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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, 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
(COM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2007)0159),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 42 ir 308 straipsnius, pagal kuriuos 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0104/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Moterų teisių ir 
lyčių lygybės komiteto nuomonę (A6-0000/2007),

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  perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
PRIEDO 2A PUNKTAS (naujas)

I priedo II dalies skirsnis O. Vengrija (Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71)

2a. I priedo II dalies skirsnio 
„O.VENGRIJA“ tekstas pakeičiamas 
taip:
„O. VENGRIJA
Nustatant teisę gauti išmokas natūra 
pagal Reglamento III antraštinės dalies 7 
skyrių, „šeimos narys“ reiškia sutuoktinį 
arba išlaikomą vaiką, kaip apibrėžiama 
Civilinio kodekso 685 str. b punkte.“
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Pagrindimas

Dėl Vengrijos sveikatos draudimą reglamentuojančių įstatymų pakeitimų buvo panaikinta 
ankstesnė „išlaikomo šeimos nario“ sąvoka. Pasiūlyta naujoji sąvoka, kuriai pritarė Komisija 
ir Taryba, atitinka anksčiau Vengrijos teisės aktuose naudotą sąvoką.

Pakeitimas 2
PRIEDO 5 PUNKTAS

II A priedo I skirsnio I. Airija a punktas (Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71)

a) Bedarbio pašalpa (2005 m. 
konsoliduoto socialinės apsaugos įstatymo 
III dalies 2 skyrius);

a) Išmoka ieškančiajam darbo (2005 m. 
konsoliduoto socialinės apsaugos įstatymo 
III dalies 2 skyrius);

Pagrindimas

Airija paprašė neesminio teksto pakeitimo siekdama suderinti jį su savo nacionaliniais teisės 
aktais. Šiems pakeitimams pritarė Komisija ir Taryba.

Amendement 3
PRIEDO 5 PUNKTAS

II A priedo I skirsnio I. Airija b punktas (Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71)

b) Senatvės (neįmokinė) pensija (2005 m. 
konsoliduoto socialinės apsaugos įstatymo 
III dalies 4 skyrius);

b) Valstybinė (neįmokinė) pensija (2005 
m. konsoliduoto socialinės apsaugos 
įstatymo III dalies 4 skyrius);

Pagrindimas

Airija paprašė neesminio teksto pakeitimo siekdama suderinti jį su savo nacionaliniais teisės 
aktais. Šiems pakeitimams pritarė Komisija ir Taryba.

Pakeitimas 4
PRIEDO 5 PUNKTAS

II A priedo I skirsnio I. Airija c punktas (Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71)

c) Našlės (neįmokinė) pensija ir našlio 
(neįmokinė) pensija (2005 m. 
konsoliduoto socialinės apsaugos įstatymo 
III dalies 6 skyrius);

c) Našlės (neįmokinė) pensija ir našlio 
(neįmokinė) pensija (2005 m. 
konsoliduoto socialinės apsaugos įstatymo 
III dalies 6 skyrius);

Pagrindimas

Airija paprašė neesminio teksto pakeitimo siekdama suderinti jį su savo nacionaliniais teisės 
aktais. Šiems pakeitimams pritarė Komisija ir Taryba.

Pakeitimas 5
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PRIEDO 8 PUNKTO A PUNKTAS
IV priedo C dalies skirsnis O. Vengrija (Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71)

„Skirsnis „O. VENGRIJA“ yra 
išbraukiamas“.

„Skirsnis „I. VENGRIJA“ pakeičiamas 
taip:
„ O. Vengrija
Nėra.“

Pagrindimas

Tai tik techninis pakeitimas. Reglamento 1408/71 IV priedo C dalyje daroma nuoroda į visas 
27 valstybes nares, nors joje rašoma tiesiog „Nėra“. Jeigu COM tekstas bus priimtas toks, 
koks jis yra dabar, IV priedo C dalyje  nebus jokios nuorodos į Vengriją.

