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REGULAMENTUL (CE) NR. 883/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 29 aprilie 2004
privind coordonarea sistemelor de securitate socială
(Text cu relevanță pentru SEE și pentru Elveția)

factori au contribuit la crearea unor reguli comunitare de
coordonare complicate și voluminoase. Înlocuirea acestor
reguli prin modernizarea și simplificarea lor este, prin
urmare, esențială pentru a se atinge scopul liberei circulații
a persoanelor.

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolele 42 și 308,

având în vedere propunerea Comisiei, prezentată după
consultarea partenerilor sociali și a Comisiei administrative pentru securitatea socială a lucrătorilor migranți (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social
European (2),

(4)

Este necesar să se respecte caracteristicile proprii legislațiilor interne privind securitatea socială și să se elaboreze un
sistem unic de coordonare.

(5)

În cadrul acestei coordonări, este necesar să se garanteze
tratamentul egal în Comunitate, conform diferitelor legislații interne, pentru persoanele în cauză.

(6)

Legătura strânsă dintre legislațiile privind securitatea
socială și dispozițiile contractuale care le completează sau
le înlocuiesc și care au făcut obiectul unei decizii a autorităților publice, prin care au devenit obligatorii sau li s-a
extins domeniul de aplicare, poate necesita o protecție
similară cu cea oferită de prezentul regulament, în ceea ce
privește aplicarea dispozițiilor respective. Un prim pas ar
putea fi evaluarea experienței statelor membre care au
notificat aceste regimuri.

(7)

Date fiind diferențele majore care există între legislațiile
interne cu privire la persoanele reglementate, este preferabil să se stabilească principiul în conformitate cu care
prezentul regulament se aplică resortisanților unui stat
membru, apatrizilor și refugiaților rezidenți pe teritoriul
unui stat membru, care sunt sau au fost supuși legislației de
securitate socială dintr-unul sau mai multe state membre,
precum și membrilor familiilor acestora și urmașilor lor.

(8)

Principiul general al egalității de tratament este de o deosebită importanță pentru lucrătorii care nu sunt rezidenți
în statul membru în care lucrează, inclusiv pentru lucrătorii
frontalieri.

(9)

Curtea de Justiție și-a exprimat, în repetate rânduri, opinia
cu privire la posibilitatea asimilării prestațiilor, veniturilor
și faptelor. Acest principiu trebuie adoptat în mod expres
și dezvoltat, respectându-se fondul și spiritul hotărârilor
judecătorești.

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251
din tratat (3),

întrucât:

(1)

Regulile de coordonare a sistemelor naționale de securitate
socială se înscriu în cadrul liberei circulații a persoanelor și
trebuie să contribuie la îmbunătățirea nivelului de viață și
a condițiilor de încadrare în muncă a acestora.

(2)

Tratatul nu prevede alte competențe decât cele menționate
la articolul 308 pentru a se lua măsuri adecvate în domeniul
securității sociale pentru alte persoane decât salariații.

(3)

Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie
1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială
salariaților, persoanelor care desfășoară activități independente și membrilor familiilor acestora care se deplasează în
cadrul Comunității (4) a fost modificat și actualizat cu
numeroase ocazii, pentru a se lua în considerare atât evoluțiile la nivel comunitar, inclusiv hotărârile Curții de Justiție, cât și modificările legislative la nivel național. Acești

(1) JO C 38, 12.2.1999, p. 10.
(2) JO C 75, 15.3.2000, p. 29.
(3) Avizul Parlamentului European din 3 septembrie 2003 (nepublicat
încă în Jurnalul Oficial). Poziția comună a Consiliului din 26 ianuarie
2004 (JO C 79 E, 30.3.2004, p. 15) și Poziția Parlamentului European din 20 aprilie 2004 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).
Decizia Consiliului din 26 aprilie 2004.
(4) JO L 149, 5.7.1971, p. 2. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1386/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 187, 10.7.2001, p. 1).
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Cu toate acestea, principiul asimilării anumitor fapte sau
evenimente desfășurate pe teritoriul unui alt stat membru
cu fapte sau evenimente similare desfășurate pe teritoriul
statului membru a cărui legislație este aplicabilă nu ar trebui să interfereze cu principiul cumulării perioadelor de
asigurare, de încadrare în muncă, de activitate independentă sau de rezidență realizate în temeiul legislației oricărui alt stat membru cu cele realizate în temeiul legislației
statului membru competent. Perioadele realizate în temeiul legislației unui alt stat membru trebuie așadar să fie
luate în considerare doar prin aplicarea principiului
cumulării perioadelor.

(17)

În vederea garantării, într-un mod cât mai eficient, egalitatea de tratament pentru toate persoanele încadrate în
muncă pe teritoriul unui stat membru, este adecvat să se
stabilească, în general, ca legislație aplicabilă legislația statului membru în care persoana în cauză își desfășoară
activitatea salariată sau independentă.

(18)

În anumite situații care justifică alte criterii de aplicabilitate, este necesar să se facă derogare de la regula menționată.

(11)

Asimilarea faptelor sau a evenimentelor desfășurate într-un
stat membru nu poate în nici un caz determina ca alt stat
membru să devină competent sau ca legislația acestuia să
devină aplicabilă.

(19)

(12)

Pe baza proporționalității, este necesar să se asigure ca
principiul asimilării faptelor sau evenimentelor să nu conducă la rezultate nejustificate din punct de vedere obiectiv
sau la cumulul unor prestații de același tip pentru aceeași
perioadă.

În anumite cazuri, prestațiile de maternitate și cele de
paternitate asimilate pot fi acordate mamei sau tatălui. Dat
fiind că în ceea ce îl privește pe tată, aceste prestații sunt
diferite de prestațiile parentale și pot fi asimilate prestațiilor de maternitate în sens restrâns, în măsura în care acestea
sunt acordate în primele luni de viață ale copilului, este
adecvat ca prestațiile de maternitate și cele de paternitate
asimilate să fie reglementate în comun.

(20)

Regulile de coordonare trebuie să garanteze că persoanele
care se deplasează în interiorul Comunității, precum și
persoanele aflate în întreținere și urmașii acestora, își păstrează drepturile și avantajele dobândite și în curs de a fi
dobândite.

În ceea ce privește prestațiile de boală, de maternitate și
cele de paternitate asimilate, este necesar să se asigure
protecția persoanelor asigurate, precum și a membrilor
familiilor acestora, care sunt rezidenți sau au drept de
ședere într-un alt stat membru decât statul membru
competent.

(21)

Dispozițiile privind prestațiile de boală, de maternitate și
cele de paternitate asimilate au fost elaborate în temeiul
jurisprudenței Curții de Justiție. S-au îmbunătățit
dispozițiile privind acordul prealabil, luându-se în considerare deciziile pertinente ale Curții de Justiție.

(22)

Poziția specifică a solicitanților și titularilor de pensii,
precum și a membrilor familiilor acestora, face necesară
adoptarea unor dispoziții care să reglementeze asigurarea
de sănătate, adaptate la această situație.

(10)

(13)

(14)

Aceste obiective trebuie să fie atinse în special prin
cumularea tuturor perioadelor luate în considerare în
conformitate cu diferite legislații interne, în scopul
dobândirii și menținerii dreptului la prestații și al calculării
valorii acestor prestații, precum și prin oferirea de prestații
diverselor categorii de persoane incluse în prezentul
regulament.

(15)

Este necesar ca persoanele care se deplasează în Comunitate să se supună regimului de securitate socială a unui
singur stat membru, pentru a se evita suprapunerea dispozițiilor legislațiilor interne aplicabile, precum și
complicațiile care pot rezulta din această cauză.

(23)

Având în vedere diferențele dintre diferitele sisteme naționale, este adecvat ca statele membre să prevadă, în cazul în
care este posibil, că membrii de familie ai lucrătorilor frontalieri pot primi îngrijiri medicale în statul membru în care
aceștia își desfășoară activitatea.

(16)

În interiorul Comunității, nu există în principiu nici o
justificare pentru ca drepturile de securitate socială să
depindă de locul de reședință al persoanei în cauză. Cu
toate acestea, în anumite cazuri, în special în ceea ce privește prestațiile speciale ce au legătură cu mediul economic și social al persoanei în cauză, locul de reședință poate
fi luat în considerare.

(24)

Este necesar să se prevadă dispoziții specifice pentru a
reglementa nesuprapunerea prestațiilor de boală în natură
și a prestațiilor de boală în numerar, care sunt de aceeași
natură ca și cele care au făcut obiectul hotărârilor Curții de
Justiție în cauzele nr. C-215/99, Jauch, și nr. C-160/96,
Molenaar, cu condiția ca prestațiile respective să acopere
același risc.
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(25)

În ceea ce privește prestațiile pentru accidente de muncă și
boli profesionale, este important să se reglementeze situația
persoanelor care sunt rezidenți sau au drept de ședere
într-un stat membru, altul decât statul membru competent,
cu scopul de a asigura protecția acestora.

(26)

Este important să se elaboreze un sistem de coordonare a
prestațiilor de invaliditate, care să respecte caracteristicile
specifice legislației naționale, în special în ceea ce privește
recunoașterea invalidității și agravarea acesteia.

(27)

Este necesar să se elaboreze un sistem de acordare a prestațiilor pentru limită de vârstă și a indemnizației de urmaș,
în cazul în care persoana în cauză a fost supusă legislației
unuia sau mai multor state membre.

(28)

Este adecvat să se prevadă un cuantum al pensiei calculat
în conformitate cu metoda utilizată pentru cumulare și
calcul pro-rata și garantat de dreptul comunitar, în cazul în
care aplicarea legislației interne, inclusiv a clauzelor privind
reducerea, suspendarea sau eliminarea, se dovedește mai
puțin favorabilă decât metoda menționată.

(29)

Pentru a proteja lucrătorii migranți și urmașii acestora
împotriva aplicării extrem de riguroase a legislației interne
cu privire la reducere, suspendare sau eliminare, este necesar să se introducă dispoziții care să condiționeze strict
aplicarea acestor clauze.

(30)

După cum a reafirmat în mod constant Curtea de Justiție,
Consiliul nu este considerat competent să adopte reguli
care să limiteze cumularea a două sau mai multe pensii
dobândite în state membre diferite, printr-o reducere a
valorii pensiei dobândite exclusiv în conformitate cu
legislația internă.

(31)

Potrivit Curții de Justiție, este rolul legiuitorului național să
adopte asemenea reguli, luând în considerare faptul că
legislatorul Comunității trebuie să stabilească limitele în
care se pot aplica dispozițiile dreptului intern privind
reducerea, suspendarea sau retragerea unei pensii.

(32)

Pentru a se încuraja mobilitatea lucrătorilor, este necesar,
în special, să se faciliteze căutarea de locuri de muncă în
diferite state membre. Este așadar necesar să se asigure o
coordonare mai completă și mai eficientă între regimurile
de asigurări de șomaj și serviciile de ocupare a forței de
muncă din toate statele membre.

(33)

Este necesar ca regimuri legale de pre-pensionare să fie
incluse în domeniul de aplicare a prezentului regulament,
garantându-se astfel egalitatea de tratament și posibilitatea
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exportării prestațiilor de pre-pensionare, precum și
acordarea prestațiilor familiale și de îngrijire a sănătății persoanelor în cauză, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament. Cu toate acestea, este adecvat să se
excludă regula cumulării perioadelor pentru obținerea
dreptului la aceste prestații, întrucât regimuri legale de prepensionare există doar într-un număr foarte limitat de state
membre.

(34)

Deoarece prestațiile familiale au un domeniu de aplicare
foarte larg, în măsura în care unele acoperă situații care ar
putea fi descrise drept clasice, în timp ce altele se disting
prin caracterul lor specific, acestea din urmă făcând
obiectul hotărârilor Curții de Justiție în cauzele comune
C-245/94 și C-312/94, Hoever și Zachow, și în cauza
C-275/96, Kuusijärvi, este necesar să se reglementeze toate
aceste prestații.

(35)

Pentru a se evita cumulul nejustificat de prestații, este necesar să se stabilească reguli de prioritate în cazul cumulului
de drepturi la prestații familiale în temeiul legislației statului membru competent și în temeiul legislației statului
membru de reședință al membrilor de familie.

(36)

Avansurile din pensiile alimentare sunt avansuri
recuperabile, care au scopul de a compensa nerespectarea
de către un părinte a obligației legale de a-și întreține propriul copil, obligație ce derivă din dreptul familiei. Prin
urmare, aceste avansuri nu trebuie asimilate prestațiilor
directe care rezultă din ajutorul social plătit în favoarea
familiilor. Date fiind aceste particularități, regulile de coordonare nu trebuie să se aplice acestor avansuri din pensii
alimentare.

(37)

în conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție , dispozițiile care derogă de la principiul exportabilității
prestațiilor de securitate socială trebuie să fie interpretate
limitativ. Acest lucru înseamnă că dispozițiile respective se
pot aplica doar în cazul prestațiilor care îndeplinesc
condițiile precizate. Prin urmare, capitolul 9 de la titlul III
din prezentul regulament se aplică doar în cazul prestațiilor enumerate în anexa X la prezentul regulament, care
sunt totodată speciale și de tip necontributiv.

(38)

Este necesar să se instituie o comisie administrativă, formată dintr-un reprezentant al guvernului din fiecare stat
membru, având ca sarcină, în special, să rezolve orice problemă administrativă sau de interpretare ce rezultă din
dispozițiile prezentului regulament și să promoveze colaborarea între statele membre.
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anumitor acte și acorduri comunitare la care Comunitatea
este parte, în scopul asigurării certitudinii juridice.

S-a constatat că dezvoltarea și utilizarea serviciilor de prelucrare a informației pentru schimbul de informații necesită crearea unei comisii tehnice, sub egida comisiei
administrative, cu responsabilități specifice în domeniul
prelucrării informației.
(45)

(40)

Utilizarea serviciilor de prelucrare a informației pentru
schimbul de date dintre instituții necesită dispoziții care să
garanteze că documentele schimbate sau emise prin
mijloace electronice sunt acceptate în același mod ca și
documentele pe suport de hârtie. Aceste schimburi de
informații se realizează cu respectarea dispozițiilor comunitare în materie de protecție a persoanelor fizice cu privire la prelucrarea și libera circulație a datelor cu caracter
personal.

(41)

Este necesar să se prevadă dispoziții speciale care să corespundă caracteristicilor proprii legislațiilor interne, pentru a
se facilita aplicarea regulilor de coordonare.
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Dat fiind că obiectivul acțiunii preconizate, adică adoptarea măsurilor de coordonare care să garanteze exercitarea
eficientă a dreptului la libera circulație a persoanelor, nu se
poate realiza într-o măsură suficientă de către statele
membre și, prin urmare, datorită amplorii și efectelor acțiunii respective, se poate realiza mai bine la nivel comunitar,
Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu
principiul subsidiarității, consacrat la articolul 5 din tratat.
În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum
este enunțat în articolul menționat, prezentul regulament
nu depășește ceea ce este necesar în vederea atingerii acestui obiectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

(42)

(43)

În conformitate cu principiul proporționalității și cu
principiul de bază în temeiul căruia prezentul regulament
trebuie să se aplice tuturor cetățenilor Uniunii Europene,
precum și pentru a se găsi o soluție care să ia în considerare constrângerile care ar putea rezulta din caracteristicile
speciale ale sistemelor bazate pe rezidență, s-a considerat
oportun să se prevadă o derogare specială, prin
introducerea unui punct referitor la „DANEMARCA” în
anexa XI. Într-adevăr, această derogare, care se limitează la
dreptul la pensie socială doar pentru noua categorie de
„persoane inactive”, la care se extinde prezentul regulament, este justificată de trăsăturile specifice ale sistemului
în vigoare în Danemarca și de faptul că pensia respectivă
se poate exporta după o perioadă de rezidență de zece ani,
în conformitate cu legislația daneză în vigoare (Legea
pensiilor).

În conformitate cu principiul egalității de tratament, se
consideră oportun să se prevadă o derogare specială prin
introducerea unui punct referitor la „FINLANDA” în anexa
XI. Această derogare, care se limitează la pensiile naționale
acordate pe criteriul rezidenței, este justificată de
caracteristicile specifice ale legislației finlandeze în materie
de securitate socială, obiectivul acesteia fiind acela de a asigura o valoare a pensiei naționale care să nu fie mai mică
decât valoarea pensiei naționale calculate ca și cum toate
perioadele de asigurare realizate în orice alt stat membru ar
fi fost realizate în Finlanda.

Articolul 1
Definiții
În sensul prezentului regulament:
(a) prin „activitate salariată” se înțelege orice activitate sau situație echivalentă considerată ca atare, în aplicarea legislației de
securitate socială din statul membru în care se desfășoară
această activitate sau în care există situația echivalentă;
(b) prin „activitate independentă” se înțelege orice activitate sau
situație echivalentă considerată ca atare, în aplicarea legislației de securitate socială din statul membru în care se desfășoară această activitate sau în care există situația echivalentă;
(c) prin „persoană asigurată” se înțelege, în raport cu diferitele
ramuri de securitate socială prevăzute de titlul III capitolele 1
și 3, orice persoană care îndeplinește condițiile impuse de
legislația statului membru competent în temeiul titlului II
pentru a avea dreptul la prestații, luând în considerare
dispozițiile prezentului regulament;
(d) prin „funcționar” se înțelege orice persoană considerată astfel
sau asimilată de către statul membru de care aparține
administrația al cărei salariat este;
(e) prin „regim special pentru funcționari” se înțelege orice regim de
securitate socială care diferă de regimul general aplicabil salariaților din statul membru interesat și care vizează în mod
direct toți funcționarii sau anumite categorii de funcționari
publici;
(f)

(44)

Este necesar să se introducă un nou regulament de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71. Este totuși necesar ca Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 să rămână în
vigoare și ca efectele sale juridice să se mențină în sensul

prin „lucrător frontalier” se înțelege orice persoană care desfășoară o activitate salariată sau independentă într-un stat
membru și care este rezidentă în alt stat membru, în care se
întoarce de regulă zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână;

(g) „refugiat” are sensul pe care i-l atribuie articolul 1 din Convenția privind statutul refugiaților, semnată la Geneva la
28 iulie 1951;
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(h) „apatrid” are sensul pe care i-l atribuie articolul 1 din Convenția privind statutul apatrizilor, semnată la New York la
28 septembrie 1954;

(i)

prin „membru de familie” se înțelege:

1.

(i) orice persoană definită sau recunoscută ca membru
de familie sau desemnată ca membru al gospodăriei
de către legislația în temeiul căreia sunt acordate
prestațiile;

(ii) în ceea ce privește prestațiile în natură în temeiul
titlului III, capitolul 1 pentru boală, maternitate și
prestațiile de paternitate asimilate, orice persoană
definită sau recunoscută ca membru de familie sau
desemnată ca membru al gospodăriei de către
legislația statului membru în care este rezidentă;

2.

3.

în cazul în care legislația statului membru, care este aplicabilă în temeiul punctului (1), nu face deosebire între
membrii de familie și alte persoane cărora li se aplică
legislația menționată, soțul/soția, copiii minori și copiii
aflați în întreținere care au atins vârsta majoratului se
consideră a fi membri de familie;

în cazul în care, în conformitate cu legislația aplicabilă în
temeiul punctelor (1) și (2), o persoană este considerată
membru de familie sau membru al gospodăriei doar în
cazul în care locuiește în aceeași gospodărie cu persoana
asigurată sau titularul de pensie, această condiție se consideră îndeplinită dacă persoana respectivă se află în
principal în întreținerea asiguratului sau titularului de
pensie;
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Parlamentului European și președintelui Consiliului Uniunii
Europene. Această declarație se publică în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene;
(m) prin „autoritate competentă” se înțelege, pentru fiecare stat
membru, ministrul, miniștrii sau o altă autoritate corespunzătoare de care aparțin regimurile de securitate socială pe
întreg teritoriul sau în orice parte a statului membru
respectiv;
(n) prin „comisie administrativă” se înțelege comisia prevăzută la
articolul 71;
(o) prin „regulament de aplicare” se înțelege regulamentul prevăzut
la articolul 89;
(p) prin „instituție” se înțelege, pentru fiecare stat membru,
organismul sau autoritatea responsabilă de aplicarea întregii
legislații sau a unei părți din aceasta;
(q) prin „instituție competentă” se înțelege:
(i) instituția la care este afiliată persoana în cauză la data la
care solicită prestația
sau
(ii) instituția de la care persoana în cauză are sau ar avea
dreptul să primească prestații, în cazul în care aceasta
sau unul sau mai mulți membri ai familiei sale ar fi rezidenți în statul membru în care este situată instituția
sau
(iii) instituția desemnată de autoritatea competentă a statului membru în cauză

(j)

prin „reședință” se înțelege locul în care o persoană este rezidentă în mod obișnuit;

(k) prin „ședere” se înțelege reședința temporară;

(l)

prin „legislație” se înțelege pentru fiecare stat membru, actele
cu putere de lege și actele administrative, precum și orice alte
măsuri de aplicare care se referă la ramurile de securitate
socială prevăzute de articolul 3 alineatul (1).

Acest termen exclude clauzele contractuale, altele decât cele
care servesc la punerea în aplicare a unei obligații de asigurare care rezultă din actele cu putere de lege și actele
administrative prevăzute la paragraful anterior sau care au
făcut obiectul unei decizii a autorităților publice cu privire la
caracterul lor obligatoriu sau cu privire la extinderea domeniului de aplicare, cu condiția ca statul membru interesat să
facă o declarație în acest sens, notificată președintelui

sau
(iv) în cazul unui regim referitor la obligațiile angajatorului
cu privire la prestațiile prevăzute la articolul 3 alineatul
(1), fie angajatorul, fie asigurătorul implicat sau, în lipsa
acestora, organismul sau autoritatea desemnată de
autoritatea competentă a statului membru în cauză;
(r) prin „instituția de la locul de reședință” și „instituția de la locul de
ședere” se înțelege instituția care este abilitată să acorde
prestații la locul de reședință al persoanei interesate, respectiv instituția abilitată să acorde prestații la locul de ședere al
persoanei interesate, în conformitate cu legislația aplicată de
instituția respectivă sau, în cazul în care nu există o astfel de
instituție, de instituția desemnată de autoritatea competentă
a statului membru în cauză;
(s) prin „stat membru competent” se înțelege statul membru în care
este situată instituția competentă;
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(t) prin „perioadă de asigurare” se înțeleg perioadele de cotizare, de
încadrare în muncă sau de activitate independentă, definite
sau recunoscute ca perioade de asigurare de către legislația în
temeiul căreia au fost realizate sau considerate realizate,
precum și toate perioadele asimilate acestora, în măsura în
care sunt considerate de legislația menționată ca fiind echivalente cu perioade de asigurare;

(u) prin „perioadă de încadrare în muncă” sau „perioadă de activitate
independentă” se înțeleg perioade definite sau recunoscute
astfel de legislația în temeiul căreia au fost realizate, precum
și toate perioadele asimilate acestora, în măsura în care sunt
recunoscute de legislația menționată ca fiind echivalente cu
perioadele de încadrare în muncă sau de activitate independentă;

(v) prin „perioadă de rezidență” se înțeleg perioadele definite sau
recunoscute ca atare de către legislația în temeiul căreia au
fost realizate sau considerate realizate;
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Articolul 2
Domeniul de aplicare personal

(1) Prezentul regulament se aplică resortisanților unuia dintre
statele membre, apatrizilor și refugiaților care sunt rezidenți
într-un stat membru și care se află sau s-au aflat sub incidența
legislației unuia sau mai multor state membre, precum și membrilor de familie și urmașilor acestora.
(2) Prezentul regulament se aplică, de asemenea, urmașilor persoanelor care s-au aflat sub incidența legislației unuia sau mai
multor state membre, indiferent de cetățenia acestor persoane, în
cazul în care urmașii lor sunt resortisanți ai unui stat membru sau
apatrizi sau refugiați care sunt rezidenți într-unul din statele
membre.

Articolul 3
Domeniul de aplicare material
(1) Prezentul regulament se aplică tuturor legislațiilor referitoare
la ramurile de securitate socială privind:

(w) „pensia” include, de asemenea, indemnizațiile, prestațiile în
capital care le pot substitui și plățile efectuate cu titlu de rambursare a cotizațiilor, precum și, sub rezerva dispozițiilor din
titlul III, majorările rezultate din re-evaluare sau alocațiile
suplimentare;

(a) prestațiile de boală;
(b) indemnizațiile de maternitate și de paternitate asimilate;
(c) indemnizațiile de invaliditate;

(x) prin „prestație de prepensionare” se înțeleg toate prestațiile în
numerar, altele decât ajutorul de șomaj sau pensia anticipată,
acordate începând de la o anumită vârstă lucrătorilor care
și-au redus, încetat sau suspendat activitățile profesionale
până la vârsta la care îndeplinesc condițiile pentru obținerea
unei pensii pentru limită de vârstă sau a unei pensii anticipate, primirea acesteia nefiind condiționată de disponibilitatea persoanei în cauză față de serviciile de ocupare a forței de
muncă din statul competent; prin „prestație anticipată pentru
limită de vârstă” se înțelege o prestație acordată înainte ca
persoana în cauză să fi atins vârsta normală de pensionare și
care fie continuă să fie furnizată după atingerea vârstei menționate, fie este înlocuită cu o altă pensie pentru limită de
vârstă;

(d) prestațiile pentru limită de vârstă;
(e) prestațiile de urmaș;
(f) prestațiile în cazul unor accidente de muncă și boli
profesionale;
(g) ajutoarele de deces;
(h) ajutoarele de șomaj;
(i) prestațiile de prepensionare;

(y) prin „ajutor de deces” se înțelege orice plată unică făcută în caz
de deces, cu excepția prestațiilor în capital prevăzute la
litera (w);

(j) prestațiile familiale.
(2) Cu excepția cazului în care anexa XI prevede altfel, prezentul
regulament se aplică regimurilor de securitate socială generale și
speciale, de tip contributiv sau necontributiv, precum și regimurilor referitoare la obligațiile unui angajator sau armator.

