
PR\674144RO.doc PE391.969v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

PROVIZORIU

2007/0054(COD)

14.9.2007

***I
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului 
privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii 
salariaţi, persoanele care desfăşoară activităţi independente şi membrii 
familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii
(COM(2007)0159 – C6-0104 – 2007/0054(COD))

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

Raportor: Csaba Őry



PE391.969v01-00 2/12 PR\674144RO.doc

RO

PR_COD_1am

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere aldine cursive. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice în cauză, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea 
regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, persoanele care 
desfăşoară activităţi independente şi membrii familiilor acestora care se deplasează în 
interiorul Comunităţii
(COM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2007)0159)1,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolele 42 şi 308 din Tratatul CE, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0104/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale şi 
avizul Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe (A6-0000/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului şi 
Comisiei.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
ANEXĂ PUNCTUL 2A(nou)

Anexa I partea II secţiunea „O. UNGARIA” [Regulamentul (CEE) nr. 1408/71)]

2a.) În anexa I partea II, secţiunea 
„O.UNGARIA”, se înlocuieşte cu 
următorul text:
„O. UNGARIA
În scopul stabilirii dreptului la prestaţii în 
natură în temeiul prevederilor titlului III 
capitolul I din prezentul regulament, 

  
1 Nepublicată încă în JO.
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„membru al familiei” înseamnă 
soţul/soţia sau un copil aflat în 
întreţinere, în conformitate cu articolul 
685 litera (b) din Codul Civil”. 

Justificare

Din cauza schimbărilor intervenite în legislaţia maghiară privind asigurarea de sănătate,  
definiţia anterioară „membru al familiei aflat în întreţinere” a fost abrogată. Noua definiţie 
propusă, acceptată atât de Comisie, cât şi de Consiliu, corespunde definiţiei anterior în 
vigoare în legislaţia maghiară.

Amendamentul 2
ANEXĂ PUNCTUL 5

Anexa IIA secţiunea „I. IRLANDA” litera a) [Regulamentul (CEE) nr. 1408/71]

a) Ajutor de şomaj (legea consolidată din 
2005 privind protecţia socială, partea a 
treia, capitolul 2);

a) Alocaţia pentru persoana aflată în 
căutarea unui loc de muncă (legea 
consolidată din 2005 privind protecţia 
socială, partea a treia, capitolul 2);

Justificare

Irlanda a solicitat operarea în text a unor modificări minore în vederea armonizării acestuia 
cu formulările din propria sa legislaţie. Aceste modificări sunt acceptate atât de Comisie, cât 
şi de Consiliu.

Amendamentul 3
ANEXĂ PUNCTUL 5

Anexa IIA secţiunea „I. IRLANDA” litera b) [Regulamentul (CEE) nr. 1408/71]

b) Pensia de bătrâneţe (fără caracter de 
contribuţie) (legea consolidată din 2005 
privind protecţia socială, partea a treia, 
capitolul 4);

b) Pensia de stat (fără caracter de 
contribuţie) (legea consolidată din 2005 
privind protecţia socială, partea a treia, 
capitolul 4);

Justificare

Irlanda a solicitat operarea în text a unor modificări minore  în vederea armonizării  acestuia 
cu formulările din propria sa legislaţie. Aceste modificări sunt acceptate atât de Comisie, cât 
şi de Consiliu.

Amendamentul 4
ANEXĂ PUNCTUL 5

Anexa IIA secţiunea „I. IRLANDA” litera c) [Regulamentul (CEE) nr. 1408/71]
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c) Pensia de văduvă şi de văduv (fără 
caracter de contribuţie) (legea consolidată 
din 2005 privind protecţia socială, partea a 
treia, capitolul 6);

c) Pensia de văduvă (fără caracter de 
contribuţie) şi pensia de văduv (fără 
caracter de contribuţie) (legea consolidată 
din 2005 privind protecţia socială, partea a 
treia, capitolul 6);

Justificare

Irlanda a solicitat operarea în text a unor modificări minore  în vederea armonizării  acestuia 
cu formulările din propria sa legislaţie. Aceste modificări sunt acceptate atât de Comisie, cât 
şi de Consiliu.