Pakeitimas 6
PRIEDO 8 PUNKTO B PUNKTAS

IV priedo C dalies skirsnis R. Austrija (Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71)

b) skirsnis „R. AUSTRIJA“ pakeičiamas 
taip:

b) skirsnis „R. AUSTRIJA“ pakeičiamas 
taip:

„1. Visi prašymai dėl išmokų pagal 1955 
m. rugsėjo 9 d. federalinį įstatymą dėl 
socialinės apsaugos (ASVG), pagal 1978 
m. spalio 11 d. įstatymą dėl socialinės 
apsaugos savarankiškai dirbantiems 
asmenims, užsiimantiems prekyba ir 
amatais, (GSVG) ir pagal 1978 m. spalio 
11 d. federalinį įstatymą dėl socialinės 
apsaugos savarankiškai dirbantiems 
asmenims, užsiimantiems žemės ūkiu ir 
miškininkyste, (BSVG), jeigu reglamento 
46 ir 46c straipsniai netaikomi arba jeigu 
įmanoma, taikant reglamento 45 
straipsnį, skaičiuoti pagal kitą pensijos 
tipą, kurio skaičiavimo taisyklės yra 
palankesnės.

„1. Visi prašymai dėl išmokų pagal 1955 
m. rugsėjo 9 d. federalinį įstatymą dėl 
socialinės apsaugos (ASVG), pagal 1978 
m. spalio 11 d. įstatymą dėl socialinės 
apsaugos savarankiškai dirbantiems 
asmenims, užsiimantiems prekyba ir 
amatais, (GSVG) ir pagal 1978 m. spalio 
11 d. federalinį įstatymą dėl socialinės 
apsaugos savarankiškai dirbantiems 
asmenims, užsiimantiems žemės ūkiu ir 
miškininkyste, (BSVG), jeigu reglamento 
46 ir 46c straipsniai netaikomi.

2. Visi prašymai, susiję su toliau 
išvardytomis išmokomis, skaičiuojant 
pensijas pagal 2004 m. lapkričio 18 d. 
pagrindinį pensijų įstatymą (APG), jeigu 
reglamento 46 ir 46c straipsniai netaikomi 
arba jeigu įmanoma, taikant reglamento 45 
straipsnį, skaičiuoti pagal kitą pensijos tipą, 
kurio skaičiavimo taisyklės yra 
palankesnės, arba tą patį pensijos tipą, 
laikantis palankesnių skaičiavimo 

2. Visi prašymai, susiję su toliau 
išvardytomis išmokomis, skaičiuojant 
pensijas pagal 2004 m. lapkričio 18 d. 
pagrindinį pensijų įstatymą (APG), jeigu 
reglamento 46 ir 46c straipsniai netaikomi 
arba jeigu įmanoma, taikant reglamento 45 
straipsnį, skaičiuoti pagal kitą pensijos tipą, 
kurio skaičiavimo taisyklės yra 
palankesnės.
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taisyklių.

a) senatvės pensija; a) senatvės pensija;
b) invalidumo pensija; b) invalidumo pensija;

c) pensija išlaikytiniams, tačiau taikant 
APG 7 straipsnio 2 dalį dėl papildomų 
draudimo mėnesių padidinta išmoka nėra 
priskaičiuojama.“

c) pensija išlaikytiniams, tačiau taikant 
APG 7 straipsnio 2 dalį dėl papildomų 
draudimo mėnesių padidinta išmoka nėra 
priskaičiuojama.“

Pagrindimas

Austrija paprašė išbraukti paskutines dviejų pastraipų frazes, nes jos nereikalingos dėl 
padarytų vidaus teisės aktų pakeitimų. Todėl taikomas 46 straipsnio 1 dalyje minimas 
lyginamasis skaičiavimas. Komisija ir Taryba sutinka.

