai Unión belül szabadon 
lehet élni, dolgozni és mozogni, az Unió által saját polgárainak nyújtott kézzelfogható előny.
Ez a javaslat sem a társadalombiztosításhoz fűződő specifikus intézkedések tartalmát, sem a 
lehetőségét nem célozza, tekintettel arra, hogy a közösségi jog szerint az egyes 
társadalombiztosítási rendszerek megalapozása a tagállamok illetékessége. E javaslat arra 
korlátozódik, hogy az 1408/71/EGK rendeletre irányítsa a figyelmet a társadalombiztosítás 
terén a nemzeti jogalkotásokban, különösen az Írországban, Magyarországon, 
Lengyelországban, Hollandiában és Ausztriában bekövetkezett változások tükrözésével, 
biztosítandó az e téren előforduló szolgáltatásoknak a tagállamok közötti hatékony 
koordinálását.
Noha a javasolt módosítások alapvetően technikai természetűek, következményekkel járnak a 
más tagállamban élő, dolgozó vagy más tagállamba utazó európai uniós polgárok 
mindennapjaira és a társadalombiztosítási szolgáltatásokhoz való jogára.
Hangsúlyoznunk kell e keret egyik lényeges vetületét: ez a javaslat olyan pillanatban született, 
amikor az 1408/71 rendelet radikális újrafogalmazását és más rendelettel való felváltását már 
jóváhagyták (883/2004/EK rendelet3). Ugyanakkor a már hatályos új szöveg nem 
alkalmazható, mert a végrehajtási szabályokat meghatározó (a korábbi, 574/72 rendelet 
helyébe lépő) új rendelet még nem készült el. Következésképpen a korábbi 1408/71 és 542/72 
rendeleteket hatályon kívül helyező két új rendeletet csak a végrehajtási szabályokat 
meghatározó rendelet feltehetően 2008-as hatályba lépése után lehet alkalmazni. Ezért nagyon 
fontos fenntartani a hatályban maradó rendeletek éves felülvizsgálásának gyakorlatát a 
jogbiztonság garantálása és az érintett személyek jogai védelmének fokozása érdekében.

Ez az éves felülvizsgálat tartalmi okokból is fontos:
a „munkavállalók” és az „önálló vállalkozók” fogalmának meghatározása, amikor e 
fogalmakat a nemzeti jogszabályok alapján nem lehet meghatározni (I. melléklet, I. rész), a 
„családtag” fogalmának meghatározása arra az esetre, ha a nemzeti jog nem teszi lehetővé a a 
családtagok és az egyéb személyek közötti különbségtételt (I. melléklet II. rész), a rendelet 
hatálya alól kivont önálló vállalkozókra vonatkozó különleges rendszerek (II. melléklet II. 
rész), a rendelet hatálya alól kivont, szülés vagy örökbefogadás utáni speciális juttatások (II. 
melléklet II. rész), azon nem járulékalapú különleges ellátások, amelyeket az érintett 

  
1 A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és 
családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet (HL L 149., 1971.7.5., 2. o.)
2 Az 1408/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szól 574/72/EGK 
tanácsi rendelet (HL L 74., 1972.3.27., 1. o.)
3 Az Európai Parlament és a Tanács szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 
883/2004/EK rendelete (HL L 166., 2004.4.30. 1. o.)
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személyek kizárólag a lakóhelyük szerinti tagállam területén vehetnek igénybe, és amelyek 
ennél fogva az „átvihető” szolgáltatásokhoz képest eltérést jelentenek (IIa. melléklet), a 
rendeletnek az érintett tagállamokban történő alkalmazása előtt már létező hatályos kétoldalú 
megállapodások (III. melléklet), azon jogszabályok, melyek értelmében a rokkantsági 
ellátások összege nem függ a biztosítási időszakok hosszától (IV. melléklet A. rész), azon 
esetek, amikor az ellátás összegének kiszámításától „el lehet tekinteni”, mivel az nem vezetne 
magasabb összeghez (IV. melléklet C. rész), a jogszabályoknak bizonyos tagállamokban 
történő érvényesítésével kapcsolatos speciális eljárások (VI. melléklet), azok a rendszerek, 
amelyek az árvák részére csak folyósított kiegészítő vagy különleges családi ellátásokat írnak 
elő (VIII. melléklet). A Bizottság által előterjesztett javaslat valamennyi itt felsorolt tényezőre 
kitér.