(z) „prestații familiale”: toate prestațiile în natură sau în numerar
pentru acoperirea cheltuielilor familiei, cu excepția avansurilor din pensiile alimentare și a alocațiilor speciale de naștere
sau de adopție prevăzute în anexa I.

(3) Prezentul regulament se aplică și în cazul prestațiilor speciale
în numerar, de tip necontributiv, prevăzute la articolul 70.
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(4) Cu toate acestea, dispozițiile titlului III din prezentul regulament nu aduc atingere dispozițiile legale ale statelor membre cu
privire la obligațiile armatorului.

activitate independentă sau de rezidență realizate în temeiul legislației oricărui alt stat membru, ca și cum ar fi fost realizate în
temeiul legislației pe care o aplică.

(5) Prezentul regulament nu se aplică nici asistenței sociale sau
medicale, nici regimurilor de prestații pentru victimele de război
sau pentru compensarea consecințelor unui război.

Articolul 7
Eliminarea clauzelor de rezidență

Articolul 4
Egalitatea de tratament
Cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede altfel,
persoanele cărora li se aplică prezentul regulament beneficiază de
aceleași prestații și sunt supuse acelorași obligații, în temeiul
legislației unui stat membru, ca și resortisanții acelui stat membru.

Cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede altfel,
prestațiile în numerar care se plătesc în temeiul legislației unuia
sau mai multor state membre sau al prezentului regulament nu
pot face obiectul nici unei reduceri, modificări, suspendări,
retrageri sau confiscări în temeiul faptului că beneficiarul sau
membrii familiei acestuia sunt rezidenți într-un stat membru, altul
decât cel în care este situată instituția responsabilă de furnizarea
prestației.

Articolul 8
Articolul 5
Asimilarea prestațiilor, veniturilor, faptelor sau
evenimentelor

Relațiile dintre prezentul regulament și alte instrumente
de coordonare

(a) în cazul în care, în temeiul legislației statului membru
competent, beneficiul prestațiilor de securitate socială sau al
altor venituri produce anumite efecte juridice, dispozițiile în
cauză din legislația respectivă sunt, de asemenea, aplicabile în
cazul beneficiului prestațiilor echivalente dobândite în temeiul legislației unui alt stat membru sau al veniturilor dobândite într-un alt stat membru;

(1) În domeniul său de aplicare, prezentul regulament înlocuiește
orice convenție de securitate socială aplicabilă între statele
membre. Cu toate acestea, anumite dispoziții ale convențiilor de
securitate socială, realizate de statele membre înainte de data aplicării prezentului regulament continuă să se aplice, în măsura în
care acestea sunt mai favorabile pentru beneficiarii lor sau în cazul
în care sunt rezultatul unor împrejurări istorice speciale și au un
efect limitat în timp. Pentru a rămâne în vigoare, aceste dispoziții
trebuie să figureze în anexa II. În cazul în care, din motive
obiective, nu este posibil ca unele dintre aceste dispoziții să se
extindă la toate persoanele cărora li se aplică prezentul regulament, acest lucru trebuie să fie precizat.

(b) în cazul în care, în temeiul legislației statului membru
competent, anumite fapte sau evenimente produc efecte juridice, statul membru respectiv ia în considerare faptele sau evenimentele similare desfășurate în oricare alt stat membru, ca
și cum ar fi avut loc pe teritoriul său.

(2) În cazul în care este necesar, două sau mai multe state membre
pot încheia între ele convenții în temeiul principiilor prezentului
regulament și în spiritul acestuia.

Articolul 6

Articolul 9

Cumularea perioadelor

Declarații ale statelor membre privind domeniul de
aplicare a prezentului regulament

Cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede altfel și
în temeiul dispozițiilor speciale de aplicare prevăzute, se aplică
următoarele dispoziții:

Cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede altfel,
instituția competentă a unui stat membru a cărui legislație condiționează:

— accesul la sau scutirea de asigurări obligatorii, facultative continue sau voluntare,

(1) Statele membre notifică în scris Comisiei Comunităților Europene declarațiile prevăzute la articolul 1 alineatul (1), legislațiile și
regimurile prevăzute la articolul 3, convențiile prevăzute la
articolul 8 alineatul (2), prestațiile minime menționate la
articolul 58, precum și modificările de fond care ar urma să fie
introduse ulterior. Aceste notificări indică data intrării în vigoare
a legilor și regimurilor respective sau, în cazul declarațiilor prevăzute la articolul 1 alineatul (1), data de la care prezentul regulament este aplicabil în cazul regimurilor prevăzute în declarațiile
statelor membre.

de realizarea perioadelor de asigurare, de încadrare în muncă, de
activitate independentă sau de rezidență, ia în considerare, atât cât
este necesar, perioadele de asigurare, de încadrare în muncă, de

(2) Aceste notificări se prezintă anual Comisiei Comunităților
Europene și se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

— dobândirea, menținerea, durata sau recuperarea dreptului la
prestații;
— beneficiul unei anumite legislații
sau
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Articolul 10

Prevenirea cumulului de prestații
Cu excepția cazului în care se prevede altfel, prezentul regulament
nici nu conferă, nici nu menține dreptul de a beneficia de mai
multe prestații de același tip, pentru aceeași perioadă de asigurare
obligatorie.
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domiciliu se află în alt stat membru, se supune legislației celui
de-al doilea stat membru, în cazul în care își are reședința în statul
membru respectiv. Întreprinderea sau persoana care plătește
remunerația se consideră angajator în sensul legislației
menționate.

Articolul 12
Reguli speciale

TITLUL II
STABILIREA LEGISLAȚIEI APLICABILE

(1) Persoana care desfășoară o activitate salariată într-un stat
membru, pentru un angajator care își desfășoară în mod obișnuit
activitățile în acest stat membru, și care este detașată de
angajatorul respectiv în alt stat membru pentru a lucra pentru
angajator continuă să fie supusă legislației primului stat membru,
cu condiția ca durata previzibilă a activității să nu depășească
douăzeci și patru de luni și să nu fi fost trimisă să înlocuiască o
altă persoană.

Articolul 11
Reguli generale
(1) Persoanele cărora li se aplică prezentul regulament sunt
supuse legislației unui singur stat membru. Această legislație se
stabilește în conformitate cu prezentul titlu.
(2) În aplicarea prezentului titlu, persoanele cărora li se acordă o
prestație în numerar ca urmare sau ca o consecință a desfășurării
unei activități salariate sau independente se consideră că desfășoară activitatea menționată. Această dispoziție nu se aplică în
cazul pensiei de invaliditate, pentru limită de vârstă sau de urmaș,
sau al indemnizațiilor pentru accidente de muncă, boli
profesionale sau al prestațiilor de boală în numerar, care acoperă
tratamentul pentru o perioadă nelimitată.
(3) Sub rezerva articolelor 12-16:
(a) persoana care desfășoară o activitate salariată sau independentă într-un stat membru se supune legislației din statul
membru respectiv;
(b) funcționarii se supun legislației din statul membru de care
aparține administrația ai căror salariați sunt;
(c) persoana care beneficiază de ajutor de șomaj în conformitate
cu articolul 65, în temeiul legislației statului membru de reședință, se supune legislației statului membru respectiv;
(d) persoana convocată sau concentrată pentru îndeplinirea obligațiilor militare sau efectuarea serviciului civil într-un stat
membru se supune legislației statului membru respectiv;
(e) orice altă persoană căreia nu i se aplică literele (a)-(d) se
supune legislației statului membru de reședință, fără a se aduce
atingere altor dispoziții din prezentul regulament, care îi
garantează prestații în temeiul legislației unuia sau mai multor state membre.
(4) În sensul prezentului titlu, activitatea salariată sau independentă care se desfășoară în mod obișnuit la bordul unei nave sub
pavilionul unui stat membru se consideră activitate desfășurată în
statul membru respectiv. Cu toate acestea, un salariat care își desfășoară activitatea la bordul unei nave sub pavilionul unui stat
membru și care este remunerat pentru această activitate de către
o întreprindere sau de către o persoană al cărei sediu sau

(2) Persoana care desfășoară în mod obișnuit o activitate independentă într-un stat membru și care se deplasează în alt stat membru pentru a desfășura o activitate similară continuă să fie supusă
legislației primului stat membru, cu condiția ca durata previzibilă
a activității să nu depășească douăzeci și patru de luni.

Articolul 13
Desfășurarea de activități în două sau mai multe state
membre
(1) Persoana care desfășoară în mod obișnuit o activitate salariată
în două sau mai multe state membre se supune:
(a) legislației statului membru de reședință, în cazul în care desfășoară o parte substanțială a activității sale în statul membru
respectiv sau în cazul în care depinde de mai multe
întreprinderi sau de mai mulți angajatori al căror sediu sau loc
de desfășurare a activității se află în state membre diferite
sau
(b) legislației statului membru în care este situat sediul sau locul
de desfășurare a activității întreprinderii sau angajatorului al
cărui salariat este, în cazul în care persoana nu desfășoară o
parte substanțială a activităților sale în statul membru de
reședință.
(2) Persoana care desfășoară în mod obișnuit o activitate independentă în două sau mai multe state membre se supune:
(a) legislației statului membru de reședință, în cazul în care exercită o parte substanțială a activității sale în statul membru respectiv sau
(b) legislației statului membru în care este situat centrul de interes al activităților sale, în cazul în care nu își are reședința întrunul din statele membre în care desfășoară o parte substanțială a activității sale.
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(3) Persoana care desfășoară în mod obișnuit o activitate salariată
și o activitate independentă în state membre diferite se supune
legislației statului membru în care desfășoară o activitate salariată
sau, în cazul în care exercită o astfel de activitate în două sau mai
multe state membre, legislației stabilite în conformitate cu
alineatul (1).
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condiția ca, într-o anumită etapă din activitatea sa profesională, să
fi fost supusă legislației primului stat membru, luând în considerare că a desfășurat o activitate salariată sau independentă, și în
măsura în care acest cumul este permis explicit sau implicit în
temeiul legislației primului stat membru.

(4) Persoana angajată ca funcționar într-un stat membru și care
desfășoară o activitate salariată și o activitate independentă în unul
sau mai multe state membre se supune legislației statului membru de care aparține administrația al cărei angajat este.

(4) În cazul în care legislația unui stat membru condiționează
dreptul la asigurarea voluntară sau facultativă continuă de rezidența beneficiarului în statul membru respectiv, asimilarea
rezidenței într-un alt stat membru, în conformitate cu articolul 5
litera (b), se aplică doar în cazul persoanelor care, la un moment
dat în trecut, au fost supuse legislației primului stat membru în
temeiul desfășurării unei activități salariate sau independente.

(5) În sensul legislației stabilite în conformitate cu aceste dispoziții, persoanele prevăzute la alineatele (1)-(4) sunt tratate ca și
cum și-ar desfășura toate activitățile salariate sau independente și
și-ar realiza toate veniturile în statul membru interesat.

Articolul 15

Agenții auxiliari ai Comunităților Europene

Articolul 14

Asigurarea voluntară sau asigurarea facultativă continuă

(1) Articolele 11-13 sunt aplicabile în cazul asigurării voluntare
sau în cel al asigurării continue facultative numai în cazul în care,
în ceea ce privește una din ramurile prevăzute la articolul 3 alineatul (1), într-un stat membru există doar un regim voluntar de
asigurări.

Agenții auxiliari ai Comunităților Europene pot alege între
aplicarea legislației statului membru în care sunt încadrați în
muncă și aplicarea legislației statului membru sub a cărui
incidență s-au aflat ultima dată sau a legislației statului membru ai
cărui resortisanți sunt, în ceea ce privește alte dispoziții decât cele
privind alocațiile familiale, acordate în cadrul regimului aplicabil
acestor agenți. Acest drept de opțiune, care poate fi exercitat
numai o singură dată, se aplică de la data intrării în serviciu.

Articolul 16

Derogări de la articolele 11-15
(2) În cazul în care, în temeiul legislației unui stat membru,
persoana în cauză se supune asigurării obligatorii în statul membru respectiv, aceasta nu poate fi supusă unui regim de asigurare
voluntară sau de asigurare facultativă continuă într-un alt stat
membru. În toate celelalte cazuri în care, pentru o ramură dată,
există posibilitatea de a alege între mai multe regimuri de asigurare voluntară sau facultativă continuă, persoana în cauză poate
fi admisă doar în cadrul regimului pe care l-a ales

(1) Două sau mai multe state membre, autoritățile competente ale
acestor state membre sau organismele desemnate de aceste autorități pot prevedea derogări de la articolele 11-15 de comun acord,
în interesul anumitor persoane sau categorii de persoane.

(3) Cu toate acestea, în ceea ce privește prestațiile de invaliditate,
pentru limită de vârstă sau de urmaș, persoana în cauză poate fi
admisă în cadrul regimului de asigurare voluntară sau facultativă
continuă a unui stat membru, chiar dacă aceasta se află în mod
obligatoriu sub incidența legislației unui alt stat membru, cu

(2) Persoana care primește o pensie sau pensii în temeiul legislației unuia sau mai multor state membre și care își are reședința
într-un alt stat membru poate fi scutită, la cererea sa, de aplicarea
legislației acestui din urmă stat, cu condiția să nu fie supusă legislației respective pentru că exercită o activitate salariată sau o activitate independentă.
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TITLUL III

DISPOZIȚII SPECIALE APLICABILE DIFERITELOR CATEGORII
DE PRESTAȚII

CAPITOLUL 1
Prestațiile de boală, de maternitate și de paternitate asimilate
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locul de ședere, în conformitate cu dispozițiile legislației pe care o
aplică, ca și cum persoanele interesate ar fi fost asigurate în temeiul legislației menționate.

(2) Comisia administrativă întocmește o listă de prestații în natură
care, pentru a fi acordate în timpul unei șederi într-un alt stat
membru, necesită din rațiuni practice un acord prealabil între
persoana în cauză și instituția care furnizează îngrijirea medicală.

Secțiunea 1
Articolul 20
P e r s o a n e l e a s i g u r a t e ș i membrii fa mi li i lor ac est o r a ,
c u e x c e p ț i a t i t u l a r i l o r d e p e n s i e ș i a membril o r
familiilor acestora

Articolul 17
Reședința într-un alt stat membru decât statul membru
competent
Persoana asigurată sau membrii familiei acesteia care își au
reședința într-un alt stat membru decât statul membru competent
beneficiază în statul membru de reședință de prestațiile în natură
acordate, în numele instituției competente, de către instituția de la
locul de reședință, în conformitate cu dispozițiile legislației pe care
o aplică, ca și cum ar fi fost asigurate în temeiul legislației
menționate.
Articolul 18
Șederea în statul membru competent, în cazul în care
persoana își are reședința într-un alt stat membru.
Dispoziții speciale aplicabile membrilor de familie ai
lucrătorilor frontalieri
(1) Cu excepția cazului în care alineatul (2) prevede altfel,
persoana asigurată și membrii familiei acesteia prevăzuți la
articolul 17 pot beneficia, de asemenea, de prestații în natură în
timpul șederii în statul membru competent. Prestațiile în natură se
acordă de către instituția competentă pe cheltuiala sa, în
conformitate cu dispozițiile legislației pe care o aplică, ca și cum
persoanele în cauză ar rezida în statul membru respectiv.
(2) Membrii familiei unui lucrător frontalier au dreptul la prestații
în natură, în timpul șederii lor în statul membru competent, cu
excepția cazului în care statul membru respectiv se află pe lista din
anexa III. În acest caz, membrii familiei unui lucrător frontalier au
dreptul la prestații în natură în statul membru competent în
condițiile prevăzute la articolul 19 alineatul (1).

Deplasarea în scopul beneficierii de prestații în natură.
Autorizația de a primi un tratament adaptat în afara
statului membru de reședință

(1) Cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede altfel, o persoană asigurată care călătorește în alt stat membru pentru a beneficia de prestații în natură în timpul șederii sale trebuie
să solicite autorizarea din partea instituției competente.

(2) Persoana asigurată care este autorizată de către instituția competentă să se deplaseze în alt stat membru în scopul de a primi un
tratament adaptat stării sale beneficiază de prestațiile în natură
acordate, în numele autorității competente, de către instituția de
la locul de ședere, în conformitate cu dispozițiile legislației pe care
o aplică, ca și cum ar fi fost asigurată în temeiul legislației menționate. Autorizația se acordă în cazul în care tratamentul respectiv se află printre prestațiile prevăzute de legislația statului membru pe teritoriul căruia este rezidentă persoana în cauză și în cazul
în care acesteia nu i se poate acorda un astfel de tratament într-un
termen justificat din punct de vedere medical, avându-se în vedere
starea sa actuală de sănătate și evoluția probabilă a bolii sale.

(3) Alineatele (1) și (2) se aplică mutatis mutandis membrilor de
familie ai persoanei asigurate.

(4) În cazul în care membrii familiei unei persoane asigurate își
au reședința într-un alt stat membru decât statul membru în care
își are reședința persoana asigurată și în cazul în care statul membru respectiv a optat pentru o rambursare pe baza unor sume fixe,
costul prestațiilor în natură prevăzute la alineatul (2) se suportă de
către instituția de la locul de reședință a membrilor de familie. În
acest caz, în sensul alineatului (1), instituția de la locul de reședință a membrilor de familie se consideră instituție competentă.

Articolul 19
Șederea în afara statului membru competent
(1) Cu excepția cazului în care alineatul (2) prevede altfel,
persoana asigurată și membrii familiei acesteia care au drept de
ședere într-un alt stat membru decât statul membru competent
pot beneficia de prestații în natură care se dovedesc necesare din
motive medicale în timpul șederii lor, luându-se în considerare
natura prestațiilor și durata estimată a șederii. Aceste prestații se
acordă, în numele instituției competente, de către instituția de la

Articolul 21
Prestațiile în numerar

(1) Persoana asigurată și membrii familiei sale care își au reședința
sau au drept de ședere într-un alt stat membru decât statul membru competent beneficiază de prestații în numerar acordate de
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instituția competentă în temeiul legislației pe care o aplică. Cu
toate acestea, în cadrul unui acord între instituția competentă și
instituția de la locul de reședință sau de ședere, aceste prestații pot
fi acordate de către instituția de la locul de reședință sau de ședere
în numele instituției competente, în conformitate cu legislația statului membru competent.
(2) Instituția competentă dintr-un stat membru a cărui legislație
prevede că prestațiile în numerar se calculează pe baza venitului
mediu sau pe baza unei cotizații medii stabilește venitul mediu
sau baza de cotizare medie exclusiv în funcție de veniturile înregistrate sau de bazele de cotizare aplicate în timpul perioadelor
realizate în temeiul legislației menționate.
(3) Instituția competentă dintr-un stat membru a cărui legislație
prevede că prestațiile în numerar se calculează pe baza venitului
forfetar ia în considerare exclusiv venitul forfetar sau, după caz,
media veniturilor forfetare corespunzătoare perioadelor realizate
în temeiul legislației menționate.
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membru de reședință și care are dreptul la prestații în natură în
temeiul legislației statului membru respectiv, beneficiază,
împreună cu membrii familiei sale, de aceste prestații în natură
acordate de și în numele instituției de la locul de reședință, ca și
cum persoana în cauză ar avea dreptul la pensie numai în temeiul
legislației statului membru respectiv.

Articolul 24

Absența dreptului la prestații în natură în temeiul
legislației statului membru de reședință

(4) Alineatele (2) și (3) se aplică mutatis mutandis în cazurile în
care legislația aplicată de către instituția competentă definește o
anumită perioadă de referință, care corespunde în totalitate sau
parțial perioadelor pe care persoana în cauză le-a realizat în temeiul legislației unui alt stat membru sau altor state membre.

Articolul 22
Solicitanții de pensie
(1) Persoana asigurată care, la prezentarea sau la examinarea unei
cereri de pensie, își pierde dreptul la prestații în natură în temeiul
legislației ultimului stat membru competent, își păstrează dreptul
la prestații în natură în temeiul legislației statului membru în care
își are reședința, în cazul în care solicitantul de pensie îndeplinește
condițiile privind asigurarea prevăzută de legislația statului membru menționat la alineatul (2). Membrii de familie ai solicitantului
de pensie beneficiază, de asemenea, de prestații în natură în statul
membru de reședință.
(2) Cheltuielile legate de prestațiile în natură sunt suportate de
instituția din statul membru care, în cazul acordării pensiei, ar
deveni competent prin aplicarea articolelor 23-25.

Secțiunea 2

(1) Persoana care primește una sau mai multe pensii în temeiul
legislației unuia sau mai multor state membre și care nu beneficiază de prestații în natură în temeiul legislației statului membru de
reședință are totuși dreptul la prestații, pentru sine și pentru
membrii familiei sale, în măsura în care ar avea acest drept în
temeiul legislației statului membru sau, cel puțin, al unuia dintre
statele membre cărora le revine rolul de a-i acorda pensia, în cazul
în care și-a avut reședința în statul membru respectiv. Prestațiile
în natură se acordă, în numele instituției prevăzute la alineatul (2),
de către instituția de la locul de reședință, ca și cum persoana în
cauză ar beneficia de pensie și de prestații în natură în temeiul
legislației statului membru respectiv.

(2) În cazurile prevăzute la alineatul (1), costul prestațiilor în
natură este suportat de instituția stabilită în conformitate cu
regulile următoare:

(a) în cazul în care titularul de pensie are dreptul la prestații în
natură în temeiul legislației unui singur stat membru, costul
este suportat de instituția competentă din statul membru
respectiv;

T i t u l a r i i d e p e n s i i ș i membrii d e fami li e ai a c e s t o r a

Articolul 23
Dreptul la prestații în natură în temeiul legislației statului
membru de reședință
O persoană care primește o pensie sau pensii în temeiul legislației
unuia sau mai multor state membre, dintre care unul este statul

(b) în cazul în care titularul de pensie are dreptul la prestații în
natură în temeiul legislației a două sau mai multe state
membre, costul acestora este suportat de instituția competentă din statul membru în temeiul legislației căruia persoana
respectivă s-a aflat pentru perioada de timp cea mai lungă; în
cazul în care aplicarea acestei reguli are ca efect atribuirea
sarcinii de a acorda prestații mai multor instituții, sarcina îi
revine acelei instituții care aplică legislația sub incidența căreia
s-a aflat titularul de pensie ultima dată.
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Articolul 25

Pensiile prevăzute de legislația unuia sau mai multor state
membre, altele decât statul membru de reședință, în timp
ce persoana în cauză beneficiază de prestații în natură
într-un alt stat membru decât statul membru de reședință

În cazul în care persoana care primește una sau mai multe pensii
în temeiul legislației unuia sau mai multor state membre își are
reședința într-un stat membru în conformitate cu legislația căruia
dreptul la prestații în natură nu este condiționat de existența
perioadelor de asigurare, de activitate salariată sau independentă,
și nu primește o pensie din partea statului membru respectiv,
costul prestațiilor în natură care i se acordă acesteia și membrilor
familiei sale este suportat de instituția dintr-unul din statele
membre competente cu privire la pensiile sale, stabilită în
conformitate cu articolul 24 alineatul (2), în măsura în care
titularul de pensie și membrii familiei sale ar avea dreptul la aceste
prestații, în cazul în care ar rezida în statul membru respectiv.

Articolul 26
Membrii de familie care își au reședința într-un alt stat
membru decât cel în care își are reședința titularul de
pensie
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responsabilă de costul prestațiilor în natură acordate titularului de
pensie în statul membru de reședință și în cazul în care statul
membru menționat a optat pentru această soluție și este inclus pe
lista din anexa IV.

(3) Articolul 20 se aplică mutatis mutandis unui titular de pensie
și membrilor săi de familie care au drept de ședere într-un alt stat
membru decât cel în care își au reședința, cu scopul de a primi
acolo tratamentul adaptat stării lor.

(4) Cu excepția cazului în care alineatul (5) prevede altfel, costul
prestațiilor în natură prevăzute la alineatele (1) - (3) se suportă de
către instituția competentă răspunzătoare de costul prestațiilor în
natură acordate titularului de pensie în statul membru de reședință.

(5) Costul prestațiilor în natură prevăzute la alineatul (3) se
suportă de către instituția de la locul de reședință al titularului de
pensie sau al membrilor familiei sale, în cazul în care aceste
persoane își au reședința într-un stat membru care a optat pentru
rambursare pe baza unor sume fixe. În aceste cazuri, în sensul alineatului (3), instituția de la locul de reședință a titularului de
pensie sau al membrilor familiei sale se consideră instituție
competentă.

Articolul 28
Membrii familiei unei persoane care primește una sau mai multe
pensii în temeiul legislației unuia sau mai multor state membre au
dreptul, în cazul în care își au reședința într-un alt stat membru
decât cel în care își are reședința titularul de pensie, la prestații în
natură acordate de instituția de la locul lor de reședință, în
conformitate cu legislația pe care aceasta o aplică, în măsura în
care titularul de pensie are dreptul la prestații în natură în temeiul
legislației unui stat membru. Costurile prestațiilor sunt suportate
de instituția competentă răspunzătoare de costurile prestațiilor în
natură acordate titularului de pensie în statul membru în care
acesta își are reședința.

Dispoziții speciale aplicabile lucrătorilor frontalieri
pensionați

(1) Lucrătorul frontalier care se pensionează are dreptul ca, în caz
de boală, să continue să beneficieze de prestații în natură în statul
membru în care și-a desfășurat ultima dată activitatea salariată sau
independentă, în măsura în care aceste prestații reprezintă o continuare a tratamentului care a început în statul membru respectiv.
Termenul „continuare a tratamentului” înseamnă continuarea
investigării, diagnosticării și tratamentului unei boli.

Articolul 27
Șederea titularului de pensie sau a membrilor familiei sale
într-un alt stat membru decât statul membru de reședință.
Șederea în statul membru competent. Autorizarea
tratamentului necesar în afara statului membru de
reședință

(1) Articolul 19 se aplică mutatis mutandis persoanei care primește
una sau mai multe pensii în temeiul legislației unuia sau mai multor state membre și care beneficiază de o prestație în natură în
temeiul legislației unuia dintre statele membre care îi acordă pensia sau pensiile, sau membrilor familiei acesteia, care au drept de
ședere într-un alt stat membru decât cel în care sunt rezidenți.