Pakeitimas 7
PRIEDO 9 PUNKTO B PUNKTAS

IV priedo skirsnio Q. Nyderlandai 4 punkto a papunktis (Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71)

a) Pagal darbo sutartį dirbantis arba 
savarankiškai dirbantis asmuo, kuris jau 
nėra apdraustas pagal 1975 m. gruodžio 11 
d. įstatymą dėl nedarbingumo (AAW), 
pagal 1997 m. balandžio 24 d. įstatymą dėl 
savarankiškai dirbančių asmenų draudimo 
nuo nedarbingumo (WAZ), pagal 1966 m. 
vasario 18 d. įstatymą dėl draudimo nuo 
nedarbingumo (WAO) ir (arba) pagal 2005 
m. lapkričio 10 d. įstatymą dėl darbo ir 
užmokesčio pagal pajėgumą dirbti (WIA), 
taikant šio reglamento III antraštinės dalies 
3 skyriaus nuostatas, įvykus draudiminiam 
įvykiui laikomas ir toliau apdraustu, jeigu 
jis nuo tos pačios rizikos yra apdraustas 
pagal kitos valstybės narės teisės aktus 
arba, jeigu tokių teisės aktų nėra, kai 
išmoka dėl tos pačios rizikos išmokama 
pagal kitos valstybės narės teisės aktus.
Pastaroji sąlyga laikoma įvykdyta 48 
straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju.

a) Pagal darbo sutartį dirbantis arba 
savarankiškai dirbantis asmuo, kuris jau 
nėra apdraustas pagal 1975 m. gruodžio 11 
d. įstatymą dėl nedarbingumo (AAW), 
pagal 1997 m. balandžio 24 d. įstatymą dėl 
savarankiškai dirbančių asmenų draudimo 
nuo nedarbingumo (WAZ) ir (arba) pagal 
1966 m. vasario 18 d. įstatymą dėl 
draudimo nuo nedarbingumo (WAO) arba
pagal 2005 m. lapkričio 10 d. įstatymą dėl 
darbo ir užmokesčio pagal pajėgumą dirbti 
(WIA), taikant šio reglamento III 
antraštinės dalies 3 skyriaus nuostatas, 
įvykus draudiminiam įvykiui laikomas ir 
toliau apdraustu, jeigu jis nuo tos pačios 
rizikos yra apdraustas pagal kitos valstybės 
narės teisės aktus arba, jeigu tokių teisės 
aktų nėra, kai išmoka dėl tos pačios rizikos 
išmokama pagal kitos valstybės narės 
teisės aktus. Pastaroji sąlyga laikoma 
įvykdyta 48 straipsnio 1 dalyje nurodytu 
atveju.

Pakeitimas 8
PRIEDO 10 PUNKTAS

VIII priedo skirsnis I. Airija(Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71)

VIII priedo skirsnis „I. AIRIJA“ VIII priedo skirsnis „I. AIRIJA“ 
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pakeičiamas taip: pakeičiamas taip:

„I. AIRIJA „I. AIRIJA
Išmoka vaikui, (įmokinė) pašalpa 
našlaičiui ir našlės (įmokinės) pensijos bei 
našlio (įmokinės) pensijos priemokos 
mokėtini reikalavimus atitinkantiems 
vaikams pagal 2005 m. konsoliduotą 
socialinės apsaugos įstatymą ir jį iš dalies 
keičiančius teisės aktus.“

Išmoka vaikui, (įmokinė) globėjo išmoka ir 
našlės (įmokinės) pensijos bei našlio 
(įmokinės) pensijos priemokos mokėtini 
reikalavimus atitinkantiems vaikams pagal 
2005 m. konsoliduotą socialinės apsaugos 
įstatymą ir jį iš dalies keičiančius teisės 
aktus.“

Pagrindimas

Siūlant šį pakeitimą atsižvelgiama į įvairių socialinės apsaugos išmokų pavadinimų keitimą ir 
ištaisoma spausdinimo klaida.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Nuo 1971 m. Reglamentas (EEB) Nr. 1408/711 laikomas pagrindu, pagal kurį piliečiams, 
judantiems iš vienos valstybės narės į kitą, užtikrinamos socialinės apsaugos paslaugos. 
Praktiškai kiekvienais metais Reglamentas Nr. 1408/71 ir jį įgyvendinantis reglamentas 
(Reglamentas (EEB) Nr. 547/722) keičiami siekiant tinkamai atsižvelgti į nacionalinių 
socialinės apsaugos sistemų raidą, įtraukti pakeitimus, kurie buvo padaryti nacionaliniuose 
teisės aktuose, ir įsisavinti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją. 
Reglamentas yra svarbus įgyvendinant vieną iš keturių pagrindinių Europos Sąjungos laisvių, 
t.y. – laisvą piliečių judėjimą. Iš tiesų, galimybė laisvai gyventi, dirbti ir keliauti Europos 
Sąjungoje, kuri atsiranda kuo sparčiau šalinant ekonomines ir administracines kliūtis, yra 
labai konkretus privalumas, kurį Europos Sąjunga suteikia savo piliečiams.