Amendamentul 5
ANEXĂ PUNCTUL 8 LITERA (A) (nouă)

Anexa IV partea C secţiunea „O. UNGARIA” [Regulamentul (CEE) nr. 1408/71]

„Se înlătură secţiunea ‹‹O.Ungaria››.” „Secţiunea ‹‹O.Ungaria›› se înlocuieşte 
cu următorul text:
„O.Ungaria
Nu se aplică“

Justificare

Acesta este un amendament pur tehnic. În anexa IV partea C din Regulamentul nr.1408/71 se 
face referire la toate cele 27 de state membre, chiar dacă se menţionează doar „Nu se 
aplică”. Dacă textul COM este adoptat în forma actuală, nici o referire nu va fi făcută la 
Ungaria în anexa IV partea C. 

Amendamentul 6
ANEXĂ PUNCTUL 8 LITERA (B)

Anexa IV partea C secţiunea „R. AUSTRIA” [Regulamentul (CEE) nr. 1408/71]

b) Secţiunea „R. AUSTRIA” se înlocuieşte 
cu următorul text:  

b) Secţiunea „R. AUSTRIA” se înlocuieşte 
cu următorul text:  

„1) Toate cererile de prestaţii sociale în 
baza legii federale din 9 septembrie 1955 
privind asigurările sociale (ASVG), a legii 
din 11 octombrie 1978 privind asigurările 
sociale pentru persoanele care desfăşoară 
activităţi independente în comerţ şi 
artizanat (GSVG) şi a legii federale din 11 
octombrie 1978 privind asigurarea socială 
pentru persoanele care desfăşoară activităţi 
independente în agricultură şi silvicultură 
(BSVG), în măsura în care articolele 46 ter 
şi 46 quater din regulament nu se aplică 

„1.) Toate cererile de prestaţii în temeiul 
legii federale din 9 septembrie 1955 
privind asigurările sociale (ASVG), a legii 
din 11 octombrie 1978 privind asigurările 
sociale pentru persoanele care desfăşoară 
activităţi independente în domeniul 
profesiilor din comerţ şi artizanat (GSVG) 
şi a legii federale din 11 octombrie 1978 
privind asigurarea socială pentru 
persoanele care desfăşoară activităţi 
independente în domeniul profesiilor din 
agricultură şi silvicultură (BSVG), în 
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sau, în măsura în care este posibil să se ia 
în considerare, în conformitate cu 
articolul 45 din regulament, un alt tip de 
pensie ale cărei reguli de calcul sunt mai 
favorabile.

măsura în care articolele 46 ter şi 46 quater 
din regulament nu se aplică.

2) Toate cererile privind prestaţiile de mai 
jos pe baza unui cont de pensie în temeiul 
legii generale a pensiilor (APG) din 18 
noiembrie 2004, în măsura în care 
articolele 46 ter şi 46 quater din regulament 
nu se aplică sau în măsura în care este 
posibil să se ia în considerare, în 
conformitate cu articolul 45 din 
regulament, un alt tip de pensie ale cărui 
reguli de calcul sunt mai favorabile sau 
acelaşi tip de pensie după reguli de calcul 
mai favorabile.

2.) Toate cererile privind prestaţiile de mai 
jos pe baza unui cont de pensie în temeiul 
legii generale a pensiilor (APG) din 18 
noiembrie 2004, în măsura în care 
articolele 46 ter şi 46 quater din regulament 
nu se aplică.

a) pensii de bătrâneţe; a) pensii de bătrâneţe;

b) pensii de invaliditate; b) pensii de invaliditate;
c) pensii de urmaş, cu condiţia ca nici o 
creştere a prestaţiei rezultând în urma 
lunilor de asigurare suplimentară să nu fie 
calculată, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2) din APG.”

c) pensii de urmaş, cu condiţia ca nici o 
creştere a prestaţiei rezultând în urma 
lunilor de asigurare suplimentară să nu fie 
calculată, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2) din APG.”