(2) Articolul 18 alineatul (1) se aplică mutatis mutandis persoanelor prevăzute la alineatul (1), în cazul în care au drept de ședere în
statul membru în care este situată autoritatea competentă

(2) Titularul de pensie care, în cei cinci ani care au precedat data
propriu-zisă a pensionării pentru limită de vârstă sau invaliditate,
a desfășurat o activitate salariată sau independentă ca lucrător
frontalier timp cel puțin doi ani, are dreptul la prestații în natură
în statul membru în care a desfășurat activitatea salariată sau independentă ca lucrător frontalier, în cazul în care statul membru respectiv, precum și statul membru în care este situată instituția
competentă responsabilă de costul prestațiilor în natură acordate
titularului de pensie în statul membru de reședință au optat pentru această formulă și ambele se află pe lista din anexa V.

(3) Alineatul (2) se aplică mutatis mutandis membrilor de familie
ai unui fost lucrător frontalier sau urmașilor acestuia, în cazul în
care, în timpul perioadelor prevăzute la alineatul (2), aceștia aveau
dreptul la prestații în natură în temeiul articolului 18 alineatul (2),
chiar dacă lucrătorul frontalier a decedat înainte de începerea pensiei, cu condiția ca acesta să fi desfășurat o activitate salariată sau
independentă ca lucrător frontalier timp de cel puțin doi ani în cei
cinci ani care i-au precedat decesul.
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(4) Alineatele (2) și (3) se aplică până când persoana în cauză
intră sub incidența legislației unui stat membru, pe baza unei
activități salariate sau independente.
(5) Costul prestațiilor în natură prevăzute la alineatele (1) - (3) se
suportă de către instituția competentă responsabilă de costul prestațiilor în natură acordate titularului de pensie sau urmașilor acestuia în statul membru respectiv.

Articolul 29
Prestațiile în numerar pentru titularii de pensii
(1) Prestațiile în numerar se plătesc persoanei care primește una
sau mai multe pensii în temeiul legislației unuia sau mai multor
state membre de către instituția competentă a statului membru în
care este situată instituția competentă răspunzătoare de costul
prestațiilor în natură acordate titularului de pensie în statul membru de reședință. Articolul 21 se aplică mutatis mutandis.
(2) Alineatul (1) se aplică, de asemenea, membrilor familiei titularului pensiei.
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Articolul 32

Reguli de prioritate privind dreptul la prestații în natură.
Dispoziție specială privind dreptul membrilor de familie la
prestații în statul membru de reședință
(1) Un drept autonom la prestații în natură, care rezultă din
legislația unui stat membru sau din prezentul capitol, are prioritate față de un drept la prestații derivat de care beneficiază
membrii de familie. În schimb, un drept derivat la prestații în
natură are prioritate față de drepturile autonome, în cazul în care
dreptul autonom din statul membru de reședință rezultă direct și
exclusiv din faptul că persoana în cauză este rezidentă în statul
membru respectiv.
(2) În cazul în care membrii familiei unei persoane asigurate sunt
rezidenți într-un stat membru, în temeiul legislației căruia dreptul
la prestații în natură nu se acordă sub rezerva condițiilor de asigurare, de activitate salariată sau independentă, prestațiile în
natură se acordă în numele instituției competente din statul membru în care sunt rezidenți, în măsura în care celălalt soț sau
persoana în îngrijirea căreia se află copiii persoanei asigurate desfășoară o activitate salariată sau independentă în statul membru
respectiv sau primește o pensie din partea acelui stat membru, în
temeiul unei activități salariate sau independente.

Articolul 30
Articolul 33
Cotizațiile titularilor de pensii
Prestații în natură substanțiale
(1) Instituția unui stat membru care aplică o legislație ce prevede
rețineri ale cotizațiilor pentru prestațiile de boală, de maternitate
și de paternitate asimilate poate solicita și recupera aceste cotizații,
calculate în conformitate cu legislația pe care o aplică, numai în
măsura în care cheltuielile legate de prestațiile acordate în temeiul
articolelor 23-26 se suportă de către o instituție din statul membru menționat.
(2) Dacă, în cazurile prevăzute la articolul 25, titularul de pensie
trebuie să plătească contribuții sau, dacă suma corespunzătoare
trebuie să îi fie reținută pentru a fi acoperite prestațiile de boală,
de maternitate și de paternitate asimilate, în conformitate cu
legislația statului membru în care își are reședința, aceste cotizații
nu pot fi recuperate în temeiul respectivei reședințe.

(1) Persoana asigurată căreia i s-a recunoscut, pentru sine sau
pentru un membru al familiei sale, dreptul la o proteză, la un
aparat mare sau alte prestații în natură substanțiale, de către
instituția unui stat membru, înainte de a fi asigurată în temeiul
legislației aplicate de instituția unui alt stat membru, beneficiază
de aceste prestații în numele primei instituții, chiar dacă acestea
au fost acordate atunci când persoana menționată este deja asigurată în temeiul legislației aplicate de a doua instituție.
(2) Comisia administrativă întocmește lista prestațiilor reglementate de alineatul (1).

Articolul 34
Cumulul de prestații pentru îngrijirea pe termen lung
S ecțiun ea 3
D i s poz i ții c omune

Articolul 31
Dispoziție generală
Articolele 23-30 nu sunt aplicabile titularului de pensie sau
membrilor familiei sale în cazul în care persoana în cauză
beneficiază de prestații în conformitate cu legislația unui stat
membru pe baza unei activități salariate sau independente. Într-un
asemenea caz, în sensul prezentului capitol, persoana în cauză este
supusă articolelor 17-21.

(1) În cazul în care beneficiarul unei prestații în numerar pentru
îngrijirea pe termen lung, care trebuie considerate prestații de
boală și, prin urmare, se acordă de către statul membru competent
pentru plata prestațiilor în numerar în temeiul articolului 21
sau 29, poate să beneficieze concomitent și în condițiile prezentului capitol de prestații în natură destinate aceluiași scop din
partea instituției de la locul de reședință sau de ședere dintr-un alt
stat membru, iar o instituție din primul stat membru este, de asemenea, solicitată să ramburseze costul acestei prestații în natură
în temeiul articolului 35, se aplică dispoziția generală privind prevenirea cumulului de prestații prevăzută la articolul 10 numai cu
următoarea restricție: dacă persoana în cauză solicită și primește
prestațiile în natură la care are dreptul, valoarea prestației în
numerar se reduce cu valoarea prestației în natură care este sau
poate fi solicitată de la instituția competentă din primul stat membru care trebuie să ramburseze costurile.

05/vol. 7

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

(2) Comisia administrativă întocmește o listă a prestațiilor în
numerar și în natură cărora li se aplică alineatul (1).
(3) Două sau mai multe state membre, sau autoritățile lor competente pot conveni asupra altor dispoziții sau asupra dispozițiilor complementare care nu pot fi totuși mai puțin favorabile pentru persoanele în cauză decât cele prevăzute la alineatul (1).
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accident de muncă sau o persoană care suferă de o boală profesională, până la locul de reședință al acesteia sau până la o instituție spitalicească, suportă aceste cheltuieli până la locul respectiv
aflat într-un alt stat membru în care persoana își are reședința, în
măsura în care instituția respectivă a autorizat în prealabil
transportul, luând în considerare elementele care îl justifică.
Această autorizare nu se solicită în cazul unui lucrător frontalier.

Articolul 35
Rambursările între instituții
(1) Prestațiile în natură acordate de instituția unui stat membru în
numele instituției unui alt stat membru, în temeiul prezentului
capitol, determină rambursarea integrală.
(2) Rambursările prevăzute la alineatul (1) se stabilesc și se realizează în conformitate cu modalitățile prevăzute în regulamentul
de aplicare, fie la prezentarea dovezii cheltuielilor reale, fie pe
baza unor sume forfetare pentru statele membre ale căror structuri
juridice sau administrative fac inadecvată rambursarea pe baza
cheltuielilor reale.

(2) Instituția competentă dintr-un stat membru, a cărui legislație
prevede acoperirea cheltuielilor pentru transportul cadavrului
unei persoane care a decedat într-un accident de muncă până la
locul înhumării, suportă aceste cheltuieli până la locul corespunzător dintr-un alt stat membru în care era rezidentă persoana
decedată în momentul accidentului, în conformitate cu legislația
pe care o aplică.

Articolul 38

(3) Două sau mai multe state membre și autoritățile lor competente pot conveni cu privire la alte metode de rambursare sau pot
renunța la orice rambursare între instituțiile aflate sub jurisdicția
lor.

Prestațiile de boală profesională, în cazul în care persoana
care suferă de această boală a fost expusă aceluiași risc în
mai multe state membre

CAPITOLUL 2

În cazul în care, în temeiul legislației a două sau mai multe state
membre, o persoană care a contractat o boală profesională a
desfășurat o activitate care, prin natura sa, poate provoca boala
respectivă, prestațiile pe care persoana sau urmașii săi o pot
solicita se acordă exclusiv în temeiul legislației ultimului dintre
statele membre ale căror condiții sunt îndeplinite.

Prestații pentru accidente de muncă și boli profesionale

Articolul 36
Dreptul la prestații în natură și în numerar
(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor mai favorabile ale alineatului (2) din prezentul articol, articolul 17, articolul 18 alineatul (1),
articolul 19 alineatul (1) și articolul 20 alineatul (1) se aplică, de
asemenea, prestațiilor pentru accidente de muncă și boli
profesionale.
(2) Persoana care a suferit un accident de muncă sau a contractat
o boală profesională și care își are reședința sau are drept de ședere
într-un alt stat membru decât statul membru competent beneficiază de prestații în natură speciale în cadrul regimului care acoperă accidente de muncă și boli profesionale acordate, în numele
instituției competente, de instituția de la locul de reședință sau de
ședere în conformitate cu legislația pe care aceasta o aplică, ca și
cum persoana respectivă ar fi fost asigurată în temeiul legislației
menționate.
(3) Articolul 21 se aplică, de asemenea, prestațiilor prevăzute în
prezentul capitol.
Articolul 37
Cheltuieli de transport
(1) Instituția competentă dintr-un stat membru a cărui legislație
prevede acoperirea cheltuielilor de transport pentru victima unui

Articolul 39

Agravarea unei boli profesionale

În cazul agravării unei boli profesionale, pentru care o persoană
care suferă de această boală a beneficiat sau beneficiază de prestații
în temeiul legislației unui stat membru, se aplică următoarele dispoziții:
(a) în cazul în care persoana în cauză, din momentul în care
beneficiază de prestații, nu a desfășurat, în temeiul legislației
unui alt stat membru, o activitate salariată sau independentă
care să poată provoca sau agrava boala respectivă, instituția
competentă din primul stat membru suportă costul prestației
în conformitate cu dispozițiile legislației pe care o aplică,
luând în considerare agravarea bolii;
(b) în cazul în care persoana interesată, din momentul în care
beneficiază de prestații, a desfășurat o astfel de activitate în
temeiul legislației unui alt stat membru, instituția competentă
din primul stat membru suportă costul prestațiilor în
conformitate cu dispozițiile legislației pe care o aplică, fără a
lua în considerare agravarea bolii. Instituția competentă din al
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doilea stat membru acordă un supliment persoanei interesate,
a cărui valoare este egală cu diferența dintre valoarea prestațiilor cuvenite după agravarea bolii și valoarea care ar fi fost
cuvenită înainte de agravare, în conformitate cu legislația pe
care o aplică, în cazul în care boala respectivă s-a declanșat în
temeiul legislației statului membru respectiv.
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membru, în conformitate cu care a apărut sau a fost confirmat
accidentul de muncă sau boala profesională.

Articolul 41
Rambursările între instituții

(c) clauzele privind reducerea, suspendarea sau retragerea, prevăzute de legislația unui stat membru, nu sunt opozabile beneficiarului prestațiilor acordate de instituțiile din două state
membre, în conformitate cu litera (b).

(1) Articolul 35 se aplică și prestațiilor prevăzute de prezentul
capitol, iar rambursările se realizează pe baza costurilor reale.
(2) Două sau mai multe state membre sau autoritățile lor competente, pot să prevadă alte metode de rambursare sau să renunțe
la orice rambursare între instituțiile aflate sub jurisdicția lor.

Articolul 40

Reguli pentru luarea în considerare a particularităților
unor legislații
CAPITOLUL 3

(1) În cazul în care nu există o asigurare împotriva accidentelor
de muncă sau a bolilor profesionale în statul membru în care
persoana în cauză își are reședința sau are drept de ședere sau în
cazul în care există o astfel de asigurare, dar nu există o instituție
responsabilă pentru acordarea de prestații în natură, aceste
prestații sunt acordate de către instituția de la locul de reședință
sau de ședere care este responsabilă de acordarea prestațiilor în
natură în caz de boală.

(2) În cazul în care în statul membru competent nu există o asigurare împotriva accidentelor de muncă sau bolilor profesionale,
dispozițiile prezentului capitol privind prestațiile în natură se
aplică, cu toate acestea, unei persoane care are drept la prestații în
caz de boală, de maternitate sau de paternitate asimilate, în temeiul legislației statului membru respectiv, dacă persoana suferă un
accident la locul de muncă sau suferă de o boală profesională, pe
durata rezidenței sau șederii în alt stat membru. Costurile se
suportă de către instituția care este competentă pentru prestațiile
în natură, în temeiul legislației statului membru competent.

(3) Articolul 5 se aplică instituției competente dintr-un stat membru în ceea ce privește asimilarea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale care au apărut sau au fost înregistrate ulterior în
temeiul legislației unui alt stat membru, atunci când se evaluează
gradul de incapacitate, dreptul la prestații sau valoarea acestora, în
cazul în care se îndeplinesc următoarele condiții:
(a) accidentul la locul de muncă sau boala profesională, care a
apărut sau a fost înregistrată anterior în temeiul legislației pe
care o aplică nu a dat naștere indemnizației
și
(b) nu se cuvine nici o compensație privind un accident la locul
de muncă sau o boală profesională, care a apărut sau a fost
confirmată ulterior, în temeiul legislației celuilalt stat

Ajutorul de deces

Articolul 42
Dreptul la ajutor de deces, atunci când decesul survine sau
când beneficiarul își are reședința într-un alt stat membru
decât statul membru competent
(1) În cazul în care persoana asigurată sau un membru al familiei
sale decedează într-un alt stat membru decât statul membru
competent, decesul se consideră a fi survenit în statul membru
competent.
(2) Instituția competentă este obligată să acorde ajutorul de deces,
care se plătește în temeiul legislației pe care o aplică, chiar dacă
beneficiarul își are reședința într-un alt stat membru decât statul
membru competent.
(3) Alineatele (1) și (2) se aplică, de asemenea, în cazul în care
decesul este rezultatul unui accident de muncă sau al unei boli
profesionale.

Articolul 43
Acordarea de ajutoare în cazul decesului titularului pensiei
(1) În cazul decesului titularului pensiei datorate în temeiul legislației unui stat membru sau al pensiilor datorate în temeiul legislației a două sau mai multor state membre, în cazul în care respectivul titular al pensiei își avea reședința într-un alt stat membru
decât cel în care este situată instituția responsabilă de costul prestațiilor în natură prevăzute la articolele 24 și 25, ajutorul de deces
plătibil în temeiul legislației aplicate de instituția respectivă este
suportat de aceasta, ca și cum, în momentul decesului, titularul
pensiei și-ar fi avut reședința în statul membru în care este situată
instituția.
(2) Alineatul (1) se aplică mutatis mutandis membrilor familiei
titularului unei pensii.
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(2) Cu toate acestea, în cazul în care persoana interesată a fost
anterior supusă unei legislații de tip B și suferă de incapacitate de
muncă ce conduce la invaliditate în timp ce este supusă unei legislații de tip A, persoana respectivă are dreptul la prestații în
conformitate cu articolul 44, în măsura în care:

Articolul 44
Persoane cărora li se aplică doar legislația de tip A
(1) În sensul prezentului capitol, „legislație de tip A” înseamnă
orice legislație în temeiul căreia valoarea prestațiilor de invaliditate este independentă de durata perioadelor de asigurare sau de
rezidență și care este inclusă explicit în anexa VI de către statul
membru competent, iar „legislația de tip B” înseamnă orice altă
legislație.
(2) Persoana care, succesiv sau alternativ, a fost supusă legislației
a două sau mai multe state membre și care a realizat perioade de
asigurare sau de rezidență exclusiv în temeiul legislațiilor de tip A
are dreptul la prestații doar din partea instituției din statul membru a cărui legislație era aplicabilă în momentul în care a apărut
incapacitatea de muncă urmată de invaliditate, ținând seama,
după caz, de articolul 45, și beneficiază de aceste prestații în
conformitate cu legislația respectivă.
(3) Persoana care nu are dreptul la prestații în aplicarea dispozițiilor alineatului (2) beneficiază de prestațiile la care are încă
dreptul, în temeiul legislației altui stat membru, ținând seama,
după caz, de articolul 45.

— îndeplinește condițiile impuse exclusiv de legislația respectivă
sau de altele de același tip, ținând seama, după caz, de articolul
45, dar fără a recurge la perioade de asigurare sau de rezidență
realizate în temeiul unei legislații de tip B

și

— nu solicită eventuale drepturi la prestații pentru limită de vârstă, ținând seama de articolul 50 alineatul (1).

(3) Decizia luată de o instituție a unui stat membru cu privire la
gradul de invaliditate al unui solicitant este obligatorie pentru
instituția oricărui alt stat membru interesat, în cazul în care în
anexa VII se recunoaște concordanța dintre legislația acestor
state membre cu privire la condițiile referitoare la gradul de
invaliditate.

Articolul 47
Agravarea invalidității

(4) În cazul în care legislația prevăzută la alineatul (2) sau (3) prevede clauze de reducere, suspendare sau retragere a prestațiilor de
invaliditate în cazul cumulului cu prestații de alt tip, în sensul
articolului 53 alineatul (2), sau cu alte venituri, se aplică mutatis
mutandis articolul 53 alineatul (3) și articolul 55 alineatul (3).

Articolul 45

(1) În cazul agravării unei invalidități pentru care persoana beneficiază de prestații în temeiul legislației unuia sau mai multor state
membre, se aplică următoarele dispoziții, luându-se în considerare agravarea:

(a) prestațiile se acordă în conformitate cu capitolul 5, care se
aplică mutatis mutandis;

Dispoziții speciale privind cumularea perioadelor
Instituția competentă dintr-un stat membru a cărui legislație
condiționează dobândirea, menținerea sau recuperarea dreptului
la prestații de realizarea perioadelor de asigurare sau rezidență
aplică mutatis mutandis articolul 51 alineatul (1), în cazul în care
acest lucru este necesar.

Articolul 46
Persoane care sunt supuse numai legislațiilor de tip B sau
legislațiilor de tip A și B
(1) Persoana care, în mod succesiv sau alternativ, a fost supusă
legislațiilor a două sau mai multe state membre, dintre care cel
puțin una nu este de tip A, are dreptul la prestații în temeiul capitolului 5, care se aplică mutatis mutandis, luându-se în considerare
alineatul (3).

(b) cu toate acestea, în cazul în care persoana interesată a intrat
sub incidența a două sau mai multe legislații de tip A și, din
momentul în care beneficiază de prestație, nu a fost supusă
legislației altui stat membru, prestația se acordă în
conformitate cu articolul 44 alineatul (2).

(2) În cazul în care valoarea totală a prestației sau prestațiilor plătibile în temeiul alineatului (1) este mai mică decât valoarea prestației de care beneficia persoana în cauză în numele instituției
anterior competente, instituția respectivă îi plătește un supliment,
egal cu diferența dintre cele două valori.

(3) În cazul în care persoana în cauză nu are dreptul la prestații
în numele unei instituții din alt stat membru, instituția competentă din statul membru care era anterior competent acordă
prestațiile în conformitate cu legislația pe care o aplică, ținând
seama de agravarea invalidității și, după caz, de articolul 45.
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Articolul 48

CAPITOLUL 5

Convertirea prestațiilor de invaliditate în prestații pentru
limită de vârstă

Pensiile pentru limită de vârstă și de urmaș

(1) Prestațiile de invaliditate se convertesc, după caz, în prestații
pentru limită de vârstă, în condițiile prevăzute de legislația sau
legislațiile în temeiul căreia sau cărora sunt acordate și în
conformitate cu capitolul 5.

Articolul 50

(2) În cazul în care persoana care primește prestații de invaliditate poate revendica prestații de limită de vârstă, în temeiul legislației unuia sau mai multor alte state membre, în conformitate cu
articolul 50, orice instituție care este responsabilă pentru furnizarea prestațiilor de invaliditate, în conformitate cu legislația unui
stat membru, continuă să acorde acelei persoane prestațiile de
invaliditate la care aceasta are dreptul, în temeiul legislației pe care
o aplică, până când alineatul (1) devine aplicabil în ceea ce privește instituția respectivă sau atât timp cât persoana în cauză îndeplinește condițiile necesare pentru a beneficia de acestea.

(3) În cazul în care prestațiile de invaliditate acordate în temeiul
legislației unui stat membru, în conformitate cu articolul 44, se
convertesc în prestații pentru limită de vârstă și în cazul în care
persoana în cauză încă nu îndeplinește condițiile definite de
legislația altui sau altor state membre pentru a avea dreptul la
prestații, persoana în cauză beneficiază de prestațiile de invaliditate, din partea statului sau statelor membre respective, începând
cu data convertirii.

Aceste prestații de invaliditate se acordă în conformitate cu
capitolul 5, ca și cum capitolul respectiv s-ar fi aplicat în
momentul apariției incapacității de muncă ce a condus la invaliditate, până când persoana în cauză îndeplinește condițiile impuse
de legislațiile naționale interesate pentru a avea dreptul la prestații
pentru limită de vârstă sau, în cazul în care această convertire nu
este prevăzută, atât timp cât persoana are dreptul la prestații de
invaliditate, în temeiul legislației sau legislațiilor respective.

(4) Prestațiile de invaliditate acordate în temeiul articolului 44 se
recalculează în conformitate cu capitolul 5, de îndată ce beneficiarul îndeplinește condițiile necesare pentru acordarea dreptului la
prestații de invaliditate în temeiul unei legislații de tip B sau de
îndată ce beneficiază de prestații pentru limită de vârstă în temeiul legislației unui alt stat membru.

Articolul 49
Dispoziții speciale pentru funcționari

Articolele 6, 44, 46, 47 și 48, precum și articolul 60 alineatele (2)
și (3) se aplică mutatis mutandis persoanelor care beneficiază de un
regim special destinat funcționarilor.

Dispoziții generale

(1) Toate instituțiile competente stabilesc dreptul la prestații al
unei persoane, în conformitate cu toate legislațiile statelor
membre sub incidența cărora persoana în cauză s-a aflat, cu
excepția cazului în care persoana în cauză solicită în mod explicit
amânarea acordării prestațiilor pentru limită de vârstă în temeiul
legislației unuia sau mai multor state membre.

(2) În cazul în care, la un moment dat, persoana în cauză nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește condițiile definite de toate legislațiile statelor membre sub incidența cărora s-a aflat, instituțiile
care aplică legislația ale cărei condiții sunt îndeplinite nu iau în
considerare, atunci când efectuează calculul în conformitate cu
articolul 52 alineatul (1) litera (a) sau (b), perioadele realizate în
temeiul legislațiilor ale căror condiții nu sunt îndeplinite sau nu
mai sunt îndeplinite, dacă luarea în considerare a perioadelor
menționate permite determinarea unei valori mai mici a prestației.

(3) Alineatul (2) se aplică mutatis mutandis, atunci când persoana
în cauză solicită în mod explicit amânarea acordării prestațiilor
pentru limită de vârstă.

(4) Se realizează automat un nou calcul pe măsură ce sunt îndeplinite condițiile impuse de celelalte legislații sau atunci când o
persoană solicită acordarea unei prestații pentru limită de vârstă
amânate în conformitate cu alineatul (1), cu excepția cazului în
care perioadele deja realizate în temeiul altor legislații au fost deja
luate în considerare în temeiul alineatului (2) sau (3).

Articolul 51

Dispoziții speciale privind cumularea perioadelor

(1) În cazul în care legislația unui stat membru condiționează
acordarea anumitor prestații de realizarea perioadelor de asigurare exclusiv într-o anumită activitate salariată sau independentă
ori într-o ocupație supusă unui regim special destinat salariaților
sau persoanelor care desfășoară activități independente, instituția
competentă din statul membru respectiv ia în considerare
perioadele realizate în temeiul legislației altor state membre numai
în cazul în care au fost realizate în cadrul unui regim corespunzător sau, în caz contrar, în aceeași ocupație, ori, după caz, în
aceeași activitate salariată sau independentă.
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În cazul în care, luându-se în considerare perioadele astfel realizate, persoana în cauză nu îndeplinește condițiile necesare pentru
a beneficia de aceste prestații în cadrul unui regim special, aceste
perioade sunt luate în considerare pentru acordarea prestațiilor în
cadrul regimului general sau, în absența acestuia, în cadrul regimului aplicabil muncitorilor sau angajaților, după caz, cu condiția ca persoana în cauză să fi fost afiliată unuia sau altuia dintre
aceste regimuri.

(2) Perioadele de asigurare realizate în cadrul unui regim special
a unui stat membru sunt luate în considerare în sensul acordării
prestațiilor în cadrul regimului general sau, în absența acestuia, în
cadrul regimului aplicabil muncitorilor sau angajaților, după caz,
cu condiția ca persoana în cauză să fi fost afiliată unuia sau altuia
dintre aceste regimuri, chiar dacă perioadele respective au fost
deja luate în considerare în cel de-al doilea stat membru, în cadrul
unui regim special.

(3) În cazul în care legislația unui stat membru condiționează
dobândirea, menținerea sau recuperarea dreptului la prestații de
faptul că persoana în cauză beneficiază de o asigurare în
momentul materializării riscului, această condiție se consideră
îndeplinită în cazul unei asigurări în temeiul legislației unui alt stat
membru, în conformitate cu procedurile prevăzute în anexa XI
pentru fiecare stat membru în cauză.
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aplică, în raport cu durata totală a perioadelor realizate
înaintea materializării riscului, în temeiul legislațiilor tuturor statelor membre în cauză.