Röviden szólva, a rendelet továbbra is meghatározza azt, hogy fennmarad-e a polgároknak a 
származásuk szerinti tagállam által részükre biztosított különleges előnyökhöz való joga, mely 
esetben ez a jog „átvihető”, vagy pedig ennek megfelelő más előny létezik az érintett 
személyek új lakhelyéül szolgáló tagállamban.

Az előadó álláspontja

A Bizottság az 1408/71 rendeletek felfrissítését javasolja, a társadalombiztosítás terén a 
nemzeti jogalkotásokban, különösen az Írországban, Magyarországon, Lengyelországban, 
Hollandiában és Ausztriában bekövetkezett változások figyelembe vételével. Ugyanakkor a 
rendelet technikai módosításainak és javításainak bemutatására is törekszik. Másként 
fogalmazva, technikai és átmeneti jellegű rendeletről van szó, tekintettel az új, 883/2004 
rendelet és előírásainak közelgő alkalmazására.

Az előadó örömmel veszi tudomásul a javasolt módosításokat, amelyek a 
társadalombiztosítási rendszerek összehangolásának megkönnyítésére törekednek.  Több 
módosítást terjesztett elő, köztük technikai jellegűeket is, a javaslat egyszerűsítésére, a hibák 
és elhagyások kiküszöbölésére, illetve az 1408/71 rendelet mellékleteinek napra késszé 
tételére törekedve.

Az előadó komolyan fontolgatta annak lehetőségét, hogy jelentésében még mélyebbre ható 
módosításokat terjesszen elő, de végső soron úgy döntött, hogy az 1408/71 rendelet normális 
működésének biztosítása érdekében ebben a szakaszban jobb a jelenleg mindenképpen 
szükséges módosítások ismertetésére korlátozódni, minthogy ennek rövidesen helyébe lép a 
883/2004 rendelet. Az előadó úgy véli, ésszerűbb lenne a mélyreható módosításokat a 
társadalombiztosítási rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004 rendeletre irányuló 
javaslathoz előterjeszteni, különösen a XI. melléklet (Bozkurt jelentés) tartalmára 
vonatkozóan, illetve a társadalombiztosítási rendszerek koordinálásáról szóló 884/2004 
rendelet végrehajtására vonatkozó szabályokat megállapító rendeletre irányuló javaslathoz 
(Lambert jelentés), amely az elkövetkező hónapok során képezi vita tárgyát bizottságunkban.
Ezen a nézeten vannak a megkérdezett társadalmi partnerek is.

A Bizottsággal és Tanáccsal fenntartott kapcsolatai során az előadó megértette a javaslat 
tisztán technikai jellegét, és azt a tényt, hogy e két intézmény megállapodásra jutott a 
Bizottság javaslatát és a javasolt módosításokat illetően.
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Ezeknek a szöveg érthetőbbé és átláthatóbbá tételére törekvő módosításoknak az a szerepe, 
hogy biztosítsák az új rendelet és végrehajtási szabályainak hatályba lépéséig szükséges 
jogbiztonságot, hogy hozzájáruljanak a polgárok jogi védelmének erősítéséhez, továbbá, hogy 
felszámolják a munkavállalók Európai Unión belüli mobilitását továbbra is gátoló 
akadályokat.
Nagyon fontos megkönnyíteni a szabad helyváltoztatás elvének érvényesítését. Ezt az elvet a 
lisszaboni csúcsértekezlet a foglalkoztatást előmozdító eszközként erősítette meg, és a 
munkavállalók mobilitása európai éve, a 2006-os év egésze során komoly ösztönzést kapott.
Tehát nagyon fontos a mobilitás feltételeinek, különösen a társadalmi feltételeknek a pontos 
meghatározása.
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