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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu 
(EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, 
pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā
(COM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2007)0159)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, kā arī 42. un 308. pantu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam iesniedza priekšlikumu (C6-0104/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komitejas atzinumu (A6-0000/2007),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
PIELIKUMA 2.A PUNKTS (JAUNS)

I pielikuma II daļa „O. Ungārija” (Regula (EEK) Nr. 1408/71)

2.a I pielikuma II daļas iedaļu „O.
UNGĀRIJA” aizstāj ar šādu:
„O. UNGĀRIJA”
Lai noteiktu tiesības uz pabalstu natūrā 
atbilstīgi šīs regulas III sadaļas 
1. nodaļai, „ģimenes loceklis” ir laulātais 
vai apgādībā esošs bērns, kā tas definēts 
Civilkodeksa 685. panta b) apakšpunktā.”

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Pamatojums

Līdz ar izmaiņām Ungārijas veselības apdrošināšanas tiesību aktos agrākā „apgādībā esoša 
ģimenes locekļa” definīcija vairs nav spēkā. Jaunā ierosinātā definīcija, kuru ir pieņēmusi 
gan Komisija, gan Padome, atbilst definīcijai agrākajos Ungārijas tiesību.

Grozījums Nr. 2
PIELIKUMA 5. PUNKTS

II A pielikuma I iedaļas Īrija a) apakšpunkts (Regula (EEK) Nr. 1408/71)

a) Bezdarbnieka pabalsts (2005. gada 
Konsolidētā Sociālās labklājības akta 
III daļas, 2. nodaļa);

a) Darba meklētāja pabalsts (2005. gada 
Konsolidētā Sociālās labklājības akta 
III daļas, 2. nodaļa);

Pamatojums

Īrija lūdza izdarīt nelielas izmaiņas tekstā, lai nodrošinātu atbilsmi tās tiesību aktu tekstiem. 
Šīs izmaiņas ir pieņēmusi gan Komisija, gan Padome.

Grozījums Nr. 3
PIELIKUMA 5. PUNKTS 

II A pielikuma I iedaļas Īrija b) apakšpunkts (Regula (EEK) Nr. 1408/71)

b) vecuma (no iemaksām neatkarīga) 
pensija (2005. gada Konsolidētā Sociālās 
labklājības akta III daļas, 4. nodaļa);

a) valsts (no iemaksām neatkarīga) pensija 
(2005. gada Konsolidētā Sociālās 
labklājības akta III daļas, 4. nodaļa);

Pamatojums

Īrija lūdza izdarīt nelielas izmaiņas tekstā, lai nodrošinātu atbilsmi tās tiesību aktu tekstiem. 
Šīs izmaiņas ir pieņēmusi gan Komisija, gan Padome.

Grozījums Nr. 4
PIELIKUMA 5. PUNKTS 

II A pielikuma I iedaļas Īrija c) apakšpunkts (Regula (EEK) Nr. 1408/71)

c) atraitnes (no iemaksām neatkarīga) 
pensija un atraitņa (no iemaksām 
neatkarīga) pensija (2005. gada 
Konsolidētā Sociālās labklājības akta 
III daļas, 6. nodaļa) 

(Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu 
valodā)

Pamatojums

(Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā)
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Grozījums Nr. 5
PIELIKUMA 8. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

IV Pielikuma C daļas O iedaļa Ungārija (Regula (EEK) No 1408/71)

svītro iedaļu „O. UNGĀRIJA”. „iedaļu „O. UNGĀRIJA” aizstāj ar šādu:
„O. UNGĀRIJA
Nav”

Pamatojums

Šis ir tīri tehnisks grozījums. Regulas Nr. 1408/71 IV pielikuma C daļā ir izdarīta atsauce uz 
visām 27 dalībvalstīm pat tad, ja ir atzīmēts tikai „nav”. Ja Komisijas ierosināto tekstu 
pieņemtu pašreizējā versijā, IV pielikuma C daļā nebūtu atsauces uz Ungāriju. 

