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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet 
när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen
(KOM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0159)1,

– med beaktande av artikel 251.2 samt artiklarna 42 och 308 i EG-fördraget, i enlighet med 
vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0104/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 
(A6-.../2007).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
BILAGA, LED 2A (nytt)

Bilaga I, del II, rubrik O. Ungern (förordning (EEG) nr 1408/71)

2a. I bilaga I del II skall avsnittet 
”O. UNGERN” ersättas med följande:
”O. Ungern
Vid fastställande av rätten till 
vårdförmåner enligt bestämmelserna i 
kapitel 1 i avdelning III i förordningen 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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avses med ”familjemedlem” make eller 
maka eller underhållsberättigat barn som 
definieras i artikel 685 punkt b i 
civillagen.”

Motivering

På grund av ändringar i den ungerska sjukförsäkringslagstiftningen har den tidigare 
definitionen av ”underhållsberättigad familjemedlem” upphävts. Den nya föreslagna 
definitionen, som både kommissionen och rådet godtar, motsvarar den definition som gällt
tidigare i den ungerska lagstiftningen.

Ändringsförslag 2
BILAGA, LED 5

Bilaga IIa, rubrik I. Irland, led a (förordning (EEG) nr 1408/71)

a) Arbetslöshetsunderstöd (Del III kapitel 2 
i 2005 års konsoliderade lag om social 
trygghet).

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 3
BILAGA, LED 5

Bilaga IIa, rubrik I. Irland, led b (förordning (EEG) nr 1408/71)

b) Icke avgiftsfinansierad ålderspension
(Del III kapitel 4 i 2005 års konsoliderade 
lag om social trygghet).

b) Icke avgiftsfinansierad statlig pension
(Del III kapitel 4 i 2005 års konsoliderade 
lag om social trygghet).

Motivering

Irland har begärt vissa smärre ändringar i texten för att anpassa den till ordalydelsen i 
landets egen lagstiftning. Dessa ändringar godtas både av kommissionen och av rådet.

Ändringsförslag 4
BILAGA, LED 5

Bilaga IIa, rubrik I. Irland, led c (förordning (EEG) nr 1408/71)

c) Icke avgiftsfinansierad 
efterlevandepension (Del III kapitel 6 

(Berör inte den svenska versionen.)
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i 2005 års konsoliderade lag om social 
trygghet).

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 5
BILAGA, LED 8, LED A

Bilaga IV, del C, rubrik O. Ungern (förordning (EEG) nr 1408/71)

Avsnittet ”O. UNGERN” skall utgå. Avsnittet ”O. UNGERN” skall ersättas 
med följande:
”O. Ungern
Inget.”

Motivering

Detta är ett rent tekniskt ändringsförslag. I bilaga IV C till förordning 1408/71 hänvisas till 
alla 27 medlemsstater, även om det bara är med ordet ”inget”. Om kommissionens text antas 
i sin nuvarande form kommer bilaga IV C inte att innehålla någon hänvisning alls till 
Ungern.

Ändringsförslag 6
BILAGA, LED 8, LED B

Bilaga IV, del C, rubrik R. Österrike (förordning (EEG) nr 1408/71)

b) Texten under rubriken 
”R. ÖSTERRIKE” skall ersättas med 
följande:

b) Texten under rubriken 
”R. ÖSTERRIKE” skall ersättas med 
följande:

1. Alla ansökningar om förmåner enligt 
den federala lagen av den 9 september 
1955 om socialförsäkring (ASVG), den 
federala lagen av den 11 oktober 1978 om 
socialförsäkring för egenföretagare inom 
handel och hantverk (GSVG) och den 
federala lagen av de 11 oktober 1978 om 
socialförsäkring för egenföretagare inom 
jord- och skogsbruk (BSVG), i de fall då 
artiklarna 46b och 46c i förordningen inte 
är tillämpliga eller då, enligt artikel 45 
i förordningen, någon annan pension 
med fördelaktigare beräkningsregler kan 

1. Alla ansökningar om förmåner enligt 
den federala lagen av den 9 september 
1955 om socialförsäkring (ASVG), den 
federala lagen av den 11 oktober 1978 om 
socialförsäkring för egenföretagare inom 
handel och hantverk (GSVG) och den 
federala lagen av den 11 oktober 1978 om 
socialförsäkring för egenföretagare inom 
jord- och skogsbruk (BSVG), i de fall då 
artiklarna 46b och 46c i förordningen inte 
är tillämpliga.
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beaktas.
2. Alla ansökningar om nedanstående 
förmåner på grundval av ett pensionskonto 
enligt lagen om allmän pension (APG) av 
den 18 november 2004, i de fall då 
artiklarna 46b och 46c i förordningen inte 
är tillämpliga eller då, enligt artikel 45 
i förordningen, en annan typ av pension 
med fördelaktigare beräkningsregler eller 
samma slag av pension med 
fördelaktigare beräkningsregler kan 
beaktas.