Justificare

Austria a solicitat suprimarea ultimelor părţi ale celor două alineate deoarece acestea nu 
mai sunt necesare având în vedere schimbările survenite în legislaţia sa internă. În 
consecinţă, calculul comparativ la care se referă articolul 46 alineatul (1) trebuie să fie 
realizat. Şi Comisia şi Consiliul sunt de acord.

Amendamentul 7
ANEXĂ PUNCTUL 9 LITERA (B)

Anexa VI secţiunea „Q. Ţările de Jos” punctul 4 litera a) [Regulamentul (CEE) nr. 1408/71]

Orice lucrător salariat sau persoană care 
desfăşoară activităţi independente care a 
încetat să fie asigurat în conformitate cu 
legea din 11 decembrie 1975 privind 
incapacitatea de muncă (AAW), a legii din 
24 aprilie 1997 privind asigurarea de 
incapacitate de lucru a lucrătorilor 
independenţi (WAZ), a legii din 18 
februarie 1966 privind asigurarea contra 
incapacităţii de muncă (WAO) şi/sau în 

Orice lucrător salariat sau persoană care 
desfăşoară activităţi independente care a 
încetat să fie asigurat în conformitate cu 
legea din 11 decembrie 1975 privind 
incapacitatea de muncă (AAW), a legii din 
24 aprilie 1997 privind asigurarea de 
incapacitate de lucru a lucrătorilor 
independenţi (WAZ) şi/sau a legii din 18 
februarie 1966 privind asigurarea contra 
incapacităţii de muncă (WAO) sau în 
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conformitate cu legea din 10 noiembrie 
2005 privind munca şi salariul conform 
capacităţii de muncă (WIA) se consideră ca 
având încă această calitate în momentul 
materializării riscului, în sensul aplicării 
dispoziţiilor din titlul III capitolul 3 din 
regulament, dacă el este asigurat pentru 
riscul respectiv în conformitate cu 
legislaţia unui alt stat membru sau, în lipsă, 
în cazul în care o prestaţie trebuie acordată 
în virtutea legislaţiei unui alt stat membru 
pentru acelaşi risc. Cu toate acestea, 
această ultimă condiţie se considerată 
îndeplinită în cazul menţionat la articolul 
48 alineatul (1).

conformitate cu legea din 10 noiembrie 
2005 privind munca şi salariul conform 
capacităţii de muncă (WIA) se consideră ca 
având încă această calitate în momentul 
materializării riscului, în sensul aplicării 
dispoziţiilor din titlul III capitolul 3 din 
regulament, dacă el este asigurat pentru 
riscul respectiv în conformitate cu 
legislaţia unui alt stat membru sau, în lipsă, 
în cazul în care o prestaţie trebuie acordată 
în virtutea legislaţiei unui alt stat membru 
pentru acelaşi risc. Cu toate acestea, 
această ultimă condiţie se considerată 
îndeplinită în cazul menţionat la articolul 
48 alineatul (1).

Amendamentul 8
ANEXĂ PUNCTUL 10

Anexa VIII secţiunea „I. IRLANDA” [Regulamentul (CEE) nr. 1408/71]

În anexa VIII, secţiunea „I. IRLANDA” se 
înlocuieşte cu textul următor: 

La anexa VIII, secţiunea „I. IRLANDA” se 
înlocuieşte cu textul următor: 

„I. IRLANDA „I. IRLANDA

Prestaţiile pentru copii, alocaţia pentru 
orfan (care are caracter de contribuţie) şi 
complementele de pensie de văduvă (care 
au caracter de contribuţie) şi de pensie de 
văduv (care au caracter de contribuţie) 
datorate copiilor care îndeplinesc condiţiile 
cerute în temeiul legii consolidate din 2005 
privind protecţia socială şi cu modificările 
ei ulterioare.”

Prestaţiile pentru copii, alocaţia pentru 
orfanii aflaţi în custodie (cu caracter de 
contribuţie) şi complementele de pensie de 
văduvă (cu caracter de contribuţie) şi de 
pensie de văduv (cu caracter de 
contribuţie) datorate copiilor care
îndeplinesc condiţiile cerute în temeiul 
legii consolidate din 2005 privind protecţia 
socială şi cu modificările ei ulterioare.”