Grozījums Nr. 6
PIELIKUMA 8. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

IV Pielikuma C daļas R iedaļa Austrija (Regula (EEK) No 1408/71)

b) iedaļu „R. AUSTRIJA” aizstāj ar šādu:  b) iedaļu „R. AUSTRIJA” aizstāj ar šādu:  
"1. Visi pabalstu pieprasījumi saskaņā ar 
1955. gada 9. septembra Federālo aktu par 
vispārējo sociālo apdrošinājumu (ASVG), 
1978. gada 11. oktobra Federālo aktu par 
tirdzniecībā un amatniecībā iesaistītu 
pašnodarbinātu personu sociālo 
apdrošinājumu (GSVG) un 1978. gada 11. 
oktobra Federālo aktu par pašnodarbināto 
personu, kas nodarbinātas lauksaimniecībā 
un mežsaimniecībā, sociālo apdrošinājumu 
(BSVG), ciktāl netiek piemērots regulas 
46.b un 46.c pants vai ciktāl, piemērojot 
regulas 45. pantu, ir iespējams ņemt vērā 
citu pensijas veidu, kura aprēķina 
noteikumi ir labvēlīgāki.

„1. Visi pabalstu pieprasījumi saskaņā ar 
1955. gada 9. septembra Federālo aktu par 
vispārējo sociālo apdrošinājumu (ASVG), 
1978. gada 11. oktobra Federālo aktu par 
tirdzniecībā un amatniecībā iesaistītu 
pašnodarbinātu personu sociālo 
apdrošinājumu (GSVG) un 1978. gada 
11. oktobra Federālo aktu par 
pašnodarbināto personu, kas nodarbinātas 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, 
sociālo apdrošinājumu (BSVG), ciktāl 
netiek piemērots regulas 46.b un 46.c 
pants.

2. Visi pieprasījumi saistībā ar turpmāk 
uzskaitītajiem pabalstiem, pamatojoties uz 
pensijas kontu saskaņā ar 2004. gada 18. 
novembra vispārējo Likumu par pensijām 
(APG), ciktāl netiek piemērots regulas 46.b 
un 46.c pants vai ciktāl, piemērojot 
regulas 45. pantu, ir iespējams ņemt vērā 
citu pensijas veidu, kura aprēķina 
noteikumi ir labvēlīgāki, vai tāda paša 
veida pensiju ar izdevīgākiem aprēķina 
noteikumiem.

2. Visi pieprasījumi saistībā ar turpmāk 
uzskaitītajiem pabalstiem, pamatojoties uz 
pensijas kontu saskaņā ar 2004. gada 
18. novembra vispārējo Likumu par 
pensijām (APG), ciktāl netiek piemērots 
regulas 46.b un 46.c pants.
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a) vecuma pensijas, a) vecuma pensijas,
b) invaliditātes pensijas, b) invaliditātes pensijas,

c) apgādnieka zaudējuma pensijas, ja 
netiek aprēķināts neviens pabalsta 
palielinājums saistībā ar papildu 
apdrošināšanu atbilstoši APG 7. panta 2. 
punktam.”

c) apgādnieka zaudējuma pensijas, ja 
netiek aprēķināts neviens pabalsta 
palielinājums saistībā ar papildu 
apdrošināšanu atbilstoši APG 7. panta 
2. punktam.”

Pamatojums

Austrija lūdza svītrot beidzamo daļu šīm divām rindkopām, jo līdz ar izmaiņām tās tiesību 
aktos, tā vairs nav nepieciešama. Tāpēc ir jāveic 46. panta 1. punktā norādītais salīdzinošais 
aprēķins. Gan Komisija, gan Padome tam piekrīt.

Grozījums Nr. 7
PIELIKUMA 9. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

VI pielikuma Q iedaļas NĪDERLANDE 4. punkta (a) apakšpunkts, (Regula (EEK) 
Nr. 1408/71)

