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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
  większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.



PR\674144PL.doc 3/12 PE391.969v01-00

PL

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO................5

UZASADNIENIE ................................................................................................................10



PE391.969v01-00 4/12 PR\674144PL.doc

PL



PR\674144PL.doc 5/12 PE391.969v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów 
zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność 
na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie
(COM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0159)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 42 i 308 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0104/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię 
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0000/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
ZAŁĄCZNIK PUNKT 2 A (nowy)

Załącznik I część II sekcja O. Węgry (rozporządzenie (EWG) Nr 1408/71)

2a. w załączniku I, część II w poz. „O. 
WĘGRY” tekst otrzymuje brzmienie:
"O. WĘGRY
W celu ustalenia praw do świadczeń 
rzeczowych zgodnie z przepisami tytułu III 
rozdział 1 rozporządzenia przez określenie 
„członek rodziny” rozumie się małżonka 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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lub dziecko pozostające na utrzymaniu 
zgodnie z definicją w art. 685 lit. b) 
Kodeksu cywilnego.”

Uzasadnienie

Z uwagi na zmiany w węgierskim prawie dotyczącym ubezpieczeń zdrowotnych dawne 
określenie „członek rodziny pozostający na utrzymaniu” zostało uchylone. Nowa definicja, 
zaaprobowana przez Komisję i Radę odpowiada definicji pochodzącej z dawniej 
obowiązującego prawa węgierskiego.

Poprawka 2
ZAŁĄCZNIK PUNKT 5

Załącznik II A sekcja I. Irlandia litera a) (rozporządzenie (EWG) Nr 1408/71)

a) Pomoc z tytułu bezrobocia
(ujednolicona ustawa o opiece społecznej z 
2005r., część trzecia rozdział 2);

a) Zasiłek dla poszukujących pracy
(ujednolicona ustawa o opiece społecznej z 
2005r., część trzecia rozdział 2);

Uzasadnienie

Irlandia zwróciła się o drobne zmiany w tekście dla zachowania spójności z tekstem 
przepisów krajowych. Zmiany te zostały zaakceptowane przez Komisję i Radę.

Poprawka 3
ZAŁĄCZNIK PUNKT 5

Załącznik II A sekcja I. Irlandia litera b) (rozporządzenie (EWG) Nr 1408/71)

b) Emerytura (nieskładkowa) (ujednolicona 
ustawa o ochronie socjalnej z 2005 r., 
część III, rozdział 4);

b) Emerytura państwowa (nieskładkowa) 
(ujednolicona ustawa o ochronie socjalnej 
z 2005 r., część III, rozdział 4);

Uzasadnienie

Irlandia zwróciła się o drobne zmiany w tekście dla zachowania spójności z tekstem 
przepisów krajowych. Zmiany te zostały zaakceptowane przez Komisję i Radę.

Poprawka 4
ZAŁĄCZNIK PUNKT 5

Załącznik II A sekcja I. Irlandia litera c) (rozporządzenie (EWG) Nr 1408/71)

c) Renty dla wdów i renty dla wdowców 
(nieskładkowe) (ujednolicona ustawa o 
ochronie socjalnej z 2005 r., część III 

c) Renty dla wdów (nieskładkowe) i renty 
dla wdowców (nieskładkowe)
(ujednolicona ustawa o ochronie socjalnej 
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rozdział 6); z 2005 r., część III rozdział 6);

Uzasadnienie

Irlandia zwróciła się o drobne zmiany w tekście dla zachowania spójności z tekstem 
przepisów krajowych. Zmiany te zostały zaakceptowane przez Komisję i Radę.

Poprawka 5
ZAŁĄCZNIK PUNKT 8 LITERA A)

Załącznik IV część C sekcja O. Węgry (rozporządzenie (EWG) Nr 1408/71)

„Skreśla się sekcję „O. WĘGRY””. Ustęp "O. Węgry" otrzymuje brzmienie:
"O. Węgry
Brak"

Uzasadnienie

Poprawka techniczna. W załączniku IV, część C rozporządzenia 1408/71 odwołanie do 
wszystkich 27 państw członkowskich, nawet jeżeli należy wpisać„brak”. Jeżeli tekst COM 
zostanie przyjęty w formie bieżącej nie będzie żadnego odwołania do Węgier w załączniku IV, 
część C.