2. Alla ansökningar om nedanstående 
förmåner på grundval av ett pensionskonto 
enligt lagen om allmän pension (APG) av 
den 18 november 2004, i de fall då 
artiklarna 46b och 46c i förordningen inte 
är tillämpliga.

a) Ålderspension. a) Ålderspension.
b) Invaliditetspension. b) Invaliditetspension.

c) Efterlevandepension, förutsatt att ingen 
höjning av förmånsbeloppet på grund av 
ytterligare försäkringsmånader skall 
beräknas enligt artikel 7.2 i APG.”

c) Efterlevandepension, förutsatt att ingen 
höjning av förmånsbeloppet på grund av 
ytterligare försäkringsmånader skall 
beräknas enligt artikel 7.2 i APG.”

Motivering

Österrike har begärt att de sista delarna av de båda punkterna skall strykas eftersom de inte 
längre behövs på grund av ändringar i landets lagstiftning. Därför måste den jämförande 
beräkningen enligt artikel 46.1 göras. Både kommissionen och rådet håller med. 

Ändringsförslag 7
BILAGA, LED 9, LED B

Bilaga VI, rubrik Q, Nederländerna, led 4, led a (förordning (EEG) nr 1408/71)

a) Varje anställd eller egenföretagare som 
inte längre är försäkrad enligt lagen av den 
11 december 1975 om arbetsoförmåga 
(AAW), lagen av den 24 april 1997 om 
försäkring vid arbetsoförmåga för 
egenföretagare (WAZ), lagen av den 
18 februari 1966 om försäkring vid 
arbetsoförmåga (WAO) och/eller lagen av 
den 10 november 2005 om arbete och lön 
efter arbetsförmåga (WIA) skall, vid 
tillämpningen av bestämmelserna 
i avdelning III kapitel 3 i förordningen, 
fortfarande anses vara försäkrad vid 
tidpunkten för försäkringsfallets 
inträffande, om den anställde eller 

a) Varje anställd eller egenföretagare som 
inte längre är försäkrad enligt lagen av den 
11 december 1975 om arbetsoförmåga
(AAW), lagen av den 24 april 1997 om 
försäkring vid arbetsoförmåga för 
egenföretagare (WAZ) och/eller lagen av 
den 18 februari 1966 om försäkring vid 
arbetsoförmåga (WAO) eller lagen av den 
10 november 2005 om arbete och lön efter 
arbetsförmåga (WIA) skall, vid 
tillämpningen av bestämmelserna 
i avdelning III kapitel 3 i förordningen, 
fortfarande anses vara försäkrad vid 
tidpunkten för försäkringsfallets 
inträffande, om den anställde eller 
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egenföretagaren är försäkrad mot samma 
risk enligt en annan medlemsstats 
lagstiftning, eller om så inte är fallet, om 
en förmån kan utges för samma 
försäkringsfall enligt en annan 
medlemsstats lagstiftning. Det senare 
villkoret skall dock anses vara uppfyllt 
i det fall som avses i artikel 48.1.

egenföretagaren är försäkrad mot samma 
risk enligt en annan medlemsstats 
lagstiftning, eller om så inte är fallet, om 
en förmån kan utges för samma 
försäkringsfall enligt en annan 
medlemsstats lagstiftning. Det senare 
villkoret skall dock anses vara uppfyllt 
i det fall som avses i artikel 48.1.