(2) Dacă este cazul, la valoarea calculată în conformitate cu alineatul (1) literele (a) și (b), instituția competentă aplică toate
clauzele de reducere, suspendare sau retragere, în temeiul legislației pe care o aplică, în limitele prevăzute de articolele 53-55.

(3) Persoana interesată are dreptul să primească din partea instituției competente a fiecărui stat membru în cauză cea mai mare
dintre valorile calculate în conformitate cu alineatul (1) literele (a)
și (b).

(4) În cazul în care, într-un singur stat membru, calculul realizat
în temeiul alineatului (1) litera (a) are ca rezultat invariabil o prestație autonomă egală sau mai mare decât prestația pro-rata, calculată în conformitate cu alineatul (1) litera (b), instituția competentă poate renunța la calculul pro-rata, în condițiile prevăzute în
regulamentul de aplicare. Aceste situații sunt descrise în
anexa VIII.

Articolul 53
Articolul 52

Reguli pentru prevenirea cumulului

Acordarea prestațiilor

(1) Orice cumul al prestațiilor de invaliditate, pentru limită de
vârstă sau de urmaș, calculate sau acordate pe baza perioadelor de
asigurare și de rezidență realizate de aceeași persoană, se consideră cumul al unor prestații de același tip.

(1) Instituția competentă calculează valoarea prestației care se
acordă:

(a) în temeiul legislației pe care o aplică, doar în cazul în care sunt
îndeplinite condițiile pentru dreptul la prestații, exclusiv în
temeiul dreptului intern (prestație independentă);

(b) prin calcularea unei valori teoretice și ulterior a valorii reale
(prestație pro-rata), după cum urmează:

(i) valoarea teoretică a prestației este egală cu prestația pe
care persoana interesată ar putea să o solicite, în cazul în
care toate perioadele de asigurare și de rezidență realizate
în temeiul legislațiilor celorlalte state membre s-ar fi realizat în temeiul legislației pe care o aplică la data acordării
prestației. În cazul în care, în conformitate cu această
legislație, valoarea prestației nu depinde de durata perioadelor realizate, valoarea respectivă se consideră valoare
teoretică;

(ii) instituția competentă stabilește apoi valoarea reală a prestației pro-rata, prin aplicarea la valoarea teoretică a raportului dintre durata perioadelor realizate înaintea
materializării riscului, în temeiul legislației pe care o

(2) Cumulul de prestații care nu pot fi considerate de același tip
în sensul alineatului (1) se consideră cumul de prestații de tipuri
diferite.

(3) În sensul clauzelor pentru prevenirea cumulului prevăzute de
legislația unui stat membru, în cazul cumulului de prestații de
invaliditate, pentru limită de vârstă sau de urmaș cu o prestație de
același tip sau de un tip diferit, ori cu alte venituri, se aplică
următoarele dispoziții:
(a) instituția competentă ia în considerare prestațiile sau veniturile dobândite într-un alt stat membru doar în cazul în care
legislația pe care o aplică prevede luarea în considerare a prestațiilor sau veniturilor dobândite în străinătate;
(b) instituția competentă ia în considerare valoarea prestațiilor ce
trebuie plătite de alt stat membru înaintea deducerii impozitelor, a cotizațiilor de securitate socială și a altor taxe sau
rețineri individuale, cu excepția cazului în care legislația pe
care o aplică prevede aplicarea unor clauze de prevenire a
cumulului după efectuarea unor astfel de deduceri, în
conformitate cu modalitățile și procedurile prevăzute în
regulamentul de aplicare;
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(c) instituția competentă nu ia în considerare valoarea prestațiilor dobândite în temeiul legislației unui alt stat membru acordate pe baza unei asigurări voluntare sau facultative continue;
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Articolul 55

Cumulul prestațiilor de tipuri diferite
(d) în cazul în care un singur stat membru aplică clauze pentru
prevenirea cumulului, deoarece persoana în cauză beneficiază
de prestații de același tip sau de tipuri diferite în temeiul legislației altor state membre sau de venituri dobândite în alte state
membre, prestația cuvenită se poate reduce doar cu valoarea
prestațiilor sau veniturilor respective.

Articolul 54

Cumulul prestațiilor de același tip

(1) În cazul în care se cumulează prestații de același tip cuvenite
în temeiul legislației a două sau mai multe state membre, clauzele
pentru prevenirea cumulului prevăzute de legislația unui stat
membru nu se aplică în cazul unei prestații pro-rata.

(1) În cazul în care beneficiul prestațiilor de tipuri diferite sau al
altor venituri implică aplicarea regulilor de prevenire a cumulului
prevăzute de legislația statelor membre în cauză cu privire la:

(a) două sau mai multe prestații autonome, instituțiile competente împart valorile prestației sau prestațiilor sau ale altor
venituri, astfel cum au fost acestea luate în considerare, la
numărul de prestații supuse regulilor menționate;

Cu toate acestea, aplicarea prezentului paragraf nu poate lipsi
persoana interesată de statutul său de titular de pensie, în
sensul aplicării celorlalte capitole din prezentul titlu, în
conformitate cu modalitățile și procedurile prevăzute în
regulamentul de aplicare;

(2) Clauzele pentru prevenirea cumulului se aplică unei prestații
autonome, doar în cazul în care prestația respectivă este:

(a) o prestație a cărei valoare nu depinde de durata perioadelor de
asigurare sau rezidență

(b) una sau mai multe prestații pro-rata, instituțiile competente
iau în considerare prestația sau prestațiile sau alte venituri,
precum și toate elementele prevăzute pentru aplicarea
clauzelor de prevenire a cumulului în funcție de raportul
dintre perioadele de asigurare și de rezidență, întocmit pentru
calculul prevăzut la articolul 52 alineatul (1) litera (b)
punctul (ii);

sau

(b) o prestație a cărei valoare se determină în funcție de o perioadă creditată, considerată realizată între data la care s-a
produs materializarea riscului și o dată ulterioară, care se
suprapune cu:

(i) o prestație de același tip, cu excepția cazului în care s-a
încheiat un acord între două sau mai multe state membre
pentru a se evita ca aceeași perioadă creditată să fie luată
în considerare de mai multe ori

sau

(c) una sau mai multe prestații autonome și una sau mai multe
prestații pro-rata, instituțiile competente aplică mutatis mutandis litera (a) cu privire la prestațiile autonome și litera (b) cu
privire la prestațiile pro-rata.

(2) Instituția competentă nu aplică împărțirea prevăzută cu privire la prestațiile autonome, în cazul în care legislația pe care o
aplică prevede luarea în considerare a prestațiilor de tip diferit și a
altui venit, precum și a tuturor celorlalte elemente, atunci când se
calculează o fracție din valoarea acestora determinată în funcție de
raportul dintre perioadele de asigurare și de rezidență prevăzute
la articolul 52 alineatul (1) litera (b) punctul (ii).

(ii) o prestație de tipul prevăzut la litera (a).

Prestațiile și acordurile prevăzute la literele (a) și (b) sunt
enumerate în anexa IX.

(3) Alineatele (1) și (2) se aplică mutatis mutandis în cazul în care
legislația unuia sau mai multor state membre prevede că dreptul
la o prestație nu poate fi dobândit în cazul în care persoana în
cauză beneficiază fie de o prestație de un tip diferit, care se plătește în temeiul legislației altui stat membru, fie de un alt venit.
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Articolul 57

Articolul 56

Dispoziții suplimentare pentru calcularea prestațiilor

(1) La calcularea valorilor teoretice și pro-rata prevăzute la
articolul 52 alineatul (1) litera (b), se aplică următoarele reguli:

(a) în cazul în care durata totală a perioadelor de asigurare și de
rezidență realizate înaintea materializării riscului, în temeiul
legislațiilor tuturor statelor membre în cauză, este mai lungă
decât perioada maximă impusă de legislația unuia dintre
aceste state membre pentru a beneficia de o prestație completă, instituția competentă a statului membru respectiv ia în
considerare această perioadă maximă, în locul duratei totale a
perioadelor realizate. Această metodă de calcul nu are ca
rezultat impunerea asupra instituției respective a costului unei
prestații mai mari decât prestația completă prevăzută de
legislația pe care o aplică. Această dispoziție nu se aplică în
cazul prestațiilor a căror valoare nu depinde de durata perioadei de asigurare;

(b) procedura pentru luarea în considerare a perioadelor care se
suprapun este prevăzută în regulamentul de aplicare;

(c) în cazul în care legislația unui stat membru prevede ca
prestațiile să fie calculate pe baza veniturilor, cotizațiilor,
bazelor de cotizare, majorărilor, câștigurilor sau a altor
valori medii, proporționale, forfetare sau creditate, sau o
combinație a mai multora dintre aceste elemente, instituția
competentă:

(i) determină baza de calcul pentru prestații, în conformitate
doar cu perioadele de asigurare realizate în temeiul legislației pe care o aplică;
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Perioade de asigurare sau de rezidență mai mici de un an

(1) Fără a aduce atingere articolului 52 alineatul (1) litera (b),
instituția dintr-un stat membru nu este obligată să acorde prestații
pentru perioadele realizate în temeiul legislației pe care o aplică,
care sunt luate în considerare în momentul materializării riscului,
în cazul în care:
— durata totală a perioadelor menționate este mai mică de un an,
și
— luându-se în considerare doar aceste perioade, nu se
dobândește nici un drept la prestații în temeiul legislației respective.

În sensul prezentului articol, „perioade” înseamnă toate perioadele
de asigurare, de activitate salariată, de activitate independentă sau
de rezidență, care dau dreptul la prestația respectivă sau o majorează în mod direct.

(2) Instituția competentă a fiecărui stat membru în cauză ia în
considerare perioadele prevăzute la alineatul (1), în sensul
articolului 52 alineatul (1) litera (b) punctul (i).

(3) În cazul în care, prin aplicarea alineatului (1), toate instituțiile
statelor membre interesate sunt scutite de obligațiile ce le revin,
prestațiile se acordă exclusiv în temeiul legislației ultimului dintre
statele membre ale căror condiții sunt îndeplinite, ca și cum toate
perioadele de asigurare și de rezidență realizate și luate în considerare în conformitate cu articolele 6 și 51 alineatele (1) și (2) ar
fi fost realizate în temeiul legislației statului membru respectiv.

Articolul 58

(ii) utilizează, pentru a determina valoarea de calculat în
conformitate cu perioadele de asigurare și de rezidență
realizate în temeiul legislației celorlalte state membre, aceleași elemente determinate sau înregistrate pentru
perioadele de asigurare realizate în temeiul legislației pe
care o aplică,

Acordarea unui supliment

în conformitate cu procedurile prevăzute în anexa XI pentru
statul membru în cauză.

(1) Beneficiarului unei prestații căruia i se aplică prezentul capitol nu i se poate acorda, în statul membru în care își are reședința
și în temeiul legislației căruia i se plătește prestația, o prestație mai
mică decât prestația minimă stabilită prin legislația respectivă
pentru o perioadă de asigurare sau de rezidență egală cu toate
perioadele luate în considerare pentru plata în conformitate cu
prezentul capitol.

(2) Dispozițiile legislației unui stat membru cu privire la
reevaluarea elementelor luate în considerare pentru calculul prestațiilor se aplică, după caz, elementelor care trebuie luate în considerare de către instituția competentă a statului membru respectiv, în conformitate cu alineatul (1), cu privire la perioadele de
asigurare sau de rezidență realizate în temeiul legislației altor state
membre.

(2) Instituția competentă a statului membru respectiv plătește
beneficiarului, pe durata cât acesta își are reședința pe teritoriul
său, un supliment egal cu diferența dintre totalul prestațiilor
cuvenite în temeiul prezentului capitol și valoarea prestației
minime.
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corespunzător, care au fost primite în timpul perioadei sau perioadelor când persoana în cauză a fost supusă legislației respective.

Recalcularea și reevaluarea prestațiilor

(1) În cazul în care metoda de stabilire a prestațiilor sau regulile
de calculare a prestațiilor se modifică în temeiul legislației unui
stat membru sau în cazul în care situația personală a persoanei în
cauză suferă o schimbare pertinentă care, în temeiul legislației respective, ar conduce la o adaptare a valorii prestației, se realizează
o recalculare, în conformitate cu articolul 52.

CAPITOLUL 6

Ajutorul de șomaj
(2) Pe de altă parte, în cazul în care din cauza creșterii costului
vieții, a variației nivelului veniturilor sau din alte motive ce necesită adaptarea, prestațiile din statul membru în cauză se modifică
cu un procentaj sau cu o valoare determinată, procentajul sau
valoarea fixă se aplică direct prestațiilor stabilite în conformitate
cu articolul 52, fără a fi necesară o recalculare.

Articolul 60

Dispoziții speciale pentru funcționari

(1) Articolele 6, 50, 51 alineatul (3) și articolele 52-59 se aplică
mutatis mutandis persoanelor incluse într-un regim special pentru
funcționari.

(2) Cu toate acestea, în cazul în care potrivit legislației unui stat
membru competent, dobândirea, acordarea, menținerea sau recuperarea dreptului la prestații în temeiul unui regim special aplicabil funcționarilor sunt condiționate de realizarea tuturor perioadelor de asigurare în cadrul uneia sau mai multor regimuri speciale
pentru funcționari în statul membru respectiv sau de faptul că
legislația statului membru respectiv le consideră asimilate unor
astfel de perioade, instituția competentă din statul membru respectiv ia în considerare doar perioadele care pot fi recunoscute în
temeiul legislației pe care o aplică.

Articolul 61
Reguli speciale privind cumularea perioadelor de asigurare,
de încadrare în muncă sau de activitate independentă
(1) Instituția competentă dintr-un stat membru a cărui legislație
condiționează dobândirea, menținerea, recuperarea sau durata
dreptului la prestații de realizarea fie a perioadelor de asigurare, fie
a perioadelor de încadrare în muncă sau de activitate independentă, ia în considerare, în măsura necesară, perioadele de asigurare, de încadrare în muncă sau de activitate independentă realizate în temeiul legislației altui stat membru, ca și cum ar fi fost
realizate în temeiul legislației pe care o aplică.
Cu toate acestea, în cazul în care legislația aplicabilă condiționează
dreptul la prestații de realizarea perioadelor de asigurare, a perioadelor de încadrare în muncă sau de activitate independentă realizate în temeiul legislației unui alt stat membru nu sunt luate în
considerare, cu excepția cazului în care perioadele respective ar fi
fost considerate perioade de asigurare, dacă ar fi fost realizate în
temeiul legislației aplicabile.
(2) Cu excepția situațiilor prevăzute la articolul 65 alineatul (5)
litera (a), aplicarea alineatului (1) din prezentul articol se aplică
doar în cazul în care persoana interesată a realizat cel mai recent,
în conformitate cu legislația în temeiul căreia se solicită prestația:
— perioade de asigurare, în cazul în care legislația respectivă
impune perioade de asigurare;
— perioade de încadrare în muncă, în cazul în care legislația respectivă impune perioade de încadrare în muncă;
sau

În cazul în care, după luarea în considerare a perioadelor astfel
realizate, persoana în cauză nu îndeplinește condițiile necesare
pentru a beneficia de aceste prestații, aceste perioade sunt luate în
considerare pentru acordarea de prestații în cadrul regimului
general sau, în absența acesteia, în cadrul regimului aplicabil muncitorilor sau funcționarilor, după cum este cazul.

— perioade de activitate independentă, în cazul în care legislația
respectivă impune perioade de activitate independentă.

Articolul 62
Calcularea prestațiilor

(3) În cazul în care, în conformitate cu legislația unui stat membru, prestațiile acordate în temeiul unui regim special aplicabile
funcționarilor se calculează în temeiul ultimului salariu sau ultimelor salarii primite în timpul unei perioade de referință, instituția
competentă din statul membru respectiv ia în considerare, în
scopul calculării, doar acele salarii, reevaluate în mod

(1) Instituția competentă dintr-un stat membru a cărui legislație
prevede calcularea prestațiilor pe baza valorii salariului sau
venitului profesional anterior ia în considerare exclusiv salariul
sau venitul profesional primit de către persoana în cauză pentru
ultima sa activitate salariată sau independentă desfășurată în temeiul legislației menționate.
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(2) Alineatul (1) se aplică, de asemenea, în cazul în care legislația
aplicată de instituția competentă prevede o perioadă de referință
definită pentru stabilirea salariului care servește ca bază pentru
calcularea prestațiilor și în cazul în care, pentru întreaga perioadă
sau o parte a acesteia, persoana în cauză a fost supusă legislației
unui alt stat membru.

(3) Prin derogare de la alineatele (1) și (2), în ceea ce privește
lucrătorii frontalieri prevăzuți la articolul 65 alineatul (5) litera (a),
instituția de la locul de reședință ia în considerare salariul sau
venitul profesional primit de persoana în cauză în statul membru
a cărui legislație i s-a aplicat în cursul ultimei sale activități salariate sau independente, în conformitate cu regulamentul de
aplicare.

Articolul 63

Dispoziții speciale pentru renunțarea la clauzele de
rezidență
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(c) dreptul la prestații se menține pe o perioadă de trei luni de la
data la care șomerul a încetat să se afle la dispoziția serviciilor
de ocupare a forței de muncă din statul membru din care a
plecat, cu condiția ca durata totală pentru care sunt acordate
prestațiile să nu depășească durata totală a perioadei în care
șomerul are dreptul la prestații, în temeiul legislației statului
membru respectiv; serviciile sau instituțiile competente pot
prelungi termenul de trei luni până la maximum șase luni;
(d) prestațiile se acordă de către instituția competentă în
conformitate cu legislația pe care o aplică și pe spezele sale.

(2) În cazul în care persoana interesată se întoarce în statul membru competent la expirarea termenului în care are dreptul la
prestații în temeiul alineatului (1) litera (c) sau înainte de expirare,
aceasta continuă să aibă dreptul la prestații în conformitate cu
legislația statului membru respectiv. Persoana interesată pierde
orice drept la prestații în temeiul legislației statului membru
competent, în cazul în care nu se întoarce acolo la expirarea termenului menționat sau înainte de expirare, sub rezerva dispozițiilor mai favorabile ale legislației respective. În cazuri excepționale, serviciile sau instituțiile competente pot permite persoanei în
cauză să se întoarcă la o dată ulterioară, fără a-și pierde dreptul la
prestații.

În sensul prezentului capitol, articolul 7 se aplică doar în cazurile
prevăzute de articolele 64 și 65 și în limitele stabilite de acestea.

Articolul 64

(3) Cu excepția cazului în care legislația statului membru
competent este mai favorabilă, între două perioade de încadrare
în muncă, perioada totală maximă în care se menține dreptul la
prestații, în condițiile stabilite la alineatul (1), este de trei luni. Serviciile sau instituțiile competente pot prelungi această perioadă
până la maximum șase luni.

Șomerii care se deplasează în alt stat membru

(1) Persoana aflată în șomaj total, care îndeplinește condițiile
impuse de legislația statului membru competent pentru a avea
dreptul la prestații și care se deplasează în alt stat membru pentru
a căuta de lucru, își păstrează dreptul la ajutor de șomaj în numerar, în următoarele condiții și în următoarele limite:
(a) înaintea plecării, șomerul trebuie să se fi înregistrat ca
persoană care caută de lucru și să fi rămas la dispoziția
serviciilor de ocupare a forței de muncă din statul membru
competent timp de cel puțin patru săptămâni după ce a devenit șomer. Cu toate acestea, serviciile sau instituțiile competente pot autoriza plecarea sa înaintea expirării acestui termen;
(b) șomerul trebuie să se înregistreze ca persoană care caută de
lucru la serviciile de ocupare a forței de muncă din statul
membru în care s-a deplasat, să se supună procedurii de
control organizate în statul membru respectiv și să respecte
condițiile prevăzute de legislația acestuia. Această condiție se
consideră îndeplinită pentru perioada anterioară înregistrării,
în cazul în care persoana în cauză se înregistrează în termen
de șapte zile de la data la care a încetat să se afle la dispoziția
serviciilor de ocupare a forței de muncă din statul membru
din care a plecat. În cazuri excepționale, serviciile sau
instituțiile competente pot prelungi acest termen;

(4) Modalitățile de schimb de informații, de cooperare și de
asistență reciprocă dintre instituțiile și serviciile din statul membru competent și din statul membru în care persoana se deplasează pentru a căuta de lucru sunt stabilite în regulamentul de
aplicare.

Articolul 65

Șomerii rezidenți într-un alt stat membru decât statul
competent

(1) Persoana care se află în șomaj parțial sau intermitent și care,
în timpul ultimei sale activități salariate sau independente, își avea
reședința într-un alt stat membru decât statul membru competent,
se pune la dispoziția angajatorului său ori a serviciilor de ocupare
a forței de muncă din statul membru competent. Persoana beneficiază de prestații în temeiul legislației statului membru
competent, ca și cum ar fi rezidentă în statul membru respectiv.
Aceste prestații se furnizează de către instituția statului membru
competent.
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(2) Persoana aflată în șomaj total care, în timpul ultimei sale
activități salariate sau independente, își avea reședința într-un alt
stat membru decât statul membru competent și care continuă să
își aibă reședința în statul membru respectiv sau se întoarce în
statul membru respectiv, se pune la dispoziția serviciilor de ocupare a forței de muncă din statul membru de reședință. Fără a
aduce atingere articolului 64, persoana aflată în șomaj total poate,
ca măsură suplimentară, să se pună la dispoziția serviciilor de ocupare a forței de muncă din statul membru în care și-a desfășurat
ultima activitate salariată sau independentă.

Persoana aflată în șomaj, care nu este lucrător frontalier și care nu
se întoarce în statul membru de reședință, se pune la dispoziția
serviciilor de ocupare a forței de muncă din statul membru a cărui
legislație i s-a aplicat ultima dată.

(3) Șomerul prevăzut la alineatul (2) prima teză se înregistrează
ca persoană care caută de lucru la serviciile de ocupare a forței de
muncă din statul membru în care este rezidentă. Acesta se supune
procedurii de control organizate în statul membru respectiv și respectă condițiile stabilite de legislația statului membru respectiv. În
cazul în care șomerul decide să se înregistreze ca persoană care
caută de lucru și în statul membru în care a desfășurat ultima dată
o activitate salariată sau independentă, acesta trebuie să respecte
obligațiile aplicabile în statul respectiv.

05/vol. 7

membru a cărui legislație s-a aplicat persoanei ultima dată, rambursează instituției de la locul de reședință întreaga valoare a prestațiilor acordate de către această din urmă instituție în primele trei
luni de indemnizație. Valoarea rambursării în timpul acestei perioade nu poate fi mai mare decât valoarea care se plătește, în caz
de șomaj, în aplicarea legislației statului membru competent. În
cazul prevăzut la alineatul (5) litera (b), perioada în care sunt furnizate prestații în temeiul articolului 64 se deduce din perioada
prevăzută în prezentul alineat teza a doua. Modalitățile de rambursare sunt prevăzute în regulamentul de aplicare.

(7) Cu toate acestea, perioada de rambursare prevăzută la alineatul (6) se extinde la cinci luni în cazul în care, în timpul celor 24
de luni precedente, persoana interesată a realizat perioade de încadrare în muncă sau de activitate independentă în statul membru a
cărui legislație i s-a aplicat ultima dată, în cazul în care aceste perioade ar fi suficiente pentru a-i da dreptul la ajutor de șomaj.

(8) În sensul alineatelor (6) și (7), două sau mai multe state
membre sau autoritățile lor competente, pot să prevadă alte
metode de rambursare sau să renunțe la orice rambursare între
instituțiile aflate în jurisdicția lor.

CAPITOLUL 7

(4) Punerea în aplicare a alineatului (2) a doua teză și a alineatului (3) a doua teză, precum și modalitățile de schimb de informații,
de cooperare și de asistență reciprocă dintre instituțiile și serviciile
din statul membru de reședință și din statul membru în care
persoana a desfășurat ultima dată o activitate profesională sunt
prevăzute în regulamentul de aplicare.

(5) (a) Șomerul prevăzut la alineatul (2) prima și a doua teză
beneficiază de prestații în conformitate cu dispozițiile
legislației din statul membru de reședință, ca și cum ar fi
fost supus legislației respective în timpul ultimei sale
activități salariate sau independente. Aceste prestații se
acordă de către instituția de la locul de reședință.

Prestații prepensie

Articolul 66
Prestații
În cazul în care legislația care se aplică condiționează dreptul la
prestații prepensie de realizarea unor perioade de asigurare, de
încadrare în muncă sau de activitate independentă, articolul 6 nu
se aplică.

CAPITOLUL 8

(b) Cu toate acestea, un lucrător care nu este lucrător frontalier și care a primit prestații în numele instituției competente din statul membru a cărui legislație i s-a aplicat
ultima oară beneficiază mai întâi, la întoarcerea în statul
membru de reședință, de prestații în conformitate cu
articolul 64, acordarea de prestații în conformitate cu
litera (a) fiind suspendată pe perioada în care lucrătorul
primește prestații în temeiul legislației care i s-a aplicat
ultima dată.

(6) Prestațiile acordate de instituția de la locul de reședință în
temeiul alineatului (5) rămân în sarcina acesteia. Cu toate acestea,
sub rezerva alineatului (7), instituția competentă din statul

Prestații familiale

Articolul 67
Membrii de familie care își au reședința într-un alt stat
membru
Persoana are dreptul la prestații familiale în conformitate cu
legislația statului membru competent, inclusiv pentru membrii
familiei sale care își au reședința în alt stat membru, ca și cum
aceștia și-ar avea reședința în primul stat membru. Cu toate
acestea, titularul unei pensii are dreptul la prestații familiale în
conformitate cu legislația statului membru competent pentru
pensia sa.