Poprawka 6
ZAŁĄCZNIK PUNKT 8 LITERA B)

Załącznik IV część C sekcja R. Austria (rozporządzenie (EWG) Nr 1408/71)

b) Sekcja „R. AUSTRIA” otrzymuje 
następujące brzmienie:

b) Sekcja „R. AUSTRIA” otrzymuje 
następujące brzmienie:

„1. Wszystkie wnioski dotyczące 
świadczeń z tytułu ustawy federalnej z dnia 
9 września 1955 r. o powszechnym 
ubezpieczeniu społecznym (ASVG), 
ustawy z dnia 11 października 1978 r. o 
ubezpieczeniu społecznym osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek w rzemiośle i handlu (GSVG) 
oraz ustawy federalnej z dnia 11 
października 1978 r. o ubezpieczeniu 
społecznym osób prowadzących 
działalność na własny rachunek w 
rolnictwie i leśnictwie (BSVG), o ile art. 
46b i 46c rozporządzenia nie mają 
zastosowania lub można uwzględnić, w 
zastosowaniu art. 45 rozporządzenia, inny 

„1. Wszystkie wnioski dotyczące 
świadczeń z tytułu ustawy federalnej z dnia 
9 września 1955 r. o powszechnym 
ubezpieczeniu społecznym (ASVG), 
ustawy z dnia 11 października 1978 r. o 
ubezpieczeniu społecznym osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek w rzemiośle i handlu (GSVG) 
oraz ustawy federalnej z dnia 11 
października 1978 r. o ubezpieczeniu 
społecznym osób prowadzących 
działalność na własny rachunek w 
rolnictwie i leśnictwie (BSVG), o ile art. 
46b i 46c rozporządzenia nie mają 
zastosowania.
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rodzaj renty lub emerytury o 
korzystniejszych zasadach obliczania.

2. Wszystkie wnioski dotyczące niżej 
wymienionych świadczeń na podstawie 
indywidualnego konta ubezpieczonego z 
tytułu ustawy powszechnej o rentach i 
emeryturach (APG) z dnia 18 listopada 
2004 r., o ile art. 46a i 46c rozporządzenia 
nie mają zastosowania lub można 
uwzględnić, w zastosowaniu art. 45 
rozporządzenia, inny rodzaj renty lub 
emerytury o korzystniejszych zasadach 
obliczania lub ten sam rodzaj renty lub 
emerytury według korzystniejszych zasad 
obliczania.

2. Wszystkie wnioski dotyczące niżej 
wymienionych świadczeń na podstawie 
indywidualnego konta ubezpieczonego z 
tytułu ustawy powszechnej o rentach i 
emeryturach (APG) z dnia 18 listopada 
2004 r., o ile art. 46a i 46c rozporządzenia 
nie mają zastosowania.

a) emerytury; a) emerytury;

b) renty inwalidzkie; b) renty inwalidzkie;
c) renty rodzinne, o ile w zastosowaniu art. 
7 ust. 2 APG nie trzeba obliczać 
zwiększenia świadczenia ze względu na 
dodatkowe miesiące ubezpieczenia.”

c) renty rodzinne, o ile w zastosowaniu art. 
7 ust. 2 APG nie trzeba obliczać 
zwiększenia świadczenia ze względu na 
dodatkowe miesiące ubezpieczenia.”

Uzasadnienie

Austria zwróciła się o skreślenie ostatniej części dwóch ustępów, ponieważ nie są one 
konieczne z uwagi na zmiany w przepisach krajowych. Dlatego też konieczne było obliczanie 
porównawcze świadczenia, o którym mowa w art. 46 ust. 1. Zarówno Komisja jak i Rada 
zaaprobowały zmianę.