a) Jebkuru darbinieku vai pašnodarbinātu 
personu, kas vairs nav apdrošināta saskaņā 
ar 1975. gada 11. decembra Likumu, kurš 
attiecas uz darba nespēju (AAW), 1997. 
gada 24. aprīļa Likumu par pašnodarbinātu 
personu darba nespējas apdrošināšanu 
(WAZ), 1966. gada 18. februāra Likumu, 
kurš attiecas uz apdrošināšanu pret darba 
nespēju (WAO) un/vai saskaņā ar 2005. 
gada 10. novembra Likumu par darbu un 
ienākumiem atbilstīgi darbaspējām (WIA), 
uzskata par joprojām apdrošinātu riska 
iestāšanās brīdī, īstenojot regulas III 
sadaļas 3. nodaļu, ja viņš ir apdrošināts 
saskaņā ar citas dalībvalsts tiesību aktiem 
attiecībā pret to pašu risku vai, ja tā nav —
gadījumā, ja atbilstīgi citas dalībvalsts 
tiesību aktiem attiecībā uz to pašu risku 
pienākas pabalsts.  Tomēr šo pēdējo še 
minēto nosacījumu uzskata par izpildītu 
48. panta 1. punktā minētajā gadījumā.

a) Jebkuru darbinieku vai pašnodarbinātu 
personu, kas vairs nav apdrošināta saskaņā 
ar 1975. gada 11. decembra Likumu, kurš 
attiecas uz darba nespēju (AAW), 1997. 
gada 24. aprīļa Likumu par pašnodarbinātu 
personu darba nespējas apdrošināšanu 
(WAZ) un/vai 1966. gada 18. februāra 
Likumu, kurš attiecas uz apdrošināšanu 
pret darba nespēju (WAO), vai saskaņā ar 
2005. gada 10. novembra Likumu par 
darbu un ienākumiem atbilstīgi 
darbaspējām (WIA), uzskata par joprojām 
apdrošinātu riska iestāšanās brīdī, īstenojot 
regulas III sadaļas 3. nodaļu, ja viņš ir 
apdrošināts saskaņā ar citas dalībvalsts 
tiesību aktiem attiecībā pret to pašu risku 
vai, ja tā nav — gadījumā, ja atbilstīgi citas 
dalībvalsts tiesību aktiem attiecībā uz to 
pašu risku pienākas pabalsts.  Tomēr šo 
pēdējo še minēto nosacījumu uzskata par 
izpildītu 48. panta 1. punktā minētajā 
gadījumā.

Grozījums Nr. 8
PIELIKUMA 10. PUNKTS 

VIII pielikuma iedaļa I. Īrija (Regula (EEK) Nr. 1408/71)
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Regulas VIII pielikuma iedaļu „I. ĪRIJA” 
aizstāj ar šādu: 

Regulas VIII pielikuma iedaļu „I. ĪRIJA” 
aizstāj ar šādu: 

"I.  ĪRIJA „I.  ĪRIJA
Bērnu pabalsts, uz iemaksām balstīts 
bāreņu pabalsts un uz iemaksām balstītas 
atraitnes pensijas, un uz iemaksām balstītas 
atraitņa pensijas palielinājums, kas 
maksājams attiecībā uz bērniem, kuri 
atbilst 2005. gada Konsolidētā Sociālās 
Labklājības Akta prasībām.”

Bērnu pabalsts, uz iemaksām balstīts 
aizbildņa pabalsts un uz iemaksām 
balstītas atraitnes pensijas, un uz iemaksām 
balstītas atraitņa pensijas palielinājums, kas 
maksājams attiecībā uz bērniem, kuri 
atbilst 2005. gada Konsolidētā Sociālās 
Labklājības Akta prasībām.”

Pamatojums

Grozījumā ir ņemta vērā vairāku sociālās drošības maksājumu nosaukumu maiņa un labota 
tipogrāfiska kļūda, kas attiecas uz tekstu angļu valodā.



PE391.969v01-00 10/12 PR\674144LV.doc

LV

PASKAIDROJUMS

Ievads

Kopš 1971. gada, balstoties uz Regulu (EEK) Nr.°1408/711 pilsoņiem, kas pārvietojas no 
vienas dalībvalsts uz otru, garantē sociālo nodrošinājumu. Gandrīz katru gadu, ņemot vērā 
valstu sociālā nodrošinājuma sistēmu attīstību, Regulā Nr.°1408/71, kā arī tās īstenošanas 
regulā (Regula (EEK) Nr.°547/722) tiek veiktas izmaiņas, lai iekļautu grozījumus, kas ieviesti 
valstu tiesību aktos un lai ņemtu vērā Eiropas Savienības Tiesas jurisprudenci. Regulai ir 
būtiska nozīme, īstenojot vienu no četrām Eiropas Savienības pamatbrīvībām, proti, 
iedzīvotāju pārvietošanās brīvību. Iespēja dzīvot, strādāt un brīvi pārvietoties Eiropas 
Savienībā, pateicoties ātrākai ekonomisko un administratīvo ierobežojumu likvidēšanai, ir 
taustāma priekšrocība, ko Eiropas Savienība sniedz saviem pilsoņiem.