05/vol. 7

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO
Articolul 68

Reguli de prioritate în caz de cumul

(1) În cazul în care, pentru aceleași perioade și pentru aceiași
membri de familie, se prevăd prestații în legislația a mai mult de
un stat membru, se aplică următoarele reguli de prioritate:

(a) în cazul prestațiilor ce se plătesc de către mai mult de un stat
membru cu titluri diferite, ordinea de prioritate este după cum
urmează: în primul rând, drepturile dobândite în temeiul unei
activități salariate sau independente, în al doilea rând,
drepturile dobândite în temeiul primirii unei pensii și, în ultimul rând, drepturile dobândite în temeiul rezidenței;

(b) în cazul prestațiilor ce se plătesc de către mai mult de un stat
membru cu același titlu, ordinea de prioritate se stabilește cu
trimitere la următoarele criterii subsidiare:

(i) în cazul drepturilor dobândite în temeiul unei activități
salariate sau independente, locul de reședință al copiilor,
cu condiția să existe activitatea menționată și, în
subsidiar, după caz, cea mai mare valoare a prestațiilor
prevăzută de legislațiile conflictuale. În acest din urmă
caz, costul prestațiilor se împarte în conformitate cu
criteriile definite în regulamentul de aplicare;

(ii) în cazul drepturilor dobândite în temeiul primirii unei
pensii: locul de reședință al copiilor, cu condiția să se plătească o pensie în temeiul legislației sale și, în plus, în
cazul în care este necesar, cea mai lungă perioadă de asigurare sau de rezidență realizată în temeiul legislațiilor
conflictuale;
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(a) instituția respectivă înaintează fără întârziere cererea către
instituția competentă din statul membru a cărui legislație se
aplică cu prioritate, informează persoana în cauză și, fără a se
aduce atingere dispozițiilor regulamentului de aplicare cu privire la acordarea provizorie de prestații, furnizează, dacă este
necesar, un supliment reprezentând diferența, prevăzut la alineatul (2);
(b) instituția competentă din statul membru a cărui legislație se
aplică cu prioritate tratează cererea ca și cum i-ar fi fost prezentată direct, iar data la care această cerere a fost prezentată
primei instituții se consideră data prezentării sale la instituția
prioritară.

Articolul 69
Dispoziții suplimentare
(1) În cazul în care, în temeiul legislației desemnate în temeiul
articolelor 67 și 68, nu se dobândește nici un drept la plata unor
prestații familiale suplimentare sau speciale pentru orfani, aceste
prestații se acordă automat și se adaugă celorlalte prestații
familiale dobândite în temeiul legislației prevăzute anterior, în
temeiul legislației statului membru care i s-a aplicat lucrătorului
defunct pentru perioada de timp cea mai lungă, în măsura în care
dreptul a fost dobândit în temeiul legislației respective. În cazul în
care nu s-a dobândit nici un drept în temeiul legislației respective,
se examinează condițiile pentru dobândirea unui astfel de drept în
temeiul legislațiilor celorlalte state membre și se acordă prestații
în ordinea descrescătoare a duratei perioadelor de asigurare sau
de rezidență realizate în temeiul legislației statelor membre
respective.
(2) Prestațiile plătite sub formă de pensii sau suplimente la pensii
se acordă și se calculează în conformitate cu capitolul 5.

(iii) în cazul drepturilor dobândite în temeiul rezidenței: locul
de reședință al copiilor.
CAPITOLUL 9
(2) În cazul cumulului de drepturi, prestațiile familiale se acordă
în conformitate cu legislația desemnată ca având prioritate în
conformitate cu alineatul (1). Drepturile la prestații familiale acordate în temeiul altei sau altor legislații conflictuale se suspendă
până la valoarea prevăzută de prima legislație și se acordă, după
caz, sub forma unui supliment reprezentând diferența, pentru
partea care depășește această valoare. Nu este însă necesar ca
această diferență suplimentară să fie acordată copiilor care sunt
rezidenți într-un alt stat membru, dacă dreptul la prestațiile în
cauză se întemeiază exclusiv pe locul de reședință.

(3) În cazul în care, în temeiul articolului 67, se prezintă o cerere
de prestații familiale către instituția competentă dintr-un stat
membru a cărui legislație se aplică, dar nu pe baza dreptului de
prioritate, în conformitate cu alineatele (1) și (2) din prezentul
articol:

Prestații speciale în numerar de tip necontributiv

Articolul 70
Dispoziții generale
(1) Prezentul articol se aplică prestațiilor speciale în numerar de
tip necontributiv, furnizate în conformitate cu legislația care, dat
fiind domeniul său de aplicare personal, obiectivele și condițiile de
eligibilitate, are totodată caracteristicile legislației de securitate
socială prevăzute la articolul 3 alineatul (1) și ale asistenței sociale.
(2) În sensul prezentului capitol, „prestații speciale în numerar de
tip necontributiv” înseamnă prestații:
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(a) care sunt destinate să furnizeze:
(i) o acoperire suplimentară, de substituție sau ancilară împotriva riscurilor acoperite de ramurile de securitate socială
prevăzute la articolul 3 alineatul (1), care garantează persoanelor în cauză un venit minim de subzistență,
avându-se în vedere situația economică și socială din
statul membru în cauză
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Deciziile privind chestiunile de interpretare prevăzute la
articolul 72 litera (a) se adoptă în conformitate cu regulamentul
de vot stabilit prin tratat și li se acordă publicitatea necesară.
(3) Secretariatul Comisiei administrative este asigurat de serviciile
Comisiei Comunităților Europene.

sau
(ii) exclusiv protecție specială pentru persoane cu handicap,
în strânsă legătură cu mediul social al acestor persoane
din statul membru în cauză

Articolul 72
Sarcinile Comisiei administrative

și
Comisia administrativă:
(b) în cazul în care finanțarea provine exclusiv din contribuții fiscale obligatorii destinate acoperirii cheltuielilor publice
generale și condițiile pentru atribuirea și calcularea prestațiilor nu depind de vreo contribuție din partea beneficiarului
acestora. Cu toate acestea, prestațiile furnizate ca supliment al
unei prestații de tip contributiv nu se consideră prestații de tip
contributiv exclusiv din acest motiv
și

(a) tratează orice chestiune administrativă sau de interpretare care
decurge din dispozițiile prezentului regulament sau din cele
ale regulamentului de aplicare, sau din orice acord ori înțelegere încheiată în conformitate cu acestea, fără a aduce atingere dreptului autorităților, instituțiilor și persoanelor în
cauză să recurgă la procedurile și jurisdicțiile prevăzute de
legislațiile statelor membre, de prezentul regulament sau de
tratat;

(c) sunt enumerate în anexa X.

(3) Articolul 7 și celelalte capitole din prezentul titlu nu se aplică
prestațiilor prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol.

(4) Prestațiile prevăzute la alineatul (2) se acordă exclusiv în statul
membru în care persoana în cauză este rezidentă, în conformitate
cu legislația acestuia. Aceste prestații se acordă de către și pe
spezele instituției de la locul de reședință.

TITLUL IV
COMISIA ADMINISTRATIVĂ ȘI COMITETUL CONSULTATIV

Articolul 71
Componența și funcționarea Comisiei administrative
(1) Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de
securitate socială (denumită în continuare „Comisia administrativă”), constituită pe lângă Comisia Comunităților Europene, este
compusă dintr-un reprezentant al guvernului din fiecare dintre
statele membre, asistat, în cazul în care acest lucru este necesar,
de consilieri de specialitate. Un reprezentant al Comisiei Comunităților Europene participă la întrunirile Comisiei administrative
în calitate de consultant.
(2) Statutul Comisiei administrative se stabilește de comun acord
de către membrii săi.

(b) facilitează aplicarea uniformă a dreptului comunitar, în special prin promovarea schimbului de experiențe și de bune
practici administrative;
(c) promovează și dezvoltă cooperarea dintre statele membre și
instituțiile acestora în materie de securitate socială, având
drept scop, între altele, să ia în considerare problemele speciale
ale anumitor categorii de persoane; facilitează realizarea acțiunilor de cooperare transfrontalieră în domeniul coordonării
sistemelor de securitate socială;
(d) încurajează utilizarea cât mai extinsă de noi tehnologii, pentru a facilita libera circulație a persoanelor, în special prin
modernizarea procedurilor necesare schimbului de informații
și prin adaptarea fluxului informațional interinstituțional la
schimburile electronice, luând în considerare evoluția prelucrării de date din fiecare stat membru. Comisia administrativă
adoptă regulile structurale comune pentru serviciile de prelucrare electronică a datelor, în special cu privire la securitate și
la utilizarea standardelor, și stabilește modalitățile de funcționare a părții comune a serviciilor respective;
(e) îndeplinește orice altă funcție care este de competența sa în
temeiul prezentului regulament și al regulamentului de
aplicare sau al oricărui acord sau al oricărei înțelegeri încheiate în cadrul acestora;
(f) face propuneri relevante Comisiei Comunităților Europene cu
privire la coordonarea sistemelor de securitate socială, în
vederea îmbunătățirii și modernizării acquis-ului comunitar,
prin elaborarea de regulamente ulterioare sau prin intermediul altor instrumente prevăzute de tratat;
(g) stabilește factorii care se iau în considerare la întocmirea conturilor privind costurile ce sunt suportate de către instituțiile
statelor membre în temeiul prezentului regulament și adoptă
conturile anuale între aceste instituții, în baza raportului
Comisiei de audit prevăzute la articolul 74.
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Articolul 73

Comisia tehnică pentru prelucrarea datelor
(1) O Comisie tehnică pentru prelucrarea datelor (denumită în
continuare „Comisia tehnică”) se constituie în cadrul Comisiei
administrative. Comisia tehnică propune Comisiei administrative
regulile arhitecturale comune pentru gestionarea serviciilor de
prelucrare electronică a datelor, în special cu privire la securitate
și la utilizarea standardelor; comisia întocmește rapoarte și emite
un aviz motivat înainte de luarea unei decizii de către Comisia
administrativă, în temeiul articolului 72 litera (d). Componența și
modul de funcționare a Comisiei tehnice se stabilesc de către
Comisia administrativă.
(2) În acest scop, Comisia tehnică:

107

(f) realizează toate lucrările, studiile sau misiunile cu privire la
problemele ce i-au fost transmise de către Comisia administrativă.
Articolul 75
Comitetul consultativ pentru coordonarea sistemelor de
securitate socială
(1) Se instituie un Comitet consultativ pentru coordonarea sistemelor de securitate socială (denumit în continuare „Comitetul
consultativ”), compus, pentru fiecare stat membru, din:
(a) un reprezentant al guvernului;
(b) un reprezentant al organizațiilor sindicale ale lucrătorilor;
(c) un reprezentant al organizațiilor patronale.

(a) colectează documentele tehnice relevante și întreprinde studiile și lucrările necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale;
(b) prezintă Comisiei administrative rapoartele și avizele motivate
prevăzute la alineatul (1);
(c) realizează toate celelalte sarcini și studii cu privire la problemele ce i-au fost transmise de către Comisia administrativă;
(d) asigură orientarea proiectelor pilot comunitare de utilizare a
serviciilor de prelucrare electronică a datelor și, pentru partea
comunitară, sisteme operaționale utilizând aceleași servicii de
prelucrare a datelor.

Pentru fiecare dintre categoriile menționate mai sus, se numește
un membru supleant din fiecare stat membru.
Membrii și membrii supleanți ai Comitetului consultativ sunt
numiți de către Consiliu. Comitetul consultativ este prezidat de un
reprezentant al Comisiei Comunităților Europene. Comitetul
consultativ își stabilește regulamentul de procedură.
(2) La cererea Comisiei Comunităților Europene, a Comisiei
administrative sau din proprie inițiativă, Comitetul consultativ
este împuternicit:
(a) să examineze problemele generale sau de principiu, precum și
problemele rezultate din aplicarea dispozițiilor comunitare
privind coordonarea sistemelor de securitate socială, în special cu privire la anumite categorii de persoane;

Articolul 74
Comisia de audit

(b) să formuleze avize asupra unor astfel de probleme pentru
Comisia administrativă, precum și propuneri privind orice
revizuiri ale dispozițiilor menționate.

(1) Se constituie o Comisie de audit în cadrul Comisiei
administrative. Componența și modalitățile de funcționare ale
Comisiei de audit se stabilesc de către Comisia administrativă.
Comisia de audit:

TITLUL V
DISPOZIȚII DIVERSE

(a) verifică metoda de stabilire și calculare a costurilor medii anuale prezentate de statele membre;
(b) colectează datele necesare și realizează calculele necesare pentru stabilirea situației anuale a creanțelor din fiecare stat membru;
(c) prezintă Comisiei administrative rapoarte periodice privind
rezultatele aplicării prezentului regulament și a regulamentului de aplicare, în special pe plan financiar;
(d) furnizează datele și rapoartele necesare adoptării deciziilor de
către Comisia administrativă, în temeiul articolului 72
litera (g);
(e) prezintă Comisiei administrative orice sugestie utilă, inclusiv
cu privire la prezentul regulament, în legătură cu
literele (a) - (c);

Articolul 76
Cooperarea
(1) Autoritățile competente din statele membre își comunică
toate informațiile cu privire la:
(a) măsurile luate în aplicarea prezentului regulament;
(b) modificările din legislația lor, care ar putea afecta aplicarea
prezentului regulament.
(2) În sensul prezentului regulament, autoritățile și instituțiile
statelor membre își oferă reciproc bunele oficii și acționează ca și
cum ar fi vorba despre aplicarea propriei legislații. Asistența administrativă acordată de autoritățile și instituțiile menționate este, de
regulă, gratuită. Cu toate acestea, Comisia administrativă stabilește
natura cheltuielilor rambursabile și pragurile peste care este prevăzută rambursarea.
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(3) În sensul prezentului regulament, autoritățile și instituțiile
statelor membre pot comunica direct între ele, precum și cu
persoanele în cauză sau cu mandatarii acestora.

(4) Instituțiile și persoanele reglementate de prezentul regulament
au obligația să se informeze reciproc și să coopereze pentru a asigura aplicarea corectă a prezentului regulament.

Instituțiile, în conformitate cu principiul bunei administrări, răspund tuturor solicitărilor într-un termen rezonabil și comunică, în
această privință, persoanelor în cauză orice informație necesară
pentru exercitarea drepturilor ce le sunt conferite de prezentul
regulament.

Persoanele în cauză au obligația de a informa instituțiile din statul
membru competent și statul membru de reședință, în cel mai
scurt termen, cu privire la orice modificare a situației lor personale sau familiale, care aduce atingere drepturilor la prestațiile prevăzute de prezentul regulament.

(5) Nerespectarea obligației de informare prevăzute la alineatul (4) al treilea paragraf poate face obiectul unor sancțiuni proporționale, în conformitate cu dreptul intern. Cu toate acestea,
aceste măsuri sunt echivalente cu cele aplicabile în situații similare, care țin de ordinea juridică internă, astfel încât pentru
solicitanți să nu fie imposibilă sau excesiv de dificilă exercitarea
practică a drepturilor conferite persoanelor în cauză de prezentul
regulament.

(6) În cazul unor dificultăți de interpretare sau de aplicare a prezentului regulament, care ar putea pune în pericol drepturile unei
persoane pe care acesta le reglementează, instituția din statul
membru competent sau din statul membru de reședință al
persoanei interesate ia legătura cu instituția sau instituțiile din
statul sau statele membre în cauză. În cazul în care nu se poate
găsi o soluție într-un termen rezonabil, autoritățile respective pot
sesiza Comisia administrativă.

(7) Autoritățile, instituțiile și jurisdicțiile dintr-un stat membru nu
pot respinge cererile sau alte documente ce le sunt prezentate, în
temeiul faptului că sunt redactate într-o limbă oficială a altui stat
membru, în cazul în care această limbă este recunoscută ca limbă
oficială a instituțiilor Comunității, în conformitate cu
articolul 290 din tratat.

Articolul 77
Protecția datelor cu caracter personal

(1) În cazul în care, în temeiul prezentului regulament sau al
regulamentului de aplicare, autoritățile sau instituțiile dintr-un stat
membru comunică date cu caracter personal autorităților sau
instituțiilor din alt stat membru, această comunicare de date se
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supune legislației privind protecția datelor din statul membru care
le transmite. Orice comunicare din partea autorității sau instituției din statul membru care le primește, precum și stocarea,
modificarea sau distrugerea datelor furnizate de statul membru
respectiv fac obiectul legislației privind protecția datelor din statul
membru care le primește.

(2) Datele necesare pentru aplicarea prezentului regulament și a
regulamentului de aplicare sunt transmise de un stat membru
altui stat membru, cu respectarea dispozițiilor comunitare privind
protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea și libera circulație a datelor cu caracter personal.

Articolul 78

Prelucrarea electronică a datelor

(1) Statele membre utilizează treptat noile tehnologii pentru
schimbul, accesarea și prelucrarea datelor necesare pentru
aplicarea prezentului regulament și a regulamentului de aplicare.
Comisia Comunităților Europene își oferă sprijinul la realizarea
unor activități de interes comun, de îndată ce statele membre creează aceste servicii de prelucrare electronică a datelor.

(2) Fiecare stat membru răspunde de gestionarea părții ce îi revine
în serviciile de prelucrare electronică a datelor, cu respectarea dispozițiilor comunitare privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea și libera circulație a datelor cu caracter personal.

(3) Un document electronic trimis sau emis de o instituție în
conformitate cu prezentul regulament și cu regulamentul de
aplicare nu poate fi respins de nici o autoritate sau instituție
dintr-un alt stat membru, în temeiul faptului că a fost primit prin
mijloace electronice, în cazul în care instituția care îl primește a
declarat că poate primi documente electronice. Reproducerea și
înregistrarea acestor documente se presupune a fi o reproducere
corectă și exactă a documentului original sau o reprezentare a
informațiilor la care acesta se referă, în cazul în care nu există
dovezi în sens contrar.

(4) Un document electronic este considerat valabil în cazul în
care sistemul informatic în care s-a înregistrat documentul conține elementele de securitate necesare pentru a preveni orice
modificare, dezvăluire sau acces neautorizat la înregistrare.
Trebuie să existe posibilitatea să se reproducă informația înregistrată, în orice moment, într-o formă care se poate citi imediat. În
cazul în care un document electronic este transferat de la o instituție de securitate socială la alta, se iau măsuri adecvate de siguranță, în conformitate cu dispozițiile comunitare privind protecția
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea și libera circulație a
datelor cu caracter personal.
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Articolul 79

109

condițiile prevăzute în regulamentul de aplicare sau convenite
între autoritățile competente ale statelor membre în cauză.

Finanțarea acțiunilor din domeniul securității sociale
În contextul prezentului regulament și al regulamentului de
aplicare, Comisia Comunităților Europene poate finanța total sau
parțial:
(a) acțiunile destinate să îmbunătățească schimburile de
informații dintre autoritățile și instituțiile de securitate socială
din statele membre, în special schimbul electronic de date;
(b) orice altă activitate destinată să furnizeze informații persoanelor reglementate de prezentul regulament, precum și reprezentanților acestora, cu privire la drepturile și obligațiile
rezultate din prezentul regulament, utilizându-se cele mai
adecvate mijloace.

Articolul 83
Aplicarea legislațiilor
Dispozițiile speciale de aplicare a legislațiilor anumitor state
membre sunt menționate în anexa XI.

Articolul 84
Colectarea cotizațiilor și recuperarea prestațiilor

Articolul 80
Scutiri
(1) Beneficiul scutirilor sau reducerilor de impozite, taxe de
timbru, onorarii notariale sau de înregistrare, prevăzute în
conformitate cu legislația unui stat membru cu privire la
certificatele sau documentele care trebuie prezentate în aplicarea
legislației statului membru respectiv, se extinde la certificatele sau
documentele similare ce trebuie prezentate în aplicarea legislației
unui alt stat membru sau a prezentului regulament.
(2) Toate actele, documentele și certificatele de orice tip ce trebuie
prezentate atunci când se aplică prezentul regulament sunt scutite de autentificarea de către autoritățile diplomatice sau
consulare.

Articolul 81
Revendicări, declarații sau recursuri

(1) Colectarea cotizațiilor cuvenite unei instituții dintr-un stat
membru și recuperarea prestațiilor necuvenite acordate de
instituția unui stat membru se pot realiza în alt stat membru, în
conformitate cu procedurile și cu garanțiile și privilegiile aplicabile în cazul colectării cotizațiilor cuvenite instituției corespunzătoare din cel de-al doilea stat membru și al recuperării prestațiilor
necuvenite acordate de aceasta.
(2) Hotărârile executorii pronunțate de instanțele judecătorești și
deciziile emise de autoritățile administrative privind colectarea
cotizațiilor, a dobânzilor și a oricăror alte cheltuieli sau recuperarea prestațiilor necuvenite în temeiul legislației unui stat membru
sunt recunoscute și puse în executare, la cererea instituției competente într-un alt stat membru, în limitele și în conformitate cu
procedurile prevăzute de legislația și de orice alte proceduri care
sunt aplicabile unor decizii similare din statul membru din urmă.
Aceste hotărâri și decizii sunt declarate executorii în statul membru respectiv, în măsura în care legislația și orice alte proceduri
din statul membru respectiv impun acest lucru.

Revendicările, declarațiile sau recursurile care ar fi trebuit
introduse, în aplicarea legislației unui stat membru, într-un anumit
termen la o autoritate, instituție sau jurisdicție din statul membru
respectiv, sunt admise, în cazul în care sunt introduse în același
termen menționat la o autoritate, o instituție sau o jurisdicție
corespunzătoare dintr-un alt stat membru. În acest caz,
autoritatea, instituția sau jurisdicția astfel sesizată transmite fără
întârziere aceste revendicări, declarații sau recursuri autorității,
instituției sau jurisdicției competente din primul stat membru, fie
direct, fie prin intermediul autorităților competente din statul
membru în cauză. Data la care aceste revendicări, declarații sau
recursuri sunt prezentate unei autorități, unei instituții sau unei
jurisdicții din al doilea stat membru se consideră data prezentării
lor la autoritatea, instituția sau jurisdicția competentă.

(3) În caz de executare silită, faliment sau concordat, creanțele
instituției dintr-un stat membru beneficiază, în alt stat membru,
de privilegii identice cu cele pe care legislația celui de-al doilea stat
membru le acordă creanțelor de același tip.

Articolul 82

Drepturile instituțiilor

Examene medicale
La cererea instituției competente, examenele medicale prevăzute
de legislația unui stat membru pot fi realizate într-un alt stat
membru de către instituția de la locul de reședință sau de ședere
al solicitantului sau al persoanei care are dreptul la prestații, în

(4) Modalitățile de aplicare a prezentului articol, inclusiv costurile
care urmează să fie rambursate, vor fi reglementate de
regulamentul de aplicare sau, la nevoie și ca măsură suplimentară,
prin intermediul unor acorduri între statele membre.

Articolul 85

(1) În cazul în care, în temeiul legislației unui stat membru, o
persoană beneficiază de prestații ca urmare a unui prejudiciu
rezultat din fapte desfășurate într-un alt stat membru, toate
drepturile instituției debitoare față de o parte terță care are
obligația să furnizeze compensații pentru repararea prejudiciului
sunt reglementate de următoarele reguli:
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(a) în cazul în care instituția responsabilă de furnizarea prestațiilor este, în temeiul legislației pe care o aplică, subrogată în
drepturile pe care beneficiarul le are împotriva părții terțe,
această subrogare se recunoaște de fiecare stat membru;
(b) în cazul în care instituția responsabilă de furnizarea prestațiilor are un drept direct împotriva părții terțe, fiecare stat membru recunoaște acest drept.
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Articolul 87
Dispoziții tranzitorii

(2) În cazul în care o persoană beneficiază de prestații în temeiul
legislației unui stat membru ca urmare a unui prejudiciu cauzat de
fapte survenite în alt stat membru, dispozițiile legislației menționate, care stabilesc cazurile în care este exclusă răspunderea civilă
a angajatorilor sau a personalului lor, sunt aplicabile cu privire la
persoana menționată sau la instituția competentă.
Alineatul (1) se aplică, de asemenea, cu privire la orice drepturi ale
instituției responsabile de furnizarea prestațiilor împotriva angajatorilor sau a personalului lor, în cazurile în care răspunderea lor
nu este exclusă.
(3) În cazul în care, în conformitate cu articolul 35 alineatul (3)
și cu articolul 41 alineatul (2), două sau mai multe state membre
ori autoritățile lor competente au încheiat un acord prin care
renunță la rambursarea între instituțiile aflate sub jurisdicția lor
sau în cazul în care rambursarea nu depinde de valoarea prestațiilor acordate, orice drepturi ce rezultă împotriva unei părți terțe
responsabile sunt reglementate în următorul mod:
(a) în cazul în care instituția din statul membru de reședință sau
de ședere acordă prestații unei persoane cu privire la un prejudiciu produs pe teritoriul său, instituția respectivă exercită,
în conformitate cu dispozițiile legislației pe care o aplică,
dreptul la subrogare sau acțiune directă împotriva părții terțe
responsabile pentru repararea prejudiciului;
(b) pentru aplicarea literei (a):
(i) beneficiarul prestațiilor este considerat afiliat la instituția
de la locul de reședință sau de ședere
și
(ii) instituția respectivă trebuie să fie instituția responsabilă de
furnizarea prestațiilor;
(c) alineatele (1) și (2) rămân aplicabile cu privire la orice prestații
care nu sunt prevăzute de acordul de renunțare sau printr-o
rambursare care nu depinde de valoarea prestațiilor acordate
efectiv.

Articolul 86

(1) În conformitate cu prezentul regulament, nu se dobândesc
drepturi pentru perioada anterioară datei aplicării sale.

(2) Orice perioadă de asigurare, precum și, după caz, orice perioadă de încadrare în muncă, de activitate independentă sau de
rezidență realizată în conformitate cu legislația unui stat membru,
înainte de data aplicării prezentului regulament în statul membru
în cauză, se ia în considerare pentru stabilirea drepturilor dobândite în temeiul prezentului regulament.

(3) Sub rezerva alineatului (1), în conformitate cu prezentul regulament, un drept se dobândește chiar dacă se referă la un
eveniment desfășurat înaintea datei aplicării regulamentului în
statul membru în cauză.

(4) La cererea persoanei în cauză, orice prestație care nu a fost
acordată sau a fost suspendată, pe motive de cetățenie sau de loc
de reședință a persoanei în cauză, se acordă sau se restabilește de
la data aplicării prezentului regulament în statul membru interesat, cu condiția ca drepturile pentru care au fost acordate
prestațiile anterior să nu fi dat naștere unei plăți globale.