Šis pasiūlymas nesusijęs nei su konkrečiomis socialinės apsaugos nuostatomis, nei su jų 
turiniu, nes pagal Bendrijos teisę kompetencija nustatyti savo socialinės apsaugos sistemą 
priklauso pačioms valstybėms narėms. Pasiūlymu tik siekiama atnaujinti Reglamentą (EEB) 
Nr. 1408/71 siekiant, kad būtų įtraukti pakeitimai, padaryti nacionaliniuose socialinės 
apsaugos teisės aktuose, ypač Airijos, Vengrijos, Lenkijos, Nyderlandų ir Austrijos, taip 
norint užtikrinti, kad valstybių narių veiksmai teikiant paslaugas šioje srityje būtų veiksmingi 
ir suderinti.

Nors siūlomi pakeitimai iš esmės techniniai, jie turės įtakos kasdieniam Europos Sąjungos 
piliečių, kurie gyvena, dirba ar keliauja kitoje valstybėje narėje, gyvenimui ir jų teisei į 
socialinės apsaugos paslaugas.

Šiuo požiūriu reikėtų pabrėžti svarbų aspektą: šis pasiūlymas teikiamas dabar, nors jau 
padaryta radikalių pakeitimų ir jau pritarta pakeisti Reglamentą 1408/71 (Reglamentas (EB) 
Nr. 883/20043). Vis dėlto, naujasis tekstas, kuris jau įsigaliojo, negali būti taikomas, nes 
naujasis įgyvendinimo reglamentas (kuris turėtų pakeisti senąjį Reglamentą Nr. 574/72) dar 
neparengtas. Todėl du naujieji reglamentai, kurie anuliuos senuosius reglamentus 1408/71 ir 
542/72, negali būti taikomi tol, kol neįsigalios įgyvendinimo reglamentas – tikriausiai tai 
įvyks 2008 m. Taigi siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir pagerinti susijusių asmenų teisių 
apsaugą svarbu išlaikyti šį kasmetinį tebegaliojančių reglamentų svarstymą. Šis kasmetinis 
svarstymas taip pat svarbus dėl savo turinio: sąvokų „pagal darbo sutartį dirbantys asmenys“, 
„savarankiškai dirbantys asmenys“, kai jų negalima apibrėžti remiantis nacionaliniais teisės 
aktais (I priedo I dalis), sąvokos „šeimos narys“, kai pagal nacionalinius teisės aktus 
neįmanoma atskirti šeimos narių ir kitų asmenų (I priedo 2 dalis), savarankiškai dirbantiems 
asmenims, kuriems šis reglamentas netaikomas, skirtos specialios tvarkos (II priedo 1 dalis), 

  
1 Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems 
asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL L 149, 1971 7 
5, p.2).
2 Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką (OL 
L 74, 1972 3 27, p. 1).
3 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 883/2004 dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004 4 30, p. 1).
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specialiųjų vaiko gimimo ar įvaikinimo pašalpų, kurioms šis reglamentas netaikomas (II 
priedo 2 dalis), specialiųjų neįmokinių išmokų, kurios mokamos išimtinai tos valstybės narės, 
kurioje asmuo gyvena, teritorijoje ir kurios laikomos nukrypstančiomis nuo paslaugų, kurios 
gali būti perkeliamos (IIA priedas), esamų dvišalių susitarimų, kurie galiojo prieš susijusiose 
valstybėse narėse pradedant taikyti reglamentą (III priedas), teisės aktų, pagal kuriuos 
invalidumo pensijos dydis nepriklauso nuo draudimo laikotarpių trukmės (IV priedo A dalis), 
atvejų, kai gali būti atsisakyta išmokų perskaičiavimo, nes taip skaičiuojant niekada nebus 
gauta geresnio rezultato (IV priedo C dalis) ir dėl sistemų, pagal kurias našlaičiams numatoma 
skirti tik pašalpas šeimai arba papildomas ar specialiąsias pašalpas (VIII priedas). Visi šie 
dalykai įtraukti į svarstomą Komisijos pasiūlymą.