Ändringsförslag 8
BILAGA, LED 10

Bilaga VIII, rubrik I, Irland (förordning (EEG) nr 1408/71)

I bilaga VIII skall texten under rubriken 
”I. IRLAND” ersättas med följande:

I bilaga VIII skall texten under rubriken 
”I. IRLAND” ersättas med följande:

”I. IRLAND ”I. IRLAND
Förmåner för barn, avgiftsfinansierade 
förmåner för barn som mist en av 
föräldrarna eller båda föräldrarna samt 
avgiftsfinansierade änkepensionstillägg
som utges för barn som uppfyller villkoren 
enligt 2005 års konsoliderade lag om social 
trygghet och senare ändringar av denna 
lag.”

Förmåner för barn, avgiftsfinansierad 
betalning till vårdnadshavare samt 
avgiftsfinansierade 
efterlevandepensionstillägg som utges för 
barn som uppfyller villkoren enligt 2005 
års konsoliderade lag om social trygghet 
och senare ändringar av denna lag.”

Motivering

Ändringsförslaget tar hänsyn till att ett antal sociala trygghetsförmåner har fått nya 
benämningar.
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MOTIVERING

Inledning

Sedan 1971 ligger förordning (EEG) nr 1408/711 till grund för att garantera att de medborgare 
som flyttar från en medlemsstat till en annan får del av förmåner avseende social trygghet. 
Praktiskt taget varje år ändras förordning nr 1408/71 och de tillhörande 
tillämpningsföreskrifterna (förordning (EEG) nr 547/722) för att ta vederbörlig hänsyn till 
utvecklingen av de nationella systemen för social trygghet, införliva de ändringar som har 
införts i de nationella lagstiftningarna och göra anpassningar i enlighet med 
Europeiska gemenskapernas domstols rättskipning. Förordningen spelar en viktig roll i 
genomförandet av en av Europeiska unionens grundläggande friheter, nämligen medborgarnas 
fria rörlighet. I realiteten är möjligheten att bo, arbeta och röra sig fritt inom 
Europeiska unionen en konkret fördel som Europeiska unionen erbjuder medborgarna och 
som blir verklighet genom att de ekonomiska och administrativa hindren tas bort så snart som 
möjligt.

Föreliggande förslag gäller varken innehållet eller lämpligheten för de särskilda 
bestämmelserna rörande social trygghet, eftersom det enligt gemenskapsrätten är 
medlemsstaterna som har befogenhet att upprätta sina egna system för social trygghet. 
Förslaget begränsas till att uppdatera förordning (EEG) nr 1408/71, så att den återspeglar de 
ändringar som har gjorts i de nationella lagstiftningarna rörande social trygghet, närmare 
bestämt i Irland, Ungern, Polen, Nederländerna och Österrike, för att säkerställa ett effektivt 
samarbete mellan medlemsstaterna beträffande förmåner på detta område.

Även om de föreslagna ändringarna huvudsakligen är av teknisk karaktär påverkar det 
vardagslivet och rätten till förmåner avseende social trygghet för de EU-medborgare som bor, 
arbetar eller reser i en annan medlemsstat. 

I detta sammanhang är det lämpligt att betona en viktig aspekt: Föreliggande förslag kommer 
vid en tidpunkt då en radikal omdaning och ersättning av förordning nr 1408/71 redan nu har 
godkänts (förordning (EG) nr 883/20043). Den nya text som redan har trätt i kraft kan dock 
inte tillämpas eftersom de nya tillämpningsföreskrifterna (som ska ersätta den gamla 
förordningen (nr 574/72)) ännu inte är färdigställda. De båda nya förordningarna, som 
upphäver de gamla förordningarna nr 1408/71 och nr 542/72, borde dock inte kunna tillämpas 
förrän efter det att tillämpningsföreskrifterna har trätt i kraft, troligen under 2008. Det är 
således viktigt att behålla denna årliga översyn av de förordningar som fortfarande gäller, så 
att rättssäkerhet garanteras och skyddet av de berörda personernas rättigheter förbättras. Den 
årliga översynen är också viktig med tanke på innehållet: definition av uttrycken ”anställda” 
och ”egenföretagare”, då dessa inte kan fastställas utifrån nationell lagstiftning (bilaga I, 