(5) Drepturile persoanelor în cauză cărora li s-a acordat o pensie
într-un stat membru, anterior datei de aplicare a prezentului regulament într-un stat membru, pot fi revizuite la cererea persoanei
în cauză, avându-se în vedere dispozițiile prezentului regulament.

(6) În cazul în care cererea prevăzută la alineatul (4) sau (5) se
prezintă în termen de doi ani de la data aplicării prezentului regulament într-un stat membru, drepturile dobândite în temeiul prezentului regulament sunt dobândite începând cu data respectivă,
fără ca legislația oricărui stat membru privind decăderea din
drepturi sau prescrierea drepturilor să poată fi opozabilă persoanelor în cauză.

(7) În cazul în care cererea prevăzută la alineatul (4) sau (5) se
prezintă după expirarea termenului de doi ani de la data aplicării
prezentului regulament în statul membru în cauză, drepturile care
nu devin caduce sau nu sunt prescrise sunt dobândite de la data la
care a fost prezentată cererea, sub rezerva oricăror dispoziții mai
favorabile din legislația unui stat membru.

Acorduri bilaterale
În ceea ce privește relațiile dintre Luxemburg, pe de o parte, și
Franța, Germania și Belgia, pe de altă parte, aplicarea și durata
perioadei prevăzute la articolul 65 alineatul (7) vor face obiectul
unor acorduri bilaterale.

(8) În cazul în care, ca urmare a prezentului regulament, o
persoană este supusă legislației unui alt stat membru decât cel sub
incidența legislației căreia se află în temeiul titlului II din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, legislația respectivă continuă să se
aplice atât timp cât situația rămâne neschimbată, cu excepția
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cazului în care persoana interesată solicită să fie supusă legislației
aplicabile în conformitate cu prezentul regulament. În termen de
trei luni de la data aplicării prezentului regulament, cererea se prezintă instituției competente a statului membru a cărui legislație
este aplicabilă în temeiul prezentului regulament, astfel încât
persoana în cauză să intre sub incidența legislației statului membru respectiv de la data aplicării prezentului regulament. În cazul
în care cererea se prezintă după expirarea acestui termen, schimbarea legislației aplicabile are loc în prima zi a lunii următoare.
(9) Articolul 55 din prezentul regulament se aplică doar în cazul
pensiilor care, la data aplicării prezentului regulament, nu fac
obiectul dispozițiilor articolului 46c din Regulamentul (CEE)
nr. 1408/71.
(10) Dispozițiile de la articolul 65 alineatul (2) teza a doua și alineatul (3) teza a doua se aplică pentru Luxemburg în termen de
cel mult doi ani de la data aplicării prezentului regulament.
(11) Statele membre asigură furnizarea de informații adecvate cu
privire la modificările drepturilor și obligațiilor introduse de
prezentul regulament și de regulamentul de aplicare.

Articolul 88
Actualizarea anexelor
Anexele la prezentul regulament se revizuiesc periodic.

Articolul 89

111

Cu toate acestea, Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 rămâne în
vigoare și continuă să aibă efect juridic, în sensul următoarelor:
(a) Regulamentul (CE) nr. 859/2003 al Consiliului din 14 mai
2003 de extindere a dispozițiilor Regulamentului (CEE)
nr. 1408/71 și Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la
resortisanții unor țări terțe care nu sunt supuși dispozițiilor
respective exclusiv pe motive de cetățenie (1), atât timp cât
regulamentul respectiv nu este abrogat sau modificat;
(b) Regulamentul (CEE) nr. 1661/85 al Consiliului din 13 iunie
1985 de stabilire a adaptărilor tehnice la regulile Comunității
privind securitatea socială a lucrătorilor migranți cu privire la
Groenlanda (2), atât timp cât regulamentul respectiv nu este
abrogat sau modificat;
(c) Acordul privind Spațiul Economic European (3) și Acordul
dintre Comunitatea Europeană și statele membre, pe de o
parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, cu privire la
libera circulație a persoanelor (4), precum și alte acorduri care
includ o trimitere la Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, atât
timp cât aceste acorduri nu se modifică în funcție de prezentul
regulament.
(2) Trimiterile la Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 din Directiva
98/49/CE a Consiliului din 29 iunie 1998 privind protecția drepturilor la pensie suplimentară ale salariaților și persoanelor care
desfășoară activități independente, care se deplasează în cadrul
Comunității (5), se consideră trimiteri la prezentul regulament.

Regulamentul de aplicare
Articolul 91

Un regulament ulterior va stabili procedura de aplicare a
prezentului regulament.

Intrarea în vigoare
Articolul 90

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Abrogarea
(1) Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului se abrogă de
la data aplicării prezentului regulament.

Prezentul regulament se aplică de la data intrării în vigoare a
regulamentului de aplicare.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Strasburg, 29 aprilie 2004.
Pentru Parlamentul European

Pentru Consiliu

Președintele

Președintele

P. COX

M. McDOWELL

(1)
(2)
(3)
(4)

JO L 124, 20.5.2003, p. 1.
JO L 160, 20.6.1985, p. 7.
JO L 1, 3.1.1994, p. 1.
JO L 114, 30.4.2002, p. 6, acord modificat ultima dată de Decizia
nr. 2/2003 al Comitetului mixt UE-Elveția (JO L 187, 26.7.2003,
p. 55).
(5) JO L 209, 25.7.1998, p. 46.
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ANEXA I
AVANSURI DIN PENSII ALIMENTARE, INDEMNIZAȚII SPECIALE DE NAȘTERE ȘI DE ADOPȚIE
[Articolul 1 litera (z)]
I. Avansuri din pensiile alimentare
A.

BELGIA
Avansuri din pensiile alimentare prevăzute de Legea din 21 februarie 2003 de creare a unui serviciu pentru
pensiile alimentare neplătite în cadrul serviciului public federal, Ministerul de Finanțe.

B.

DANEMARCA
Plata în avans a pensiei alimentare prevăzute în Legea privind alocațiile familiale.
Plata în avans a pensiei alimentare codificată prin Legea nr. 765 din 11 septembrie 2002.

C.

GERMANIA
Avansuri din pensii alimentare în conformitate cu legea federală germană privind avansurile din pensiile
alimentare (Unterhaltsvorschussgesetz) din 23 iulie 1979.

D.

FRANȚA
Alocația de sprijin familial plătită unui copil, când unul dintre părinții săi sau ambii părinți nu își îndeplinesc
sau sunt incapabili să-și îndeplinească obligațiile de întreținere ori să plătească o pensie alimentară stabilită
prin hotărâre judecătorească.

E.

AUSTRIA
Avansuri din pensiile alimentare în conformitate cu Legea privind acordarea de avansuri din pensiile
alimentare (Unterhaltsvorschussgesetz 1985 – UVG).

F.

PORTUGALIA
Avansuri din pensiile alimentare (Legea nr. 75/98 din 19 noiembrie 1998 privind garantarea pensiilor
alimentare pentru minori).

G.

FINLANDA
Pensii alimentare plătite în conformitate cu Legea privind securitatea pensiilor alimentare în favoarea copiilor
(671/1998).

H.

SUEDIA
Pensii alimentare plătite în conformitate cu Legea privind pensia alimentară (1996:1030).

II. Indemnizații speciale de naștere și de adopție.
A.

BELGIA
Indemnizație de naștere și indemnizație de adopție.

B.

SPANIA
Indemnizații de naștere sub formă de plată unică.

C.

FRANȚA
Indemnizații de naștere sau de adopție ca parte a „indemnizației pentru copii”.

D.

LUXEMBURG
Indemnizații prenatale.
Indemnizații de naștere.

E.

FINLANDA
Indemnizație globală de maternitate, indemnizație forfetară de maternitate și asistență sub forma unei plăți
globale destinate să compenseze costul adopției internaționale, în aplicarea Legii privind indemnizațiile de
maternitate.
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ANEXA II

DISPOZIȚII ALE CONVENȚIILOR CARE RĂMÂN ÎN VIGOARE ȘI CARE, DUPĂ CAZ, SUNT LIMITATE
LA PERSOANELE REGLEMENTATE DE ACESTE DISPOZIȚII BILATERALE
[Articolul 8 alineatul (1)]

Conținutul prezentei anexe va fi adoptat de Parlamentul European și de Consiliu, în conformitate cu tratatul, cât mai
curând posibil și cel târziu înainte de data aplicării prezentului regulament, prevăzută la articolul 91.
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ANEXA III

RESTRICȚII PRIVIND DREPTUL MEMBRILOR DE FAMILIE AI UNUI LUCRĂTOR FRONTALIER LA
PRESTAȚII ÎN NATURĂ
[Articolul 18 alineatul (2)]

DANEMARCA
SPANIA
IRLANDA
ȚĂRILE DE JOS
FINLANDA
SUEDIA
REGATUL UNIT
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ANEXA IV
DREPTURI SUPLIMENTARE PENTRU TITULARII DE PENSII
CARE SE ÎNTORC ÎN STATUL MEMBRU COMPETENT
[Articolul 27 alineatul (2)]

BELGIA
GERMANIA
GRECIA
SPANIA
FRANȚA
ITALIA
LUXEMBURG
AUSTRIA
SUEDIA
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ANEXA V

DREPTURI SUPLIMENTARE PENTRU FOȘTII LUCRĂTORI FRONTALIERI CARE SE ÎNTORC ÎN STATUL
MEMBRU ÎN CARE AU EXERCITAT ANTERIOR O ACTIVITATE SALARIATĂ SAU INDEPENDENTĂ (SE
APLICĂ DOAR ÎN CAZUL ÎN CARE STATUL MEMBRU ÎN CARE ESTE SITUATĂ INSTITUȚIA
COMPETENTĂ PENTRU PLATA PRESTAȚIILOR ÎN NATURĂ ACORDATE TITULARULUI DE PENSIE ÎN
STATUL MEMBRU DE REȘEDINȚĂ ESTE INCLUS ÎN LISTĂ)
[Articolul 28 alineatul (2)]

BELGIA
GERMANIA
SPANIA
FRANȚA
LUXEMBURG
AUSTRIA
PORTUGALIA
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ANEXA VI

IDENTIFICAREA LEGISLAȚIEI DE TIP A CARE AR TREBUI SĂ FACĂ OBIECTUL COORDONĂRII
SPECIALE
[Articolul 44 alineatul (1)]
A. GRECIA
Legislația privind regimul de asigurări din agricultură (Organizația asigurărilor din agricultură), introdus prin Legea
nr. 4169/1961.
B. IRLANDA
Partea II, capitolul 15, din Legea codificată din 1993 privind securitatea socială [Social Welfare (Consolidation)
Act 1993].
C. FINLANDA
Pensiile de invaliditate stabilite în aplicarea Legii privind pensiile naționale din 8 iunie 1956 și acordate în temeiul
regulilor tranzitorii din Legea privind pensiile naționale (547/93)
Pensii naționale pentru persoane cu handicap din naștere sau care au dobândit un handicap la o vârstă timpurie [Legea
pensiilor naționale (547/93)]
D. SUEDIA
Indemnizație de boală în funcție de venituri și alocație de înlocuire (Legea 1962:381, modificată de Legea 2001:489)

E. REGATUL UNIT
(a) Marea Britanie
Articolele 30a alineatul (5), 40, 41 și 68 din Legea cotizațiilor și prestațiilor 1992 (Contributions and Benefits
Act 1992)
(b) Irlanda de Nord
Articolele 30a alineatul (5), 40, 41 și 68 din Legea cotizațiilor și prestațiilor (Irlanda de Nord) 1992 [Contributions
and Benefits Act (Northern Ireland) 1992]
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ANEXA VII
CONCORDANȚA DINTRE LEGISLAȚIILE STATELOR MEMBRE CU PRIVIRE LA CONDIȚIILE PRIVIND
GRADUL DE INVALIDITATE
[Articolul 46 alineatul (3) din regulament]
BELGIA

Regimuri aplicate de instituții din Belgia pentru care decizia este obligatorie, în cazuri de concordanță

State membre

FRANȚA

Regimuri aplicate de instituțiile statelor
membre care au luat o decizie de recunoaștere a gradului de invaliditate

Regim destinat minerilor
Regim general

Invaliditate
generală

Invaliditate profesională

Regim
destinată
marinarilor

Ossom (L’Office de
Sécurité Sociale
d’Outre-mer)

1. Regim general:
— grup III (îngrijire permanentă)

concordanță

concordanță

concordanță

concordanță

neconcordanță

— grup II

concordanță

concordanță

concordanță

concordanță

neconcordanță

— grup I

concordanță

concordanță

concordanță

concordanță

neconcordanță

— invaliditate generală totală

concordanță

concordanță

concordanță

concordanță

neconcordanță

— două treimi invaliditate generală

concordanță

concordanță

concordanță

concordanță

neconcordanță

— îngrijire permanentă

concordanță

concordanță

concordanță

concordanță

neconcordanță

— invaliditate generală parțială

concordanță

concordanță

concordanță

concordanță

neconcordanță

— îngrijire permanentă

concordanță

concordanță

concordanță

concordanță

neconcordanță

— invaliditate profesională

ne-concordanță

ne-concordanță

concordanță

ne-concordanță

neconcordanță

— invaliditate generală

concordanță

concordanță

concordanță

concordanță

neconcordanță

— îngrijire permanentă

concordanță

concordanță

concordanță

concordanță

neconcordanță

— invaliditate profesională

neconcordanță

ne-concordanță

ne-concordanță

ne-concordanță

neconcordanță

— invaliditate – muncitori

neconcordanță

concordanță

concordanță

concordanță

neconcordanță

— invaliditate – angajați

neconcordanță

concordanță

concordanță

concordanță

neconcordanță

neconcordanță

ne-concordanță

ne-concordanță

ne-concordanță

neconcordanță

Invaliditate – muncitori

concordanță

concordanță

concordanță

concordanță

neconcordanță

Invaliditate – angajați

concordanță

concordanță

concordanță

concordanță

neconcordanță

2. Regim pentru agricultură:

3. Regim destinat minerilor:

4. Regim destinat marinarilor

ITALIA

1. Regim general:

2. Regim destinat marinarilor:
— inapt pentru navigație
LUXEMBURG (1)

(1) Articolele privind concordanța dintre Luxemburg, pe de o parte, și Franța și Belgia, pe de altă parte, vor face obiectul unei reexaminări tehnice, luându-se în considerare
modificările aduse legislației naționale luxemburgheze.

concordanță

neconcordanță

Invaliditate – muncitori

Invaliditate - angajați

— inapt pentru navigație

neconcordanță

concordanță

— invaliditate – angajați

2. Regim destinat marinarilor

concordanță

— invaliditate – muncitori

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

Grup III
îngrijire
permanentă

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

Grup II

Regim general

neconcordanță

concordanță

neconcordanță

concordanță

concordanță

concordanță (2)

neconcordanță

concordanță

concordanță

2/3 invaliditate

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

Invaliditate
totală

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

Îngrijire
permanentă

Regim pentru agricultură

neconcordanță

concordanță

neconcordanță

concordanță

concordanță

concordanță (2)

neconcordanță

concordanță

concordanță

2/3 invaliditate
generală

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

Îngrijire
permanentă

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

concordanță (1)

neconcordanță

neconcordanță

Invaliditate
profesională

Regim destinat minerilor

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordană

2/3 invaliditate
generală

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

Invaliditate
profesională totală

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

neconcor
danță .

Îngrijire permanentă

Regim destinat marinarilor

(1) Doar dacă instituția belgiană a recunoscut că lucrătorul este inapt pentru munca în subteran sau la suprafață.
(2) În măsura în care invaliditatea recunoscută de instituțiile belgiene este invaliditate generală.
(3) Articolele privind concordanța dintre Luxemburg, pe de o parte, s,i Franța s,i Belgia, pe de altă parte, vor face obiectul unei reexaminări tehnice, luându-se în considerare modificările aduse legislației naționale luxemburgheze.

LUXEMBURG (3)

concordanță (2)

3. Regim destinat marinarilor

1. Regim general

neconcordanță

concordanță

concordanță

Grup I

— invaliditate profesională

— invaliditate generală parțială

2. Regim destinat minerilor

1. Regim general

Regimuri aplicate de instituțiile statelor membre care au luat o
decizie de recunoas,tere a gradului de
invaliditate

RO

ITALIA

BELGIA

State
membre

Regimuri aplicate de instituții din Franța pentru care decizia este obligatorie, în cazuri de concordanță

FRANȚA
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ITALIA
Regimuri aplicate de instituții din Italia pentru care decizia este obligatorie, în cazuri de concordanță
State membre

Regimuri aplicate de instituțiile statelor membre
care au luat o decizie de recunoaștere a gradului
de invaliditate

Regim general
Angajați
Marinari inapți pentru navigație

BELGIA

1. Regim general

Muncitori

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

— invaliditate generală parțială

concordanță

concordanță

neconcordanță

— invaliditate profesională

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

3. Regimuri destinate marinarilor

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

— grup III (îngrijire permanentă)

concordanță

concordanță

neconcordanță

— grup II

concordanță

concordanță

neconcordanță

— grup I

concordanță

concordanță

neconcordanță

— invaliditate generală totală

concordanță

concordanță

neconcordanță

— invaliditate generală parțială

concordanță

concordanță

neconcordanță

— îngrijire permanentă

concordanță

concordanță

neconcordanță

— invaliditate generală parțială

concordanță

concordanță

neconcordanță

— îngrijire permanentă

concordanță

concordanță

neconcordanță

— invaliditate profesională

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

— invaliditate generală parțială

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

— îngrijire permanentă

neconcordanță

neconcordanță

neconcordanță

2. Regim destinat minerilor

FRANȚA

1. Regimuri generale:

2. Regim pentru agricultură:

3. Regim destinat minerilor:

4. Regim destinat marinarilor

— invaliditate profesională
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LUXEMBURG (1)

State membre

BELGIA

Regimuri aplicate de instituțiile statelor membre care
au luat o decizie de recunoaștere a gradului de invaliditate

1. Regim general

Regimuri aplicate de instituții din Luxemburg pentru care decizia este obligatorie, în cazuri de
concordanță
Muncitori

Angajați

concordanță

concordanță

— invaliditate generală parțială

neconcordanță

neconcordanță

— profesională

neconcordanță

neconcordanță

concordanță ( )

neconcordanță (1)

— grup III (îngrijire permanentă)

concordanță

concordanță

— grup II

concordanță

concordanță

— grup I

concordanță

concordanță

— invaliditate generală totală

concordanță

concordanță

— două treimi invaliditate generală

concordanță

concordanță

— îngrijire permanentă

concordanță

concordanță

— două treimi invaliditate generală

concordanță

concordanță

— îngrijire permanentă

concordanță

concordanță

— invaliditate generală totală

neconcordanță

neconcordanță

— invaliditate generală parțială

concordanță

concordanță

— îngrijire permanentă

concordanță

concordanță

— invaliditate profesională

neconcordanță

neconcordanță

2. Regim destinat minerilor

3. Regim destinat marinarilor
FRANȚA

1

1. Regim general:

2. Regim pentru agricultură:

3. Regim destinat minerilor:

4. Regim destinat marinarilor

( ) În măsura în care invaliditatea recunoscută de instituția belgiană este invaliditate generală.
1

(1)

Articolele privind concordanța dintre, pe de o parte, Luxemburg și, pe de altă parte, Franța și Belgia vor face obiectul unei reexaminări tehnice, luându-se în considerare
modificările aduse legislației naționale din Luxemburg.
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ANEXA VIII
CAZURI ÎN CARE PRESTAȚIA AUTONOMĂ ESTE EGALĂ SAU MAI MARE DECÂT PRESTAȚIA PRO
RATA
[Articolul 52 alineatul (4)]
A. DANEMARCA
Toate cererile de pensii prevăzute în legea privind pensiile sociale, cu excepția pensiilor menționate în anexa IX.
B. FRANȚA
Toate cererile de alocații de pensii sau de urmaș, în conformitate cu regimurile de pensii suplimentare pentru salariați
sau persoane care desfășoară activități independente, cu excepția cererilor de pensii pentru limită de vârstă sau de
urmaș, în conformitate cu regimul suplimentar de pensii pentru personalul navigant din aviația civilă.
C. IRLANDA
Toate cererile de pensii, pensii pentru limită de vârstă (de tip contributiv) și pensia de soț supraviețuitor (de tip
contributiv).
D. ȚĂRILE DE JOS
În cazul în care o persoană are dreptul la o pensie în temeiul legii din Țările de Jos privind asigurările generale pentru
limită de vârstă (AOW).
E. PORTUGALIA
Cererile de pensie de invaliditate, pentru limită de vârstă și de urmaș, cu excepția cazurilor în care durata totală a
perioadelor de asigurare realizate în temeiul legislației a mai mult de un stat membru este egal sau mai mare decât
21 de ani calendaristici, perioadele naționale de asigurare sunt egale cu sau mai mici de 20 de ani, iar calculul se
realizează în conformitate cu articolul 11 din Decretul-lege nr. 35/19 februarie 2002, care definește regulile pentru
determinarea valorii pensiei. În aceste cazuri, prin aplicarea unor rate de constituire a pensiilor mai favorabile, valoarea
rezultată din calculul pro rata poate fi mai mare decât cea rezultată din calculul autonom.
F. SUEDIA
Pensia pentru limită de vârstă în funcție de venit (Legea 1998:674), pensia de urmaș în funcție de venit sub forma unei
pensii de ajustare și pensia de orfan pentru copii, când decesul a survenit înainte de 1 ianuarie 2003, și pensia de văduvă
(Legea 2000:461 și Legea 2000:462).

G. REGATUL UNIT
Toate cererile de pensie, prestații pentru văduve sau în caz de deces calculate în conformitate cu titlul III, capitolul 5,
din regulament, cu excepția celor în care:
(a) în timpul unui exercițiu fiscal început la 6 aprilie 1975 sau după:
(i) persoana în cauză a realizat perioade de asigurare, de încadrare în muncă sau de rezidență în temeiul legislației
Regatului Unit și a unui alt stat membru
și
(ii) unul (sau mai multe) dintre exercițiile fiscale prevăzute la punctul (i) nu este considerat ca generator de
drepturi, în sensul legislației Regatului Unit;
(b) perioadele de asigurare realizate în temeiul legislației în vigoare din Regatul Unit pentru perioadele anterioare datei
de 5 iulie 1948 ar fi luate în considerare în sensul articolului 52 alineatul (1) litera (b) din regulament, prin aplicarea
perioadelor de asigurare, de încadrare în muncă sau de rezidență realizate în temeiul legislației unui alt stat
membru.
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ANEXA IX
PRESTAȚII ȘI ACORDURI CARE PERMIT APLICAREA ARTICOLULUI 54

I.

Prestații prevăzute la articolul 54 alineatul (2) litera (a) din regulament, a căror valoare este independentă
de durata perioadelor de asigurare sau de rezidență realizate

A.

BELGIA
Prestațiile acordate în cadrul regimului general de invaliditate, al regimului special de invaliditate pentru mineri
și al regimului special pentru navigatorii din marina comercială.
Prestații acordate în cadrul asigurării persoanelor care desfășoară activități independente împotriva incapacității
de muncă.
Prestații acordate pentru invaliditate în cadrul regimului de securitate socială în provinciile extracontinentale și
al regimului de invaliditate pentru foști angajați din Congo Belgian și Rwanda-Urundi.

B.

DANEMARCA
Pensia națională daneză completă pentru limită de vârstă, dobândită după o perioadă de rezidență de 10 ani de
către persoane care ar fi avut dreptul la o pensie până la 1 octombrie 1989 cel târziu.

C.

GRECIA
Prestații acordate în conformitate cu Legea nr. 4169/1961 privind regimul de asigurări din agricultură (OGA).

D.

SPANIA
Pensiile de urmaș acordate în cadrul regimului general și al regimurilor speciale, cu excepția regimului special
pentru funcționari.

E.

FRANȚA
Pensii de invaliditate în cadrul regimului general francez de securitate socială sau în cadrul regimului pentru
lucrătorii din agricultură.
Pensie de invaliditate pentru soțul supraviețuitor, în conformitate cu regimul general de securitate socială sau în
conformitate cu regimul pentru lucrătorii din agricultură, calculată pe baza pensiei de invaliditate a soțului
decedat, acordată în aplicarea articolului 52 alineatul (1) litera (a).

F.

IRLANDA
Pensie de invaliditate de tip A.

G.

ȚĂRILE DE JOS
Legea din 18 februarie 1966 privind asigurarea de incapacitate de muncă pentru salariați, în versiunea sa
modificată (WAO).
Legea din 24 aprilie 1997 privind asigurarea de incapacitate de muncă pentru persoane care desfășoară activități
independente, în versiunea sa modificată (WAZ).
Legea din 21 decembrie 1995 privind asigurarea generalizată pentru urmași (ANW).

H.

FINLANDA
Pensii naționale plătite persoanelor cu handicap din naștere sau care au dobândit un handicap la o vârstă precoce
(Legea pensiilor 547/93).
Pensii naționale calculate în conformitate cu Legea pensiilor naționale din 8 iunie 1956 și acordate în
conformitate cu regulile tranzitorii ale Legii pensiilor naționale (547/93).
Pensia de orfan suplimentară în conformitate cu Legea pensiei de urmaș din 17 ianuarie 1969.
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SUEDIA
Pensia de urmaș în funcție de venituri, sub forma unei pensii de orfan și a pensiei de adaptare, în cazul în care
decesul a survenit la 1 ianuarie 2003 sau ulterior, iar defunctul era născut în 1938 sau ulterior (Legea 2000:461).

II.

Prestații prevăzute la articolul 54 alineatul (2) litera (b) din regulament, a căror valoare este stabilită în
funcție de o perioadă creditată, considerată realizată între data materializării riscului și o dată ulterioară

A.

GERMANIA
Pensii de invaliditate și de urmaș, pentru care se ia în considerare o perioadă suplimentară. Pensii pentru limită
de vârstă, pentru care se ia în considerare o perioadă suplimentară, deja dobândită.

B.