Justificare

Amendamentul ţine cont de modificările denumirilor unor alocaţii de securitate socială şi 
corectează o greşeală tipografică din propunere.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introduction

Depuis 1971, le règlement (CEE) n° 1408/711 sert de base pour garantir aux citoyens qui se 
déplacent d'un État membre à l'autre le bénéfice des prestations de sécurité sociale. 
Pratiquement chaque année, le règlement n°1408/71, ainsi que son règlement d'application 
(règlement (CEE) n° 547/722), sont modifiés pour tenir dûment compte de l'évolution des 
régimes nationaux de sécurité sociale, pour intégrer les modifications qui sont intervenues 
dans les législations nationales et pour assimiler la jurisprudence de la Cour de justice de 
l'Union européenne. Le règlement joue un rôle important dans la mise en œuvre d'une des 
quatre libertés fondamentales de l'Union européenne, à savoir la libre circulation des citoyens.
En réalité, la faculté de vivre, de travailler et de circuler librement au sein de l'Union 
européenne, grâce à une élimination la plus rapide possible des entraves économiques et 
administratives, constitue un avantage tangible que l'Union européenne offre à ses citoyens.

La présente proposition ne porte ni sur le contenu ni sur l'opportunité de dispositions 
spécifiques liées à la sécurité sociale, étant donné que, selon le droit communautaire, ce sont 
les États membres qui sont compétents pour établir leur propre régime de sécurité sociale. La 
proposition se limite à mettre à jour le règlement (CEE) n° 1408/71, de manière à refléter les 
changements qui sont intervenus dans les législations nationales en matière de sécurité 
sociale, plus particulièrement en Irlande, en Hongrie, en Pologne, aux Pays Bas et en 
Autriche, pour assurer une coordination efficace entre les États membres en matière de 
prestations dans ce domaine.

Même si les modifications proposées sont de nature essentiellement technique, elles ont des 
répercussions sur la vie quotidienne et sur le droit aux prestations de sécurité sociale des 
citoyens de l'Union européenne qui résident, travaillent ou voyagent dans un autre État
membre.

Il convient de souligner un aspect important dans ce cadre: la présente proposition intervient à 
un moment où la refonte radicale et le remplacement du règlement 1408/71 ont d'ores et déjà 
été approuvés (règlement (CE) n° 883/20043). Cependant, le nouveau texte, qui est déjà entré 
en vigueur, n'est pas applicable car le nouveau règlement d'application (qui remplacera 
l'ancien règlement n° 574/72) n'est pas encore achevé. Par conséquent, les deux nouveaux 
règlements qui abrogeront les anciens règlements 1408/71 et 542/72 ne devraient être 
applicables qu'après l'entrée en vigueur du règlement d'application, probablement en 2008. Il 
est donc important de maintenir cet examen annuel des règlements qui restent en vigueur, de 
manière à assurer la certitude juridique et à améliorer la protection des droits des personnes 

  
1 Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs 
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la 
Communauté (JO L 149, du 5.7.1971, p. 2)
2 Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (JO 
L 74, du 27.3.1972, p. 1)
3 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale (JO L 166, du 30.4.2004, p. 1)
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intéressées. Cette révision annuelle est également importante par son contenu: la définition 
des expressions "travailleurs salariés" ou "travailleurs non salariés", quand elles ne peuvent 
être établies sur la base de la législation nationale (Annexe I, Partie 1), la définition du terme 
"membres de la famille", quand la législation nationale ne permet pas de faire une distinction 
entre les membres de la famille et d'autres personnes (Annexe I, Partie 2), les régimes 
spéciaux de travailleurs non salariés exclus du champ d'application du règlement (Annexe II, 
partie 1), les allocations spéciales de naissance ou d'adoption exclues du champ d'application 
du règlement (Annexe II, partie 2), les prestations spéciales à caractère non contributif, qui 
seront fournies aux personnes exclusivement sur le territoire de l'État membre où elles 
résident et constituent dès lors des dérogations par rapport aux prestations qui peuvent être 
transférées (Annexe II bis), les accords bilatéraux existants, qui étaient en vigueur avant la 
mise en œuvre du règlement dans les États membres intéressés (Annexe III),  les législations 
selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des 
périodes d'assurance (Annexe IV, partie A), les cas où il peut être renoncé au calcul de la 
prestation car celui-ci n'aboutira pas à un résultat supérieur (Annexe IV, partie C), les 
procédures spéciales pour la mise en œuvre de la législation dans certains États membres 
(Annexe VI), et les régimes qui ne prévoient pour les orphelins que des allocations familiales 
ou des prestations supplémentaires ou spéciales (Annexe VIII). Tous ces éléments sont 
contenus dans la proposition de la Commission soumise à examen.