  
1 Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när 
anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen (EGT L 149, 5.7.1971, s. 2).
2 Rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 (EGT L 74, 27.3.1972, 
s. 1).
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1).
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del 1), definition av termen ”familjemedlemmar”, då det i nationell lagstiftning inte är möjligt 
att skilja mellan familjemedlemmar och andra personer (bilaga I, del 2), särskilda system för 
egenföretagare som är undantagna från förordningens tillämpningsområde (bilaga II, del 1), 
särskilda förmåner vid barns födelse eller adoption som är undantagna från förordningens 
tillämpningsområde (bilaga II, del 2), särskilda icke avgiftsfinansierade förmåner, som ska 
beviljas berörda personer endast i den medlemsstat där de är bosatta och därmed utgör 
undantag till förmåner som kan överföras (bilaga II a), befintliga bilaterala konventioner som 
gällde innan förordningen infördes i de berörda medlemsstaterna (bilaga III), lagstiftningen 
enligt vilken beloppen för invaliditetsförmånen är oberoende av försäkringsperiodens längd 
(bilaga IV, del A), de fall där man kan avstå från att beräkna bidraget eftersom det inte 
kommer att leda till ett högre belopp (bilaga IV, del C), särskilda regler för tillämpningen av 
vissa medlemsstaters lagstiftning (bilaga VI) och system som endast erbjuder föräldralösa 
barn familjeförmåner, tilläggsförmåner eller särskilda förmåner (bilaga VIII). Alla dessa delar 
finns med i det förslag som i kommissionen lagt fram.

I korthet fastställs det fortfarande i förordningen om medborgarna behåller rätten att åtnjuta de 
särskilda förmånerna i ursprungslandet och rättigheterna kan exporteras, eller om en 
motsvarande förmån finns i den nya medlemsstaten där den berörda personen är bosatt.

Föredragandens ståndpunkt

Kommissionen föreslår en uppdatering av förordning nr 1408/71 med tanke på de ändringar 
som genomförts i de nationella lagstiftningarna om social trygghet, särskilt i Irland, Ungern, 
Polen, Nederländerna och Österrike. Kommissionen har också lagt fram ändringar och 
tekniska förbättringar av förordningen. Det handlar med andra ord om en teknisk och 
övergående justering med tanke på att den nya förordningen nr 883/2004 och bestämmelserna 
i den snart kommer att börja tillämpas.

Föredraganden välkomnar de föreslagna ändringarna som syftar till att underlätta 
samordningen av systemen för social trygghet. Föredraganden har lagt fram ett visst antal 
ändringsförslag, även de av teknisk natur, vilka syftar till att förenkla förslaget, korrigera fel 
och brister samt till att uppdatera bilagorna till förordning nr 1408/71.

Föredraganden har allvarligt funderat på möjligheten att i sitt betänkande lägga fram mer 
ingående ändringsförslag, men har slutligen bestämt sig för att han på detta stadium föredrar 
att begränsa sig till att lägga fram ändringsförslag som han för närvarande bedömer som 
absolut nödvändiga för att förordning nr 1408/71 ska fungera normalt, eftersom den snart ska 
ersättas med förordning nr 883/2004. Föredraganden anser att det är mer förnuftigt att föreslå 
mer ingående ändringsförslag till förordning nr 883/2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen, särskilt innehållet i bilaga XI (Bozkurt-betänkandet), och förslaget till 
förordning om ändring av tillämpningen av förordning nr 883/2004 om samordning av de 
sociala trygghetssystemen (Lambert-betänkandet), som antagligen kommer att behandlas i 
utskottet inom de närmaste månaderna.

Arbetsmarknadens parter, som har rådfrågats, delar också denna ståndpunkt.
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I kontakterna med kommissionen och rådet har föredraganden också insett att förslaget är helt 
och hållet tekniskt och att de båda institutionerna har kommit fram till en överenskommelse 
om kommissionens förslag och de föreslagna ändringarna.

Ändringsförslagen syftar till att göra texten mer begriplig och tydlig och har till uppgift att 
garantera nödvändig rättssäkerhet tills den nya förordningen och de nya 
tillämpningsföreskrifterna träder i kraft samt att bidra till att förstärka medborgarnas rättsliga 
skydd och undanröja hinder som fortfarande hindrar arbetstagarnas rörlighet i 
Europeiska unionen. Det är viktigt göra det lättare att förverkliga principen om rörlighet, som
toppmötet i Lissabon framhöll som betydelsefull som ett instrument för att främja 
sysselsättningen, och som har varit föremål för en intensiv kampanj under hela 2006, det 
europeiska året för arbetstagarnas rörlighet. Det är därför viktigt att noggrant bestämma 
villkoren, särskilt de sociala villkoren, för rörligheten.
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