SPANIA
Pensiile pentru încetarea activității sau încetarea activității din cauza unui handicap permanent (invaliditate) din
cadrul regimului special pentru funcționari, cuvenite în conformitate cu titlul I din textul consolidat al Legii
privind titularii de pensii de stat, în cazul în care, în momentul materializării riscului, beneficiarul era funcționar
activ sau era considerat ca atare; ajutoare de deces și pensii de urmaș (persoane văduve, orfani și părinți), cuvenite
în conformitate cu titlul I din textul consolidat al Legii privind titularii de pensii de stat, în cazul în care, la data
decesului, funcționarul era activ sau era considerat ca atare.

C.

ITALIA
Pensiile italiene pentru incapacitate totală de muncă (inabilità).

D. LUXEMBURG
Pensii de invaliditate și de urmaș

E.

FINLANDA
Pensii pentru salariați, pentru care se iau în considerare perioadele din viitor, în conformitate cu legislația internă

F.

SUEDIA
Indemnizația pentru boală și alocații de înlocuire, sub forma unei prestații garantate (Legea 1962:381).
Pensie de urmaș calculată pe baza perioadelor de asigurare presupuse (Legea 2000:461 și 2000:462).
Pensie pentru limită de vârstă sub forma unei pensii garantate, calculată pe baza unor perioade presupuse evaluate
anterior (Legea 1998:702).

III. Acorduri prevăzute la articolul 54 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din regulament, destinate să prevină
luarea în considerare de două sau mai multe ori a aceleiași perioade creditate:
Acordul privind securitatea socială din 28 aprilie 1997 dintre Republica Finlanda și Republica Federală Germania.
Acordul privind securitatea socială din 10 noiembrie 2000 dintre Republica Finlanda și Marele Ducat al
Luxemburgului.
Convenția nordică privind securitatea socială din 15 iunie 1992.
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ANEXA X
PRESTAȚII SPECIALE ÎN NUMERAR DE TIP NECONTRIBUTIV
[Articolul 70 alineatul (2) litera (c)]

Conținutul prezentei anexe este adoptat de Parlamentul European și de Consiliu, în conformitate cu tratatul, cât mai
curând posibil și cel târziu înainte de data aplicării prezentului regulament, prevăzută la articolul 91.
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ANEXA XI
DISPOZIȚII SPECIALE PENTRU APLICAREA LEGISLAȚIEI ANUMITOR STATE MEMBRE
[Articolul 51 alineatul (3), articolul 56 alineatul (1) și articolul 83]

Conținutul prezentei anexe este adoptat de Parlamentul European și de Consiliu, în conformitate cu tratatul, cât mai
curând posibil și cel târziu înainte de data aplicării prezentului regulament, prevăzută la articolul 91.
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I

(Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie)


REGULAMENTE




REGULAMENTUL (CE) NR. 987/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 16 septembrie 2009
de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socială
(Text cu relevanţă pentru SEE și Elveţia)
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

(3)

Comunicarea electronică reprezintă un mod rapid și fiabil
de a face schimb de date între instituţiile statelor membre.
Prin prelucrarea electronică a datelor, procedurile ar trebui
să se accelereze în beneficiul tuturor celor implicaţi. Cei
vizaţi ar trebui de asemenea să beneficieze de toate garan
ţiile prevăzute de dispoziţiile comunitare referitoare la pro
tecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea și
libera circulaţie a datelor cu caracter personal.

(4)

Disponibilitatea informaţiilor (inclusiv a celor în format
electronic) acelor organisme naţionale care sunt probabil
implicate în punerea în aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 883/2004 într-o formă care să le permită a fi reactua
lizate în timp real ar trebui să înlesnească schimburile de
informaţii între instituţiile statelor membre. Această abor
dare, care se axează pe relevanţa informaţiilor exclusiv fap
tice și pe accesibilitatea imediată a acestora pentru cetăţeni,
reprezintă o simplificare valoroasă, care ar trebui să fie
introdusă de către prezentul regulament.

(5)

Pentru a obţine o funcţionare cât mai bună și o gestionare
eficientă a procedurilor complexe de punere în aplicare a
normelor referitoare la coordonarea sistemelor de securi
tate socială este necesar un sistem de actualizare imediată
a anexei 4. Pregătirea și aplicarea dispoziţiilor în acest sens
necesită o strânsă cooperare între statele membre și Comi
sie, iar punerea lor în aplicare ar trebui efectuată rapid,
având în vedere consecinţele pe care le-ar putea avea întâr
zierea pentru cetăţeni și pentru autorităţile administrative.
În consecinţă, Comisia ar trebui împuternicită să creeze și
să administreze o bază de date și să se asigure de funcţio
narea acesteia cel puţin de la data intrării în vigoare a pre
zentului regulament. Comisia ar trebui să adopte în special
măsurile necesare pentru a integra în respectiva bază de
date informaţiile enumerate în anexa 4.

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în
special articolele 42 și 308,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentu
lui European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordo
narea sistemelor de securitate socială (1), în special articolul 89,
având în vedere propunerea Comisiei,
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social
European (2),
hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251
din tratat (3),
întrucât:
(1)

(2)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 modernizează normele
de coordonare a sistemelor de securitate socială ale state
lor membre, specificând măsurile și procedurile de punere
în aplicare a acestora și simplificându-le în beneficiul tutu
ror părţilor implicate. Este necesar să se adopte norme de
punere în aplicare.
Cooperarea mai strânsă și mai eficientă între instituţiile de
securitate socială reprezintă un factor cheie pentru a per
mite persoanelor vizate de Regulamentul (CE)
nr. 883/2004 să beneficieze de drepturile lor cât mai
curând posibil și în condiţii optime.

(1) JO L 166, 30.4.2004, p. 1.
(2) JO C 324, 30.12.2006, p. 59.
(3) Avizul Parlamentului European din 9 iulie 2008 (nepublicat încă în
Jurnalul Oficial), Poziţia comună a Consiliului din 17 decembrie 2008
(JO C 38 E, 17.2.2009, p. 26), și Poziţia Parlamentului European din
22 aprilie 2009. Decizia Consiliului din 27 iulie 2009.
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(6)

Întărirea anumitor proceduri ar trebui să asigure un grad
mai mare de securitate juridică și de transparenţă în bene
ficiul utilizatorilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004. De
pildă, stabilirea de termene comune în vederea îndeplinirii
anumitor obligaţii sau sarcini administrative ar trebui să
ajute la clarificarea și la structurarea relaţiilor dintre insti
tuţii și persoanele asigurate.

(7)

Persoanele care intră sub incidenţa prezentului regulament
ar trebui să primească din partea instituţiei competente un
răspuns în timp util la solicitările formulate de acestea. Răs
punsul ar trebui furnizat cel târziu în termenele prevăzute
de legislaţia privind asigurările sociale din statul membru
în cauză, în cazul în care sunt prevăzute astfel de termene.
Ar fi de dorit ca statele membre ale căror legislaţii privind
asigurările sociale nu prevăd astfel de termene să ia în con
siderare posibilitatea de a adopta dispoziţii în acest sens și
de a le pune la dispoziţia persoanelor în cauză dacă este
necesar.

(8)

Statele membre, autorităţile competente ale acestora, pre
cum și instituţiile din domeniul securităţii sociale ar trebui
să aibă posibilitatea de a conveni asupra simplificării pro
cedurilor și a dispoziţiilor administrative pe care le consi
deră mai eficace și mai potrivite pentru specificul propriilor
lor sisteme de securitate socială. Cu toate acestea, astfel de
convenţii nu ar trebui să aducă atingere drepturilor persoa
nelor vizate de Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

(9)

Complexitatea inerentă a domeniului securităţii sociale
impune tuturor instituţiilor din statele membre să depună
un efort deosebit pentru a sprijini persoanele asigurate
pentru a evita penalizarea acelora care nu și-au înaintat
cererea sau au omis să ofere anumite informaţii instituţiei
responsabile de prelucrarea cererii respective în conformi
tate cu regulile și procedurile stabilite de Regulamentul (CE)
nr. 883/2004 și de prezentul regulament.

(10)

Instituţiile mai multor state membre trebuie să analizeze
circumstanţele referitoare la persoana asigurată și pe cele
referitoare la membrii de familie ai acesteia, cu scopul de a
stabili care este instituţia competentă, mai exact care este
instituţia a cărei legislaţie se aplică în acel caz sau care este
responsabilă de plata anumitor prestaţii. Ar trebui să se
instituie calitatea provizorie de membru al unui sistem de
securitate socială cu scopul de a asigura protecţia persoa
nei în cauză pe durata procesului de comunicare între
instituţii.

(11)

Statele membre ar trebui să coopereze pentru a determina
locul de reședinţă al persoanelor cărora li se aplică prezen
tul regulament și Regulamentul (CE) nr. 883/2004, iar în
caz de litigiu, ar trebui să ţină seama de toate criteriile per
tinente pentru soluţionarea cazului. Printre acestea pot fi
criteriile menţionate în articolul corespunzător din prezen
tul regulament.

(12)

Multe dintre măsurile și procedurile prevăzute în prezen
tul regulament sunt menite să asigure o transparenţă
sporită privind criteriile pe care trebuie să le aplice insti
tuţiile statelor membre în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 883/2004. Aceste măsuri și proceduri reies din juris
prudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, din
deciziile Comisiei administrative și din experienţa de peste
de 30 de ani în aplicarea coordonării sistemelor de securi
tate socială în contextul libertăţilor fundamentale consfin
ţite de tratat.

30.10.2009

(13)

Prezentul regulament include măsuri și proceduri pentru
promovarea mobilităţii angajaţilor și a persoanelor aflate în
șomaj. Lucrătorii frontalieri care se află în șomaj complet
se pot pune la dispoziţia serviciilor de ocupare a forţei de
muncă atât în statul lor de reședinţă, cât și în statul mem
bru unde au avut ultimul loc de muncă. Cu toate acestea,
lucrătorii au dreptul la prestaţii numai din partea statului
membru de reședinţă.

(14)

Anumite norme și proceduri specifice sunt necesare în
vederea definirii legislaţiei aplicabile pentru a lua în calcul
intervalele de timp dedicate creșterii copiilor de către per
soana asigurată în diferitele state membre.

(15)

Anumite proceduri ar trebui, de asemenea, să reflecte nece
sitatea unei partajări echilibrate a costurilor între statele
membre. În special în ceea ce privește cazurile de boală,
aceste proceduri ar trebui să ţină cont de poziţia statelor
membre care suportă costurile accesului la sistemul lor de
sănătate oferit persoanelor asigurate, precum și de poziţia
statelor membre ale căror instituţii suportă costul presta
ţiilor în natură primite de persoanele asigurate de ele
într-un alt stat membru decât cel în care își au domiciliul.

(16)

În contextul specific al Regulamentului (CE) nr. 883/2004,
este necesară clarificarea condiţiilor de acoperire a costu
rilor pe care le reprezintă prestaţiile în natură în caz de
boală în cadrul tratamentelor programate, mai exact al
tratamentelor pentru care asiguratul se deplasează într-un
alt stat membru decât cel în care este asigurat sau își are
domiciliul. Obligaţiile persoanei asigurate cu privire la apli
carea autorizaţiei prealabile ar trebui specificate, după cum
ar trebui specificate și obligaţiile instituţiei în raport cu
pacientul în ceea ce privește condiţiile de autorizare. Ar tre
bui de asemenea clarificate consecinţele pe care le prezintă
caracterul imputabil al costurilor serviciilor de îngrijire pri
mite într-un alt stat membru pe baza unei autorizări.

(17)

Prezentul regulament, mai ales dispoziţiile referitoare la
șederea în afara statului membru competent și la tratamen
tele programate, nu ar trebui să împiedice aplicarea unor
dispoziţii naţionale mai favorabile, în special în ceea ce pri
vește rambursarea cheltuielilor efectuate într-un alt stat
membru.

(18)

Introducerea unor proceduri mai stricte cu scopul de a
scurta termenele de plată a acestor prestaţii între instituţi
ile statelor membre este esenţială pentru a păstra încre
derea în aceste schimburi și pentru a satisface necesitatea
gestionării sănătoase a sistemelor de securitate socială ale
statelor membre. De aceea, este necesar să se eficientizeze
procedurile de prelucrare a cererilor pentru prestaţii de
boală și prestaţii de șomaj.

(19)

Procedurile interinstituţionale privind asistenţa reciprocă
pentru recuperarea creanţelor de securitate socială ar tre
bui consolidate astfel încât să se asigure o recuperare mai
eficientă și o bună funcţionare a regulilor de coordonare.
Recuperarea mai eficientă constituie și un mijloc de preve
nire și abordare a abuzurilor și a fraudelor, precum și un
mod de a asigura durabilitatea regimurilor de securitate
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socială. Acest lucru presupune adoptarea unor proceduri
noi, pe baza unor dispoziţii existente în Directiva
2008/55/CE a Consiliului din 26 mai 2008 privind asis
tenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor pri
vind anumite cotizaţii, drepturi, taxe și alte măsuri (1).
Aceste proceduri de recuperare ar trebui revizuite din per
spectiva experienţei acumulate, după cinci ani de la
punerea lor în aplicare, și ar trebui modificate în cazul în
care este necesar, în special pentru a asigura operativitatea
deplină a acestora.
(20)

În sensul dispoziţiilor privind asistenţa reciprocă pentru
recuperarea prestaţiilor acordate, dar necuvenite, recupe
rarea plăţilor și cotizaţiilor provizorii, compensarea și asis
tenţa pentru recuperarea plăţilor, jurisdicţia statului
membru solicitat se limitează la acţiunile privind măsurile
de executare. Orice altă acţiune este de competenţa statu
lui membru solicitant.

(21)

Măsurile de executare luate în statul membru solicitat nu
implică recunoașterea de către respectivul stat membru a
conţinutului sau a temeiului creanţei.

(22)

Informarea persoanelor în cauză cu privire la drepturile și
obligaţiile lor este o componentă crucială a relaţiei de
încredere cu autorităţile competente și cu instituţiile state
lor membre. Informarea ar trebui să cuprindă orientări pri
vind procedurile administrative. Persoanele în cauză pot să
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includă, după caz, persoanele asigurate, membrii familiilor
acestora și/sau urmașii lor sau alte persoane.
(23)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume
adoptarea măsurilor de coordonare care să garanteze exer
citarea eficientă a dreptului de liberă circulaţie a persoane
lor, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele
membre și, având în vedere amploarea și efectele sale,
poate fi realizat mai bine la nivelul Comunităţii, aceasta
poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidi
arităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În
conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum
este enunţat la respectivul articol, prezentul regulament nu
depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivu
lui respectiv.

(24)

Prezentul regulament ar trebui să înlocuiască Regulamen
tul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de
stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamen
tului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de
securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi și cu
familiile acestora care se deplasează în cadrul
Comunităţii (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
CAPITOLUL I

Definiţii
Articolul 1
Definiţii
(1)

În sensul prezentului regulament:

(a) „regulament de bază” înseamnă Regulamentul (CE)
nr. 883/2004;
(b) „regulament de punere în aplicare” înseamnă prezentul regu
lament; și
(c) se aplică definiţiile menţionate în regulamentul de bază.
(2)

Pe lângă definiţiile menţionate la alineatul (1):

(a) „punct de acces” înseamnă o entitate care îndeplinește func
ţiile de:
(i)

punct de contact electronic;

(ii) transmisie automată, în funcţie de adresă; și
(1) JO L 150, 10.6.2008, p. 28.

(iii) transmisie inteligentă, prin intermediul programelor
informatice care permit verificarea și transmisia auto
mată (de exemplu, un program bazat pe inteligenţă arti
ficială) și/sau intervenţia omului;
(b) „organism de legătură” înseamnă orice organism desemnat de
către autoritatea competentă a unui stat membru, în unul sau
mai multe domenii ale securităţii sociale menţionate la arti
colul 3 din regulamentul de bază, să răspundă solicitărilor de
informaţii și asistenţă în scopul aplicării regulamentului de
bază și a regulamentului de punere în aplicare și care trebuie
să își îndeplinească atribuţiile care i-au fost acordate în teme
iul titlului IV din regulamentul de punere în aplicare;
(c) „document” înseamnă o serie de date, indiferent de suportul
folosit, structurate astfel încât să permită transmiterea lor
electronică și care trebuie comunicate pentru a permite func
ţionarea regulamentului de bază, precum și a regulamentului
de punere în aplicare;
(d) „document electronic structurat” înseamnă orice document
structurat într-un format definit pentru schimbul electronic
de informaţii între statele membre;
(e) „transmitere electronică” înseamnă transmiterea de date cu
ajutorul echipamentelor electronice pentru prelucrarea date
lor (inclusiv compresia digitală) prin intermediul cablurilor, al
transmisiilor radio, al tehnologiilor optice sau prin orice alte
mijloace electromagnetice;
(2) JO L 74, 27.3.1972, p. 1.
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(f) „Comisie de audit” înseamnă organismul menţionat la artico
lul 74 din regulamentul de bază.
CAPITOLUL II

Dispoziţii privind cooperarea și schimburile de date
Articolul 2
Domeniul de aplicare și regulile referitoare la schimburile
între instituţii
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familiei acestora, pentru a-și stabili sau păstra drepturile și obli
gaţiile, precum și pentru a stabili care este legislaţia aplicabilă și,
respectiv, obligaţiile care le revin în temeiul acesteia.
(3) În momentul în care culeg, transmit sau prelucrează date cu
caracter personal în temeiul legislaţiei proprii în scopul punerii în
aplicare a regulamentului de bază, statele membre se asigură că
persoanele în cauză își pot exercita pe deplin drepturile cu privire
la protecţia datelor cu caracter personal, în conformitate cu dis
poziţiile comunitare privind protecţia persoanelor sub aspectul
prelucrării datelor cu caracter personal, precum și privind libera
circulaţie a acestui tip de date.

(1)
În sensul regulamentului de punere în aplicare, schimbu
rile dintre autorităţile și instituţiile statelor membre și persoanele
care intră sub incidenţa regulamentului de bază se bazează pe
principiile serviciului public, eficienţei, asistenţei active, furnizării
rapide și accesibilităţii, inclusiv ale e-accesibilităţii, în special pen
tru persoanele cu handicap și în vârstă.

(4) În măsura necesară pentru aplicarea regulamentului de
bază și a celui de punere în aplicare, instituţiile competente pun
la dispoziţie informaţiile persoanelor vizate și le eliberează docu
mentele fără întârziere și în orice caz în termenele prevăzute de
legislaţia statului membru în cauză.

(2) Instituţiile furnizează sau fac schimb fără întârziere de toate
informaţiile necesare pentru instituirea și stabilirea drepturilor și
a obligaţiilor persoanelor cărora li se aplică regulamentul de bază.
Între statele membre, transferul acestui tip de date se face fie
direct, de către instituţiile respective, fie indirect, prin intermediul
organismelor de legătură.

Instituţia competentă notifică solicitantul cu reședinţă sau drept
de ședere în alt stat membru cu privire la decizia sa în mod direct
sau prin organismul de legătură al statului membru de reședinţă
sau de ședere. În cazul neacordării prestaţiilor, aceasta indică, de
asemenea, motivele care au dus la neacordarea prestaţiilor, căile
de atac și termenele în care le poate introduce. O copie a acestei
decizii este trimisă celorlalte instituţii implicate.

(3)
În cazul în care o persoană a transmis din greșeală infor
maţii, documente sau cereri unei instituţii situate pe teritoriul unui
stat membru, altul decât cel în care este situată instituţia desem
nată în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare, insti
tuţia care le-a primit retransmite fără întârziere informaţiile,
documentele sau cererile respective instituţiei desemnate în con
formitate cu regulamentul de punere în aplicare, cu menţionarea
datei la care acestea au fost transmise iniţial. Această dată este
obligatorie pentru instituţia care primește documentele retrans
mise. Cu toate acestea, instituţiile statelor membre nu pot fi con
siderate răspunzătoare și nu se poate considera că au luat o decizie
în virtutea omisiunii lor de a acţiona ca urmare a unei transmisii
întârziate de informaţii, documente sau cereri de către instituţiile
altor state membre.
(4)
În cazul în care transferul de date se face indirect, prin
intermediul organismului de legătură al statului membru de des
tinaţie, termenele de răspuns la cereri încep să curgă de la data la
care respectivul organism de legătură a primit cererea, ca și când
aceasta ar fi fost primită de instituţia din statul membru respectiv.
Articolul 3
Domeniul de aplicare și regulile referitoare la schimburile
dintre persoanele în cauză și instituţii
(1)
Statele membre se asigură că informaţiile necesare sunt
puse la dispoziţia persoanelor în cauză pentru ca acestea să fie
informate cu privire la schimbările pe care le aduc regulamentul
de bază și regulamentul de punere în aplicare, astfel încât să își
poată cunoaște drepturile. Statele membre asigură, de asemenea,
servicii ușor accesibile.
(2)
Persoanele cărora li se aplică regulamentul de bază trebuie
să transmită instituţiei competente informaţiile, documentele sau
documentele justificative pentru determinarea situaţiei lor ori a

Articolul 4
Formatul și metoda de efectuare a schimbului de date
(1) Comisia administrativă stabilește structura, conţinutul, for
matul și modalităţile de efectuare a schimbului de documente și
de documente electronice structurate.
(2) Transmiterea datelor între instituţii sau organisme de legă
tură se efectuează pe cale electronică, direct sau indirect prin inter
mediul punctelor de acces într-un cadru comun și în condiţii de
siguranţă care pot garanta confidenţialitatea și protecţia schimbu
lui de date.
(3) Pentru a comunica cu persoanele în cauză, instituţiile com
petente utilizează modalităţile adecvate pentru fiecare caz și prefe
ră pe cât posibil căile electronice de comunicare. Comisia
administrativă stabilește modalităţile practice de transmitere pe
cale electronică a informaţiilor, a documentelor sau a deciziilor
către persoanele în cauză.

Articolul 5
Valoarea juridică a documentelor și a documentelor
justificative eliberate într-un alt stat membru
(1) Documentele eliberate de către instituţia unui stat membru
și care fac dovada statutului unei anumite persoane în scopul apli
cării regulamentului de bază și a regulamentului de punere în apli
care, precum și documentele justificative pe baza cărora au fost
eliberate documentele sunt acceptate de către instituţiile celorlalte
state membre atât timp cât aceste documente nu au fost retrase
sau declarate nule de către statul membru în care au fost emise.
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(2) În cazul în care există îndoieli cu privire la valabilitatea unui
document sau la acurateţea elementelor de fapt pe care se bazează
conţinutul acestuia, instituţia statului membru care primește
documentul solicită instituţiei emitente lămuririle necesare și,
dacă este cazul, retragerea documentului respectiv. Instituţia emi
tentă reexaminează motivele eliberării documentului și îl retrage,
dacă este necesar.

(3)
În cazul în care nu se ajunge la un acord între instituţiile
sau autorităţile respective, cazul poate fi înaintat Comisiei admi
nistrative de către autorităţile competente cel devreme la o lună
de la data la care a intervenit divergenţa de opinii menţionată la
alineatul (1) sau (2). Comisia administrativă încearcă să reconcil
ieze opiniile divergente în termen de șase luni de la data la care i-a
fost adus în atenţie cazul.

(3)
În temeiul alineatului (2), în cazul în care există îndoieli cu
privire la informaţiile furnizate de persoana vizată, valabilitatea
documentului sau a documentelor justificative sau acurateţea ele
mentelor de fapt pe care se bazează informaţiile cuprinse în aces
tea, instituţia de la locul de ședere sau de reședinţă, la cererea
instituţiei competente, poate, în măsura posibilului, proceda la
verificarea informaţiilor sau a documentului respectiv.

(4)
În cazul în care fie se stabilește că legislaţia aplicabilă nu
este cea a statului membru în care s-a instituit afilierea provizorie,
fie instituţia care a acordat prestaţiile în regim provizoriu nu era
cea competentă să o facă, instituţia identificată ca fiind compe
tentă este considerată retroactiv ca fiind competentă, ca și cum
respectiva divergenţă de opinii nu ar fi existat, cel târziu începând
cu data afilierii provizorii sau cu data acordării pentru prima oară
cu titlu provizoriu a prestaţiilor în cauză.

(4)
În cazul în care nu se ajunge la un acord între instituţiile în
cauză, cazul poate fi supus atenţiei Comisiei administrative de
către autorităţile competente cel devreme în termen de o lună de
la data la care instituţia care a primit documentul și-a prezentat
cererea. Comisia administrativă încearcă să reconcilieze punctele
de vedere în termen de șase luni de la data la care a fost sesizată
cu privire la cazul respectiv.

(5) În cazul în care este necesar, instituţia identificată ca fiind
competentă și instituţia care a acordat prestaţiile în bani cu titlu
provizoriu sau a primit cotizaţii cu titlu provizoriu regularizează
situaţia financiară a persoanei în cauză în ceea ce privește cotiza
ţiile și prestaţiile în bani care i-au fost acordate cu titlu provizo
riu, după caz, în conformitate cu titlul IV capitolul III din
regulamentul de punere în aplicare.

Articolul 6

Prestaţiile în natură acordate cu titlu provizoriu de către o anu
mită instituţie, în conformitate cu alineatul (2), sunt rambursate
de către instituţia competentă în conformitate cu titlul IV din
regulamentul de punere în aplicare.

Aplicarea provizorie a legislaţiei și acordarea provizorie
a prestaţiilor

Articolul 7
(1)
Dacă nu se specifică altfel în regulamentul de punere în
aplicare, în cazul în care intervine o divergenţă de opinii între
instituţiile sau autorităţile din două sau mai multe state membre
cu privire la determinarea legislaţiei aplicabile, persoana vizată
este supusă cu titlu provizoriu legislaţiei unuia dintre statele mem
bre respective, ordinea de prioritate fiind determinată în funcţie de
următoarele criterii:
(a) legislaţia statului membru în care persoana își desfășoară
efectiv activitatea salariată sau o activitate profesională inde
pendentă, în cazul în care activitatea salariată sau activitatea
profesională independentă este exercitată într-un singur stat
membru;
(b) legislaţia statului membru de reședinţă în care persoana în
cauză își desfășoară o parte a activităţii sau în care persoana
respectivă nu este nici salariată și nici nu desfășoară o activi
tate profesională independentă;
(c) legislaţia statului membru a cărei aplicare a fost mai întâi soli
citată, atunci când persoana desfășoară o activitate sau activi
tăţi în două sau mai multe state membre.