Poprawka 7
ZAŁĄCZNIK PUNKT 9 LITERA B)

Załącznik VI sekcja Q. Niderlandy punkt 4 litera a) (rozporządzenie (EWG) Nr 1408/71)

a) Każdy pracownik najemny lub osoba 
prowadząca działalność na własny 
rachunek, która przestała być ubezpieczona 
na podstawie ustawy z dnia 11 grudnia 
1975 r. odnoszącej się do ubezpieczenia na 
wypadek niezdolności do pracy (AAW), 
ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. 
odnoszącej się do ubezpieczenia na 
wypadek niezdolności do pracy osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek (WAZ), ustawy z dnia 18 lutego 
1966 r. odnoszącej się do ubezpieczenia na 

a) Każdy pracownik najemny lub osoba 
prowadząca działalność na własny 
rachunek, która przestała być ubezpieczona 
na podstawie ustawy z dnia 11 grudnia 
1975 r. odnoszącej się do ubezpieczenia na 
wypadek niezdolności do pracy (AAW), 
ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. 
odnoszącej się do ubezpieczenia na 
wypadek niezdolności do pracy osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek (WAZ), i/lub ustawy z dnia 18 
lutego 1966 r. odnoszącej się do 
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wypadek niezdolności do pracy (WAO) 
i/lub z tytułu ustawy z dnia 10 listopada 
2005 r. o pracy i wynagrodzeniu w 
zależności od zdolności do pracy (WIA), 
jest nadal uważana za ubezpieczoną w 
chwili realizacji ryzyka do celów 
wykonania przepisów tytułu III rozdział 3 
rozporządzenia, jeżeli jest ubezpieczona od 
takiego samego ryzyka zgodnie z 
ustawodawstwem innego państwa 
członkowskiego lub, w przeciwnym 
wypadku, jeżeli świadczenie jest należne 
zgodnie z ustawodawstwem innego 
państwa członkowskiego dla takiego 
samego ryzyka. Jednakże ten ostatni 
warunek należy uznać za spełniony w 
przypadku określonym w art. 48 ust. 1.

ubezpieczenia na wypadek niezdolności do 
pracy (WAO) lub z tytułu ustawy z dnia 10 
listopada 2005 r. o pracy i wynagrodzeniu 
w zależności od zdolności do pracy (WIA), 
jest nadal uważana za ubezpieczoną w 
chwili realizacji ryzyka do celów 
wykonania przepisów tytułu III rozdział 3 
rozporządzenia, jeżeli jest ubezpieczona od 
takiego samego ryzyka zgodnie z 
ustawodawstwem innego państwa 
członkowskiego lub, w przeciwnym 
wypadku, jeżeli świadczenie jest należne 
zgodnie z ustawodawstwem innego 
państwa członkowskiego dla takiego 
samego ryzyka. Jednakże ten ostatni 
warunek należy uznać za spełniony w 
przypadku określonym w art. 48 ust. 1.

Poprawka 8
ZAŁĄCZNIK PUNKT 10

Załącznik VIII sekcja I. Irlandia (rozporządzenie (EWG) Nr 1408/71)

W załączniku VIII sekcja „I. IRLANDIA” 
otrzymuje następujące brzmienie:

W załączniku VIII sekcja „I. IRLANDIA” 
otrzymuje następujące brzmienie:

„I. IRLANDIA „I. IRLANDIA

Świadczenia na dzieci, zasiłek (składkowy) 
dla sierot i dodatki do (składkowych) rent 
dla wdów i rent dla wdowców wypłacane 
na dzieci spełniające wymogi określone na 
mocy ujednoliconej ustawy z 2005 r. o 
ochronie socjalnej wraz z późniejszymi 
zmianami.”

Świadczenia na dzieci, zasiłek dla 
opiekunów (składkowy) i dodatki do 
(składkowych) rent wdowich wypłacane na 
dzieci spełniające wymogi określone na 
mocy ujednoliconej ustawy z 2005 r. o 
ochronie socjalnej wraz z późniejszymi 
zmianami.”