Šis priekšlikums neattiecas uz īpašo ar sociālo nodrošinājumu saistīto noteikumu saturu, ne arī 
uz to pamatotību, jo saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem dalībvalstis pašas ir tiesīgas veidot 
savu sociālā nodrošinājuma sistēmu. Priekšlikuma vienīgais mērķis ir pārskatīt Regulu (EEK) 
Nr.°1408/71, lai atspoguļotu izmaiņas, kas ieviestas valsts tiesību aktos sociālā nodrošinājuma 
jomā, jo īpaši Īrijā, Ungārijā, Polijā, Nīderlandē un Austrijā, nodrošinot efektīvu sadarbību 
starp dalībvalstīm sociālā nodrošinājuma jomā.

Lai gan piedāvātie grozījumi ir galvenokārt tehniska rakstura, tie ietekmē citā dalībvalstī 
dzīvojošo, strādājošo vai ieceļojošo Eiropas Savienības pilsoņu ikdienas dzīvi un tiesības uz 
sociālo nodrošinājumu.

Šajā sakarā ir jāuzsver svarīgs aspekts: šis priekšlikums tiek ierosināts brīdī, kad jau ir 
apstiprināta Regulas Nr. 1408/71 radikāla pārstrādāšana un aizstāšana 
(Regula (EK) Nr.°883/20043). Tomēr jaunais teksts, kas jau ir stājies spēkā, nav piemērojams, 
jo vēl nav pabeigta jaunā īstenošanas regula (kas aizstās iepriekšējo Regulu Nr.°574/72). 
Tādējādi abas jaunās regulas, kas atcels iepriekšējās Regulas Nr. 1408/71 un Nr. 542/72, 
nevarēs piemērot, kamēr nebūs stājusies spēkā īstenošanas regula, kas notiks, iespējams, 
2008. gadā. Tāpēc ir svarīgi turpināt joprojām spēkā esošo regulu ikgadēju pārskatīšanu, lai 
nodrošinātu tiesisko noteiktību un uzlabotu ieinteresēto personu tiesību aizsardzību. Šāda 
ikgadēja izskatīšana ir svarīga arī tās satura dēļ: terminu „darba ņēmēji” vai „pašnodarbināta 
persona” definēšana gadījumos, kad tos nenosaka valstu tiesību aktos (I pielikuma 1. daļa), 
termina „ģimenes locekļi” definēšana, ja valstu tiesību aktos nav noteikta atšķirība starp 
ģimenes locekļiem un citām personām (I pielikuma 2. daļa), īpašas pašnodarbinātām 
personām paredzētas sistēmas, kas neietilpst regulas darbības jomā (II pielikuma 1. daļa), 
īpašie bērna piedzimšanas vai adopcijas pabalsti, kas neietilpst regulas darbības jomā 

  
1 Padomes Regula (EEK) Nr.°1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu 
ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā (OV L 149, 05.07.1971., 2.lpp.).
2 Padomes Regula (EEK) Nr.°574/72, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EEK) Nr.°1408/71 (OV L 74, 
27.03.1972, 1.lpp).
3 Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.°883/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par sociālā nodrošinājuma 
sistēmu koordināciju (OV L 166, 30.04.2004, 1.lpp).