Trumpai tariant, reglamentas vis dar lemia, ar piliečiai išsaugo teisę pasinaudoti ypatingais 
pranašumais, kuriuos jiems užtikrina jų kilmės valstybė, atvejus, kai šiuos pranašumus galima 
perkelti ir tai, ar naujojoje susijusio asmens gyvenimo šalyje esama atitinkamo privalumo.

Pranešėjo pozicija

Komisija siūlo atnaujinti Reglamentą 1408/71 atsižvelgiant į pakeitimus, kurie buvo padaryti 
nacionaliniuose socialinės apsaugos teisės aktuose, ypač Airijos, Vengrijos, Lenkijos, 
Nyderlandų ir Austrijos. Ji taip pat siekia pateikti techninių reglamento pakeitimų ir 
patobulinimų. Kitais žodžiais tariant, kadangi greitai bus taikomas naujasis Reglamentas 
883/2004 ir jo nuostatos, čia kalbama apie techninį ir pereinamąjį reglamentą.

Pranešėjas teigiamai vertina pasiūlytus pakeitimus, kuriais siekiama palengvinti socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimą. Jis pateikė tam tikrą skaičių pakeitimų, kurie taip pat susiję 
su techniniais dalykais, siekdamas supaprastinti pasiūlymą, ištaisyti klaidas ir praleidimus ir 
atnaujinti Reglamento 1408/71 priedus.

Pranešėjui kilo svarbus klausimas dėl galimybės savo pranešime pateikti pasiūlymų dėl 
pakeitimų, susijusių su teksto esme, tačiau jis vis dėlto nusprendė, kad šiuo etapu geriausia 
būtų apsiriboti tik pakeitimais, kurie būtini dabar, siekiant užtikrinti normalų Reglamento 
1408/71 įgyvendinimą, nes šis reglamentas greitai bus pakeistas Reglamentu 883/2004. 
Pranešėjas mano, kad esminius pakeitimus geriausia būtų pateikti pasiūlymui dėl Reglamento 
883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, ypač XI priedo tekstui (E. Bozkurto 
pranešimas) ir pasiūlymui dėl Reglamentą 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo įgyvendinančio reglamento (J. Lamberto pranešimas), kurį artimiausiais 
mėnesiais turėtų svarstyti mūsų komitetas.

Šiai pozicijai pritaria ir socialiniai partneriai, su kuriais buvo konsultuojamasi.

Bendraudamas su Komisija ir Taryba pranešėjas gerai perprato techninę pasiūlymo esmę ir 
suvokė tai, kad šios dvi institucijos buvo pasiekusios susitarimą dėl Komisijos pasiūlymo ir 
pasiūlytų pakeitimų.

Šie pakeitimai, kuriais siekiama, kad tekstas būtų skaidresnis ir aiškesnis, iki įsigaliojant 
naujajam reglamentui ir jį įgyvendinančiam reglamentui turėtų užtikrinti būtiną teisinį 
tikrumą ir padėti stiprinti piliečių teisinę apsaugą bei šalinti kliūtis, kurios trukdo darbuotojų 
judėjimui Europos Sąjungoje. Svarbu palengvinti šio mobilumo principo, kuris per Lisabonos 
aukščiausiojo lygio susitikimą buvo paskelbtas užimtumo skatinimo priemone ir kuris buvo 
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labai aktyviai skatinamas per visus 2006 metus, Europos darbuotojų mobilumo metus, 
įgyvendinimą. Taigi svarbu aiškiai apibrėžti sąlygas, ypač socialines sąlygas, susijusias su 
mobilumu.