Uzasadnienie

Poprawka uwzględnia zmiany w tytułach płatności zabezpieczeń społecznych i poprawia błąd 
typograficzny we wniosku.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Od roku 1971 rozporządzenie (EWG) nr 1408/711 stanowi podstawę zagwarantowania 
obywatelom przemieszczającym się z jednego państwa członkowskiego do innego możliwość 
korzystania z ubezpieczeń społecznych. Praktycznie każdego roku rozporządzenie nr 1408/71 
oraz jego rozporządzenie wykonawcze (rozporządzenie (EWG) nr 547/722) są modyfikowane 
celem uwzględniania ewolucji i zmian krajowych przepisów w zakresie ubezpieczeń 
społecznych ora uwzględnienia orzecznictwa Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Rozporządzenie odgrywa ważną rolę we wdrażaniu czterech podstawowych swobód Unii 
Europejskiej, a mianowicie swobodnego przemieszczania się jej obywateli. W rzeczywistości 
możliwość mieszkania, pracowania i swobodnego przemieszczania się w obrębie Unii 
Europejskiej, dzięki coraz szybszemu usuwaniu przeszkód natury gospodarczej i 
administracyjnej, stanowi namacalną korzyść, jaką Unia Europejska oferuje swoim 
obywatelom.

Niniejszy projekt nie dotyczy ani zawartości ani możliwości konkretnych przepisów 
dotyczących ubezpieczeń społecznych, zważywszy, że zgodnie z prawem wspólnotowym to 
państwa członkowskie decydują o ustaleniu ich własnego systemu opieki społecznej. Projekt 
ogranicza się do uaktualnienia rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 tak, aby odzwierciedlało 
zmiany, jakie zaszły w przepisach krajowych w zakresie ubezpieczeń społecznych a 
szczególnie w Irlandii, na Węgrzech, w Polsce, w Holandii i Austrii, dla zapewnienia 
skutecznej koordynacji pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie świadczeń.

Nawet, jeżeli zaproponowane zmiany mają charakter techniczny, mają one wpływ na życie 
codzienne oraz na prawo obywateli Unii Europejskiej zamieszkujących, pracujących lub 
podróżujących w innym państwie członkowskim do świadczeń społecznych.

Należy więc podkreślić ważny aspekt w tym kontekście. niniejszy wniosek pojawia się w 
momencie, gdy zasadnicza zmiana i zastąpienie rozporządzenia 1408/71 zostały już 
zaaprobowane (rozporządzenie (WE) nr 883/20043). Jednakże nowy tekst, który już 
obowiązuje nie ma zastosowania, ponieważ nowe rozporządzenie wykonawcze (które zastąpi 
stare rozporządzenie nr 574/72) nie jest jeszcze przygotowane. W związku z tym dwa nowe 
rozporządzenia, które zastąpią poprzednie rozporządzenia 1408/71 i 542/72 będą stosowane 
dopiero po wejściu w życie rozporządzenia wykonawczego, prawdopodobnie w roku 2008.
Ważne jest zatem, aby utrzymać roczną rewizję obowiązujących rozporządzeń dla 
zapewnienia pewności prawnej i poprawy praw zainteresowanych osób. Rewizja roczna jest 
także ważna z uwagi na jej zawartość. Definicja wyrażeń: pracownicy najemni” lub „osoby 

  
1 Rozporządzenie Rady (EWG) NR 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do 
pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i ich rodzin przemieszczających 
się we Wspólnocie (Dz.U. L 149 z 5.7.1971, str. 2)
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 (Dz.U. L 
74 z 27.3.1972, str. 1)
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 166 z 30.4.2004, str. 1)
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prowadzące działalność na własny rachunek” jeżeli nie może być utworzona w oparciu o 
przepisy krajowe (załącznik I, część I), definicja pojęcia „ członek rodziny” jeżeli przepisy 
krajowe nie umożliwiają rozróżnienia pomiędzy członkami rodziny i innymi osobami 
(załącznik I, część 2), systemy szczególne dla osób prowadzących działalność na własny 
rachunek nie objętych zakresem stosowania rozporządzenia (załącznik II, część I), specjalne 
zasiłki z tytułu urodzenia dziecka lub adopcji wyłączone z zakresu rozporządzenia (załącznik 
II, część 2), specjalne świadczenia o charakterze nieskładkowym udzielane jedynie osobom 
przebywającym na obszarze danego państwa członkowskiego i stanowią wyjątki od 
świadczeń, które mogą być przenoszone (załącznik II bis), istniejące porozumienia 
bilateralne, które obowiązywały przed wprowadzeniem w życie rozporządzenia w 
zainteresowanych państwach członkowskich (załącznik III), ustawodawstwa, zgodnie z 
którymi kwota świadczeń z tytułu inwalidztwa nie zależy od długości okresów ubezpieczenia 
(załącznik IV, część A), przypadki, w których można zaniechać wyliczenia świadczenia, 
ponieważ wynik będzie niższy (załącznik IV, część C), specjalne procedury wdrażania 
przepisów w niektórych państwach członkowskich (załącznik VI) oraz systemy, które dla 
sierot przewidują jedynie zasiłki rodzinne lub świadczenia dodatkowe lub specjalne 
(załącznik VIII). Wszystkie te elementy są objęte projektem Komisji poddanym pod rewizję.