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

LV

(II pielikuma 2. daļa), īpaši uz iemaksām nebalstīti pabalsti, kurus izmaksā attiecīgajām 
personām tikai tās dalībvalsts teritorijā, kurā tās dzīvo, tādējādi atkāpjoties no noteikumiem 
par pabalstiem, kurus var pārcelt (IIa pielikums), pašreizējās divpusējās vienošanās, kas bija 
spēkā pirms regulas ieviešanas iesaistītajās dalībvalstīs (III pielikums), tiesību akti, pēc 
kuriem invaliditātes pabalstu summa nav atkarīga no apdrošināšanas laika (IV pielikuma 
A daļa), gadījumi, kad var atteikties no pabalsta aprēķināšanas, jo nevarēs iegūt labāku 
rezultātu (IV pielikuma C daļa), īpaša tiesību aktu ieviešanas kārtība dažās dalībvalstīs 
(VI pielikums), kā arī sistēmas, kas bāreņiem nodrošina tikai ģimenes pabalstus vai papildu 
un īpašus pabalstus (VIII pielikums). Visi šie elementi ir iekļauti izskatāmajā Komisijas 
priekšlikumā.

Īsumā, regula turpina noteikt, vai pilsoņi saglabā tiesības izmantot īpašās priekšrocības, ko 
nodrošina to izcelsmes dalībvalsts, tādā gadījumā tās pārnesot, vai arī jaunajā mītnes 
dalībvalstī pastāv atbilstoša priekšrocība.

Referenta nostāja

Komisija ierosina atjaunināt Regulu Nr. 1408/71, ņemot vērā grozījumus, kas sociālā 
nodrošinājuma jomā ieviesti valstu tiesību aktos, jo īpaši Īrijā, Ungārijā, Polijā, Nīderlandē un 
Austrijā. Tā arī cenšas iepazīstināt ar regulas tehniskajām izmaiņām un uzlabojumiem. Citiem 
vārdiem sakot, runa ir par tehnisku un pārejas posma regulu, ņemot vērā, ka drīz tiks īstenota 
jaunā Regula Nr. 883/2004 un tās noteikumi.

Referents atzinīgi vērtē ierosinātos grozījumus, kuru mērķis ir atvieglot sociālā nodrošinājuma 
sistēmu koordināciju. Referents ierosināja vairākus grozījumus, tostarp tehniskas dabas, lai 
vienkāršotu priekšlikumu, izlabotu kļūdas un izlaidumus, kā arī atjauninātu 
Regulas Nr. 1408/71 pielikumus.

Referents nopietni apsvēra iespēju ziņojumā ierosināt dziļākus grozījumus, tomēr viņš 
nolēma, ka šobrīd ir vēlams ierosināt vienīgi neatliekamus grozījumus, kas nepieciešami 
Regulas Nr. 1408/71 normālas darbības nodrošināšanai, jo to drīz aizstās ar Regulu 
Nr. 883/2004. Referents uzskata, ka apdomīgāk būtu ierosināt dziļākus grozījumus 
Regulas Nr. 883/2004 priekšlikumam par sociālā nodrošinājuma sistēmām, jo īpaši 
XI pielikumam (E. Bozkurt ziņojums), kā arī regulas priekšlikumam, kas nosaka 
Regulas Nr. 884/2004 īstenošanas veidus, par sociālā nodrošinājuma sistēmām (J. Lambert
ziņojums), ko turpmākajos mēnešos vajadzētu apspriest mūsu komitejā.

Šādu nostāju ieņem arī sociālie partneri, ar kuriem notika apspriešanās.

Sazinoties ar Eiropas Komisiju un Padomi, referents ir uztvēris tīri tehnisko priekšlikuma 
raksturu, kā arī faktu, ka šīs abas iestādes ir vienojušās par Komisijas priekšlikumu un 
ierosinātajiem grozījumiem.

Šie grozījumi, kuru mērķis ir padarīt tekstu pārredzamāku un skaidrāku, nodrošina 
nepieciešamo tiesisko pārliecību, līdz stāsies spēkā jaunā regulas un īstenošanas regula, kā arī 
pastiprina pilsoņu tiesību aizsardzību un tiecas likvidēt joprojām pastāvošos šķēršļus 
darbaspēka mobilitātei Eiropas Savienībā. Svarīgi ir atvieglot šī mobilitātes principa 
īstenošanu, kuru Lisabonas sammitā apstiprināja kā nodarbinātības sekmēšanas instrumentu 
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un kuru aktīvi atbalstīja 2006. gadā, kas bija Eiropas darbaspēka mobilitātes gads. Tātad 
būtiski ir precīzi definēt nosacījumus, jo īpaši sociālos nosacījumus saistībā ar mobilitāti.