En bref, le règlement continue à déterminer si les citoyens conservent le droit de jouir des 
avantages spéciaux que leur assure leur État membre d'origine, auquel cas ceux-ci peuvent 
être exportés, ou si un avantage correspondant existe dans le nouvel État membre de résidence 
de la partie concernée.

Position du rapporteur

La Commission propose une mise à jour des règlements 1408/71 prenant en compte les 
modifications qui ont été apportées aux législations nationales en matière de sécurité sociale, 
en particulier en Irlande, en Hongrie, en Pologne, aux Pays Bas et en Autriche. Elle s'efforce 
également de présenter des modifications et des améliorations techniques au règlement. En 
d'autres mots, il s'agit d'un règlement technique et transitoire, vu la proximité de l'application 
du nouveau règlement 883/2004 et de ses dispositions.

Votre rapporteur se félicite des modifications proposées, qui visent à faciliter la coordination 
des régimes de sécurité sociale. Il a déposé un certain nombre d'amendements, également 
d'ordre technique, visant à simplifier la proposition, à corriger les erreurs et les omissions et à 
mettre à jour les annexes du règlement 1408/71.

Votre rapporteur s'est interrogé sérieusement sur la possibilité de présenter dans son rapport 
des amendements portant davantage sur le fond, mais il a décidé en dernier ressort qu'il était 
préférable à ce stade de se limiter à présenter des amendements jugés absolument nécessaires 
pour l'instant pour assurer le fonctionnement normal du règlement 1408/71, puisqu'il sera 
bientôt remplacé par le règlement 883/2004. Votre rapporteur estime qu'il serait plus 
judicieux de déposer des amendements de fond à la proposition de règlement 883/2004 sur la 
coordination des régimes de sécurité sociale, et en particulier au contenu de l'annexe XI 
(rapport Bozkurt), et à la proposition de règlement établissant les modalités d'application du 
règlement 884/2004 sur la coordination des régimes de sécurité sociale (rapport Lambert), qui 
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devrait faire l'objet d'un débat au sein de notre commission dans les prochains mois.

C'est également la position que partagent les partenaires sociaux qui ont été consultés.

Dans ses contacts avec la Commission et le Conseil, votre rapporteur a bien saisi la nature 
purement technique de la proposition et le fait que ces deux institutions avaient abouti à un 
accord sur la proposition de la Commission et les amendements proposés.

Ces amendements qui visent à rendre le texte plus transparent et plus clair ont pour fonction 
d'assurer la certitude juridique nécessaire jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau règlement et 
du règlement d'application et de contribuer à renforcer la protection juridique des citoyens et à 
lever les obstacles qui continuent à entraver la mobilité des travailleurs au sein de l'Union 
européenne. Il est important de faciliter la mise en œuvre de ce principe de la mobilité qui 
s'est vu confirmé lors du sommet de Lisbonne en tant qu'instrument de promotion de l'emploi 
et qui a fait l'objet d'une promotion intensive pendant toute l'année 2006, Année européenne 
de la mobilité des travailleurs. Il est donc important de définir précisément les conditions, et 
particulièrement les conditions sociales, qui sont liées à la mobilité.