Krótko mówiąc rozporządzenie nadal określa czy obywatele zachowują prawo do specjalnych 
świadczeń, jakie zapewnia im państwo członkowskie, z którego pochodzą, w jakich 
przypadkach mogą być wywiezione lub czy odpowiednie świadczenie istnieje w nowym 
państwie członkowskim, w jakim przebywa dana osoba.

Stanowisko sprawozdawcy

Komisja proponuje aktualizację rozporządzeń 1408/71 uwzględniając zmiany, jakie zostały 
wprowadzone w przepisach krajowych w zakresie ubezpieczeń społecznych, a szczególnie w 
Irlandii, na Węgrzech, w Polsce, w Holandii i Austrii. Ma ona również na celu wprowadzenie 
zmian i poprawek technicznych do rozporządzenia. Innymi słowy jest to rozporządzenie o 
charakterze technicznym i przejściowym, w świetle przyszłego wejścia w życie nowego 
rozporządzenia 883/2004 i jego przepisów.

Sprawozdawca wyraża zadowolenie z zaproponowanych poprawek, mających na celu 
ułatwienie koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych. Złożył on liczne poprawki, 
również o charakterze technicznym mające na celu uproszczenie propozycji, poprawienie 
błędów i pominięć oraz uaktualnienie załączników do rozporządzenia 1408/71.

Sprawozdawca poważnie rozważał możliwość przedstawienia w swoim sprawozdaniu 
poprawek odnoszących się bardziej do treści, ale ostatecznie zadecydował, ze na tym etapie 
lepiej będzie ograniczyć się do złożenia poprawek absolutnie koniecznych dla zapewnienia 
normalnego funkcjonowania rozporządzenia 1408/71, ponieważ zostanie ono niebawem 
zostanie rozporządzeniem 883/2004. Sprawozdawca uważa, że rozsądniej będzie złożyć 
poprawki merytoryczne do rozporządzenia 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczeń społecznych, a w szczególności do załącznika XI, (sprawozdanie Bozkurt), do 
projektu rozporządzenia ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 
884/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych (sprawozdanie 
Lambert), które ma zostać poddane pod debatę w naszej komisji w nadchodzących 
miesiącach.
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Jest to również stanowisko podzielane przez partnerów społecznych, z jakimi konsultowano 
sprawę.

W swoich kontaktach z Komisją i Radą sprawozdawca wychwyciła czysto techniczny 
charakter projektu i fakt, że te instytucje osiągnęły porozumienie, co do propozycji Komisji i 
zaproponowanych poprawek.

Poprawki, które mają na celu nadanie większej przejrzystości i jasności tekstu mają na celu 
zapewnienie pewności prawnej koniecznej aż do wejścia w życie nowego rozporządzenia i 
rozporządzenia wykonawczego oraz do zwiększenia ochrony prawnej obywateli i zniesienia 
przeszkód stojących na drodze mobilności pracowników w Unii Europejskiej. Ważne jest, aby 
ułatwić wdrożenie zasady mobilności, potwierdzonej podczas szczytu w Lizbonie jako 
narzędzia promowania zatrudnienia, intensywnie promowanego w roku 2006, który był 
Europejskim Rokiem Mobilności Pracowników. Należy zatem precyzyjnie określić warunki 
mobilności, a szczególnie warunki socjalne.
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