Calculul provizoriu al prestaţiilor și al cotizaţiilor
(1)
Dacă nu se specifică altfel în regulamentul de punere în
aplicare, în cazul în care o persoană este eligibilă să primească o
prestaţie sau este obligată să plătească o cotizaţie, în conformitate
cu dispoziţiile regulamentului de bază, și instituţia competentă nu
dispune de toate informaţiile privind situaţia dintr-un alt stat
membru, necesare pentru a calcula definitiv cuantumul prestaţiei
sau al cotizaţiei respective, acea instituţie, la cererea persoanei în
cauză, acordă respectiva prestaţie sau calculează respectiva coti
zaţie cu titlu provizoriu, în cazul în care un astfel de calcul este
posibil, pe baza informaţiilor aflate la dispoziţia instituţiei
respective.
(2)
Prestaţia sau cotizaţia în cauză se recalculează odată ce
instituţia în cauză primește dovezile sau documentele justificative
necesare.
CAPITOLUL III

Alte dispoziţii generale pentru aplicarea regulamentului
de bază
Articolul 8

(2)
În cazul în care există diferenţe de opinie între instituţiile
sau autorităţile din două sau mai multe state membre privind
identificarea instituţiei care ar trebui să acorde prestaţiile în bani
sau în natură, persoana în cauză care ar putea solicita prestaţiile
în cazul în care nu ar exista divergenţa de opinii respectivă are
dreptul, cu titlu provizoriu, la prestaţiile prevăzute de legislaţia
aplicată de către instituţia din locul său de reședinţă sau, dacă per
soana respectivă nu își are reședinţa pe teritoriul unuia dintre
statele membre în cauză, la prestaţiile prevăzute de legislaţia apli
cată de către instituţia căreia i-a fost înaintată cererea mai întâi.

Înţelegeri administrative între două sau mai multe state
membre
(1) Dispoziţiile regulamentului de punere în aplicare înlocuiesc
dispoziţiile stabilite în înţelegerile privind aplicarea convenţiilor
menţionate la articolul 8 alineatul (1) din regulamentul de bază,
cu excepţia celor referitoare la înţelegerile cu privire la convenţi
ile menţionate în anexa II la regulamentul de bază, cu condiţia ca
dispoziţiile din înţelegerile respective să fie incluse în anexa 1 la
regulamentul de punere în aplicare.
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(2) Dacă este necesar, statele membre pot încheia între ele înţe
legeri referitoare la aplicarea convenţiilor menţionate la articolul 8
alineatul (2) din regulamentul de bază, cu condiţia ca aceste înţe
legeri să nu aducă atingere drepturilor și obligaţiilor persoanelor
vizate și să fie incluse în anexa 1 la regulamentul de punere în
aplicare.

Articolul 9
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(b) situaţia persoanei, inclusiv:
(i)

natura și caracteristicile specifice ale oricărei activităţi
exercitate, în special locul în care se exercită de obicei
activitatea, stabilitatea activităţii și durata oricărui con
tract de muncă;

(ii) situaţia familială și legăturile de familie;

Alte proceduri între autorităţi și instituţii
(iii) exercitarea oricărei activităţi neremunerate;
(1) Două sau mai multe state membre sau autorităţile lor com
petente pot conveni asupra altor proceduri decât cele prevăzute
de regulamentul de punere în aplicare, cu condiţia ca respectivele
proceduri să nu prejudicieze drepturile sau obligaţiile persoane
lor în cauză.
(2) Orice acorduri încheiate în acest scop sunt comunicate
Comisiei administrative și enumerate la anexa 1 la regulamentul
de punere în aplicare.
(3)
Dispoziţiile cuprinse în acordurile de punere în aplicare
încheiate între două sau mai multe state membre, în același scop,
sau care sunt similare celor menţionate la alineatul (2), care sunt
în vigoare în ziua precedentă intrării în vigoare a regulamentului
de punere în aplicare și sunt incluse în anexa 5 la Regulamentul
(CEE) nr. 574/72, continuă să se aplice în contextul relaţiilor din
tre respectivele state membre, cu condiţia să fie incluse și în
anexa 1 la regulamentul de punere în aplicare.

(iv) în cazul studenţilor, sursa veniturilor acestora;
(v) situaţia locativă a persoanei, în special măsura în care
aceasta are un caracter permanent;
(vi) statul membru în care se consideră că persoana își are
reședinţa fiscală.
(2) În cazul în care considerarea diferitelor criterii bazate pe
elementele de fapt relevante enumerate la alineatul (1) nu conduce
la un acord între instituţiile respective, intenţia persoanei, ilustrată
de astfel de elemente de fapt și împrejurări și în special de moti
vele care au determinat-o să se mute, se consideră a fi decisivă
pentru stabilirea locului său de reședinţă efectiv.

Articolul 12
Articolul 10
Evitarea cumulului de prestaţii
Fără a aduce atingere altor dispoziţii din regulamentul de bază, în
cazul în care prestaţiile datorate conform legislaţiei a două sau
mai multe state membre se reduc, se suspendă sau se retrag reci
proc, orice sumă care nu ar fi achitată în cazul aplicării stricte a
normelor privind reducerea, suspendarea sau retragerea prevăzute
de legislaţia statelor membre respective este împărţită la numărul
de prestaţii supuse reducerii, suspendării sau retragerii.

Articolul 11

Cumularea perioadelor
(1)
În sensul aplicării articolului 6 din regulamentul de bază,
instituţia competentă contactează instituţiile statelor membre a
căror legislaţie a fost, de asemenea, aplicată persoanei respective
pentru a cunoaște toate perioadele realizate sub incidenţa legisla
ţiilor respective.
(2) Perioadele respective de asigurare, de activitate salariată, de
activitate independentă sau de reședinţă realizate sub incidenţa
legislaţiei unui stat membru se adaugă celor realizate sub inci
denţa legislaţiei unui alt stat membru, în măsura în care acest
lucru este necesar, în sensul aplicării articolului 6 din regulamen
tul de bază, cu condiţia ca perioadele să nu se suprapună.

Elementele necesare stabilirii reședinţei
(1)
În cazul în care instituţiile din două sau mai multe state
membre au opinii divergente privind stabilirea reședinţei unei per
soane căreia i se aplică regulamentul de bază, respectivele institu
ţii stabilesc, de comun acord, centrul de interes al persoanei
respective, pe baza unei evaluări globale a tuturor informaţiilor
disponibile referitoare la elementele de fapt relevante, care pot
include, după caz:
(a) durata și continuitatea prezenţei sale pe teritoriul statelor
membre respective;

(3) În cazul în care perioada de asigurare sau de reședinţă rea
lizată în baza unei asigurări obligatorii în temeiul legislaţiei unui
anumit stat membru coincide cu perioada de asigurare realizată
pe baza unei asigurări voluntare sau a unei asigurări facultative
continue în temeiul legislaţiei unui alt stat membru, se ia în con
siderare numai perioada realizată pe baza asigurării obligatorii.
(4)
În cazul în care o perioadă de asigurare sau de reședinţă,
alta decât o perioadă asimilată realizată sub incidenţa legislaţiei
unui stat membru, coincide cu o perioadă asimilată în baza legis
laţiei unui alt stat membru, se ia în considerare numai perioada
alta decât perioada asimilată.
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(5)
Orice perioadă considerată asimilată conform legislaţiei a
două sau mai multe state membre este luată în considerare numai
de către instituţia statului membru sub incidenţa legislaţiei căruia
persoana respectivă s-a aflat cu titlu obligatoriu anterior perioa
dei menţionate. În cazul în care persoana respectivă nu s-a aflat
cu titlu obligatoriu sub incidenţa legislaţiei unui stat membru îna
intea perioadei menţionate, aceasta din urmă va fi luată în consi
derare de către instituţia statului membru sub incidenţa legislaţiei
căruia persoana respectivă s-a aflat cu titlu obligatoriu, pentru
prima dată după perioada menţionată.
(6)
În cazul în care nu se pot stabili cu precizie intervalele de
timp în care s-au realizat anumite perioade de asigurare sau de
reședinţă sub incidenţa legislaţiei unui stat membru, se prezumă
că aceste perioade nu se suprapun cu perioadele de asigurare sau
de reședinţă realizate sub incidenţa legislaţiei unui alt stat mem
bru și se ţine seama de acestea în măsura în care sunt avantajoase
pentru persoana în cauză și pot fi luate în considerare în limite
rezonabile.
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(c) În cazul sistemelor în cadrul cărora perioadele sunt exprimate
în alte unităţi decât zile:
(i)

trei luni sau treisprezece săptămâni reprezintă un trimes
tru și invers;

(ii) un an este echivalentul a patru trimestre, 12 luni sau 52
de săptămâni și invers;
(iii) pentru transformarea săptămânilor în luni și invers,
săptămânile și lunile sunt transformate în zile în confor
mitate cu regulile de transformare pentru sistemele
bazate pe șase zile prevăzute în tabelul de la litera (b).
(d) În cazul perioadelor exprimate sub formă de fracţiuni, cifrele
sunt transformate în cea mai mică unitate întreagă urmă
toare, prin aplicarea regulilor menţionate la literele (b) și (c).
Fracţiunile de ani se transformă în luni, cu excepţia cazului în
care sistemul în cauză se bazează pe trimestre.

Articolul 13
Reguli de transformare a perioadelor
(1)
În cazul în care perioadele realizate sub incidenţa legislaţiei
unui stat membru sunt exprimate în unităţi diferite de cele pre
văzute în legislaţia unui alt stat membru, transformarea necesară
în scopul cumulării în conformitate cu articolul 6 din regulamen
tul de bază se efectuează după următoarele reguli:
(a) Perioada care urmează a fi utilizată drept bază pentru trans
formare este cea comunicată de instituţia statului membru
sub incidenţa legislaţiei căruia a fost realizată.
(b) În cazul sistemelor în cadrul cărora perioadele sunt exprimate
în zile, transformarea din zile la alte unităţi și invers, precum
și între diferite sisteme bazate pe zile, se calculează în con
formitate cu următorul tabel:
1 zi cores
punde
unui
număr de

1 săptă
mână
corespunde
unui
număr de

1 lună
corespunde
unui
număr de

1 trimestru
corespunde
unui
număr de

Număr
maxim de
zile dintr-un
an calenda
ristic

5 zile

9 ore

5 zile

22 zile

66 zile

264 zile

6 zile

8 ore

6 zile

26 zile

78 zile

312 zile

7 zile

6 ore

7 zile

30 zile

90 zile

360 zile

Sistem
bazat pe

(e) În cazul în care transformarea efectuată în temeiul prezentu
lui alineat are drept rezultat o fracţiune de unitate, rezultatul
se rotunjește la unitatea întreagă superioară imediat
următoare.
(2) Aplicarea alineatului (1) nu duce la generarea, pentru suma
totală a perioadelor realizate în cursul unui an calendaristic, a unui
total care să depășească numărul de zile indicat în ultima coloană
din tabelul de la alineatul (1) litera (b), 52 de săptămâni, 12 luni
sau 4 trimestre.
În cazul în care perioadele care urmează să fie transformate cores
pund sumei maxime anuale a perioadelor menţionată în legislaţia
statului membru respectiv în care au fost realizate, aplicarea ali
neatului (1) nu are drept rezultat, în cursul unui an calendaristic,
perioade mai scurte decât suma maximă posibilă a perioadelor
menţionată în legislaţia în cauză.
(3) Transformarea se operează fie printr-o singură operaţie
care acoperă toate perioadele comunicate ca total, fie pentru
fiecare an, în cazul în care perioadele au fost comunicate anual.
(4) Atunci când instituţia comunică perioadele exprimate sub
formă de zile, indică, în același timp, dacă sistemul pe care îl ges
tionează are la bază cinci, șase sau șapte zile.

TITLUL II
STABILIREA LEGISLAŢIEI APLICABILE

Articolul 14
Informaţii privind articolele 12 și 13 din regulamentul de
bază

persoană recrutată în vederea detașării în alt stat membru, cu con
diţia ca persoana în cauză, imediat anterior începerii activităţii sale
salariate, să se afle deja sub incidenţa legislaţiei statului membru
în care este stabilit angajatorul acesteia.

(1)
În sensul aplicării articolului 12 alineatul (1) din regula
mentul de bază, „persoana care desfășoară o activitate salariată
într-un stat membru, pentru un angajator care își desfășoară în
mod obișnuit activităţile în acest stat membru și care este deta
șată de angajatorul respectiv în alt stat membru” poate fi o

(2)
În sensul aplicării articolului 12 alineatul (1) din regula
mentul de bază, expresia „care își desfășoară în mod obișnuit
activităţile în acest stat membru” se referă la un angajator care des
fășoară în mod obișnuit activităţi semnificative, altele decât cele
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strict legate de gestionarea internă, pe teritoriul statului membru
unde este stabilit, ţinând seama de toate criteriile care caracteri
zează activităţile desfășurate de întreprinderea respectivă; criteri
ile pertinente trebuie să fie adaptate caracteristicilor specifice
fiecărui angajator și naturii reale a activităţilor desfășurate.
(3)
În sensul aplicării articolului 12 alineatul (2) din regula
mentul de bază, expresia „care desfășoară în mod obișnuit o acti
vitate independentă” se referă la o persoană care desfășoară în
mod obișnuit activităţi semnificative pe teritoriul statului mem
bru unde este stabilită. În special, este necesar ca persoana respec
tivă să își fi desfășurat deja activitatea un timp anterior datei de la
care dorește să beneficieze de dispoziţiile respectivului articol și
ca, pe perioada desfășurării oricărei activităţi temporare într-un alt
stat membru, să îndeplinească în continuare, în statul membru în
care este stabilită, cerinţele necesare pentru exercitarea activităţii
sale pentru a fi capabilă să o reia la întoarcere.
(4)
În sensul aplicării articolului 12 alineatul (2) din regula
mentul de bază, criteriul utilizat pentru a stabili dacă activitatea
independentă desfășurată de către o anumită persoană într-un alt
stat membru este „similară” cu activitatea independentă desfășu
rată în mod normal este criteriul naturii efective a activităţii res
pective, și nu cel al clasificării activităţii ca fiind una salariată sau
una independentă, care ar putea fi aplicat activităţii respective de
către celălalt stat membru.
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sau persoanei care desfășoară activităţi independente se desfășoară
în statul respectiv, fără să fie neapărat partea cea mai importantă
a activităţilor respective.
Pentru a stabili dacă o parte semnificativă a activităţilor este des
fășurată într-un stat membru, se ţine seama de următoarele cri
terii orientative:
(a) în cazul unei activităţi salariate, timpul de lucru și/sau remu
neraţiile; și
(b) în cazul unei activităţi independente, cifra de afaceri, timpul
de lucru, numărul serviciilor prestate și/sau venitul.
În cadrul unei evaluări globale, mai puţin de 25 % din criteriile
menţionate anterior indică faptul că o parte semnificativă a acti
vităţilor nu se desfășoară în respectivul stat membru.
(9) În sensul aplicării articolului 13 alineatul (2) litera (b) din
regulamentul de bază, „centrul de interes” al activităţilor unei per
soane care desfășoară activităţi independente se stabilește ţinând
cont de toate aspectele referitoare la activităţile profesionale ale
acelei persoane, în special de locul fix și permanent în care își des
fășoară activitatea, de caracterul obișnuit sau durata activităţilor
desfășurate, de numărul serviciilor prestate, precum și de intenţia
persoanei în cauză, astfel cum aceasta reiese din toate
împrejurările.

(5)
În sensul aplicării articolului 13 alineatul (1) din regula
mentul de bază, o persoană care „desfășoară în mod obișnuit o
activitate salariată în două sau mai multe state membre” este în
special o persoană care:

(10)
Pentru determinarea legislaţiei aplicabile în temeiul aline
atelor (8) și (9), instituţiile respective iau în considerare situaţia
estimată pentru următoarele 12 luni calendaristice.

(a) în timp ce își menţine o anumită activitate într-un stat mem
bru, desfășoară în mod simultan o activitate distinctă pe teri
toriul unuia sau mai multor state membre, indiferent de
durata sau natura respectivei activităţi distincte;

(11)
Dacă o persoană își desfășoară activitatea în calitate de
salariat în două sau mai multe state membre pentru un angajator
cu sediul în afara teritoriului Uniunii și dacă această persoană își
are reședinţa într-un stat membru fără a desfășura acolo o activi
tate semnificativă, persoana respectivă va fi supusă legislaţiei sta
tului membru în care își are reședinţa.

(b) exercită în mod continuu activităţi alternative, cu excepţia
activităţilor de mică anvergură, în două sau mai multe state
membre, indiferent de frecvenţa sau periodicitatea alternării.
(6)
În sensul aplicării articolului 13 alineatul (2) din regula
mentul de bază, o persoană care „desfășoară în mod obișnuit o
activitate independentă în două sau mai multe state membre” este,
în special, o persoană care desfășoară în mod simultan sau alter
nativ una sau mai multe activităţi independente separate, indife
rent de natura acestora, în două sau mai multe state membre.
(7)
Pentru a face deosebirea între activităţile menţionate la ali
neatele (5) și (6) și situaţiile menţionate la articolul 12 alinea
tele (1) și (2) din regulamentul de bază, durata activităţii din unul
sau mai multe state membre (fie cu caracter permanent, fie cu
caracter ad-hoc ori temporar) este decisivă. În acest scop, se rea
lizează o evaluare generală a tuturor elementelor de fapt perti
nente, inclusiv, în ceea ce privește o persoană salariată, în special
locul său de muncă, astfel cum este definit în contractul de muncă.
(8)
În sensul aplicării articolului 13 alineatele (1) și (2) din
regulamentul de bază, o „parte semnificativă a activităţii salariate
sau independente” desfășurată într-un stat membru înseamnă că
o proporţie semnificativă a tuturor activităţilor persoanei salariate

Articolul 15
Proceduri privind aplicarea articolului 11 alineatul (3)
literele (b) și (d), a articolului 11 alineatul (4) și a
articolului 12 din regulamentul de bază (privind furnizarea
de informaţii către instituţiile în cauză)
(1) Dacă nu se specifică altfel la articolul 16 din regulamentul
de punere în aplicare, în cazul în care o persoană își desfășoară
activitatea într-un stat membru altul decât statul membru com
petent în temeiul titlului II din regulamentul de bază, angajatorul
sau, în cazul unei persoane care nu desfășoară o activitate sala
riată, persoana în cauză informează anticipat, ori de câte ori este
posibil, instituţia competentă a statului membru a cărui legislaţie
este aplicabilă. Instituţia respectivă pune, fără întârziere, la dispo
ziţia persoanei în cauză și a instituţiei desemnate de autoritatea
competentă a statului membru în care se desfășoară activitatea
informaţii privind legislaţia aplicabilă persoanei în cauză, în teme
iul articolului 11 alineatul (3) litera (b) sau al articolului 12 din
regulamentul de bază.
(2) Alineatul (1) se aplică mutatis mutandis persoanelor care fac
obiectul articolului 11 alineatul (3) litera (d) din regulamentul de
bază.
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(3)
Un angajator în sensul articolului 11 alineatul (4) din regu
lamentul de bază, care are un salariat la bordul unei nave care
navighează sub pavilionul unui alt stat membru, informează cu
privire la acest fapt, anticipat ori de câte ori este posibil, instituţia
competentă din statul membru a cărui legislaţie este aplicabilă.
Instituţia respectivă pune fără întârziere la dispoziţia instituţiei
desemnate de autoritatea competentă din statul membru sub al
cărui pavilion navighează nava pe care își desfășoară activitatea
angajatul informaţii privind legislaţia aplicabilă persoanei în
cauză, în temeiul articolului 11 alineatul (4) din regulamentul de
bază.

(6)
În cazul în care persoana respectivă nu furnizează infor
maţiile prevăzute la alineatul (1), prezentul articol se aplică la ini
ţiativa instituţiei desemnate de autoritatea competentă din statul
membru de reședinţă, de îndată ce este informată asupra situaţiei
persoanei în cauză, posibil prin intermediul unei alte instituţii
respective.

Articolul 16

Agenţii contractuali ai Comunităţilor Europene își exercită dreptul
de opţiune prevăzut la articolul 15 din regulamentul de bază în
momentul în care se încheie contractul de muncă. Autoritatea
împuternicită să încheie contractul informează instituţia desem
nată din statul membru pentru a cărui legislaţie au optat agenţii
contractuali ai Comunităţilor Europene.

Procedura de aplicare a articolului 13 din regulamentul de
bază
(1) O persoană care desfășoară activităţi în două sau mai multe
state membre informează instituţia desemnată de autoritatea
competentă din statul membru de reședinţă cu privire la aceasta.
(2) Instituţia desemnată de la locul de reședinţă determină fără
întârziere care este legislaţia aplicabilă persoanei respective, ţinând
seama de articolul 13 din regulamentul de bază și de articolul 14
din regulamentul de punere în aplicare. Această determinare ini
ţială a legislaţiei aplicabile este cu titlu provizoriu. Instituţia infor
mează instituţiile desemnate din fiecare stat membru în care se
desfășoară o activitate asupra determinării legislaţiei aplicabile cu
titlu provizoriu.
(3)
Determinarea cu titlu provizoriu a legislaţiei aplicabile
menţionate la alineatul (2) devine definitivă în termen de două
luni de la informarea instituţiei desemnate de autorităţile compe
tente ale statelor membre în cauză cu privire la această determi
nare, în conformitate cu alineatul (2), cu excepţia cazului în care
legislaţia a fost deja determinată definitiv pe baza alineatului (4),
sau când cel puţin una dintre instituţiile în cauză informează insti
tuţia desemnată de autoritatea competentă a statului membru de
reședinţă, până la sfârșitul perioadei de două luni, asupra faptului
că nu poate accepta încă determinarea respectivă sau are un punct
de vedere diferit în această privinţă.
(4) În cazul în care incertitudinea privind determinarea legis
laţiei aplicabile impune stabilirea unor contacte între instituţiile
sau autorităţile din două sau mai multe state membre, la cererea
uneia sau a mai multor instituţii desemnate de autorităţile com
petente din statele membre în cauză sau chiar la cererea autorită
ţilor competente, legislaţia aplicabilă persoanei în cauză se
determină de comun acord, având în vedere articolul 13 din regu
lamentul de bază și dispoziţiile pertinente ale articolului 14 din
regulamentul de punere în aplicare.

Articolul 17
Procedura de aplicare a articolului 15 din regulamentul de
bază

Articolul 18
Procedura de aplicare a articolului 16 din regulamentul de
bază
Cererea, din partea angajatorului sau a persoanei respective, de
derogare de la dispoziţiile articolelor 11-15 din regulamentul de
bază se depune anticipat, ori de câte ori este posibil, la autoritatea
competentă sau la organismul desemnat de autoritatea din statul
membru a cărui legislaţie angajatul sau persoana respectivă soli
cită să îi fie aplicată.

Articolul 19
Furnizarea de informaţii către persoanele în cauză și
angajatori
(1)
Instituţia competentă din statul membru a cărui legislaţie
devine aplicabilă în temeiul titlului II din regulamentul de bază
informează persoana respectivă și, dacă este cazul, angajatorul
(angajatorii) acesteia cu privire la obligaţiile prevăzute în legislaţia
respectivă. Instituţia oferă acestora sprijinul necesar pentru înche
ierea formalităţilor cerute de respectiva legislaţie.
(2) La cererea persoanei respective ori a angajatorului său,
instituţia competentă a statului membru a cărui legislaţie este apli
cabilă în temeiul titlului II din regulamentul de bază eliberează un
atestat conform căruia respectiva legislaţie este aplicabilă și indică,
dacă este cazul, până la ce dată și în ce condiţii.

Articolul 20
În cazul în care intervine o divergenţă de opinii între instituţiile
sau autorităţile competente în cauză, respectivele organisme
încearcă să ajungă la un acord, în conformitate cu condiţiile men
ţionate anterior și cu articolul 6 din regulamentul de punere în
aplicare.
(5)
Instituţia competentă din statul membru a cărui legislaţie
este determinată ca fiind aplicabilă, fie provizoriu, fie definitiv,
informează de îndată persoana respectivă.

Cooperarea între instituţii
(1)
Instituţiile relevante comunică instituţiei competente din
statul membru a cărui legislaţie îi este aplicabilă unei anumite per
soane în temeiul titlului II din regulamentul de bază informaţiile
necesare pentru a stabili data la care legislaţia respectivă devine
aplicabilă și cotizaţiile pe care acea persoană și angajatorul (anga
jatorii) săi sunt obligaţi să le plătească în temeiul legislaţiei
respective.
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(2)
Instituţia competentă a statului membru a cărui legislaţie
devine aplicabilă unei persoane, în temeiul titlului II din regula
mentul de bază, pune la dispoziţia instituţiei desemnate de autori
tatea competentă a statului membru având legislaţia sub incidenţa
căreia s-a aflat ultima dată persoana respectivă informaţiile care
indică data de la care începe să se aplice noua legislaţie.

obligaţia de a achita cotizaţiile prevăzute în acea legislaţie, ca și
când sediul său social sau reprezentanţa sa s-ar afla în statul mem
bru competent.

Articolul 21

(2) Angajatorul care nu are o reprezentanţă în statul membru
a cărui legislaţie este aplicabilă poate cădea de acord cu angajatul
ca acesta din urmă să poată îndeplini obligaţiile angajatorului în
numele său în ceea ce privește plata cotizaţiilor, fără a aduce atin
gere obligaţiilor de bază ale angajatorului. Angajatorul face cunos
cută o astfel de înţelegere instituţiei competente din respectivul
stat membru.

Obligaţiile angajatorului
(1)
Un angajator care își are sediul social sau reprezentanţa în
afara statului membru competent este obligat să respecte toate
obligaţiile stabilite de legislaţia aplicabilă angajaţilor săi, mai ales

TITLUL III
DISPOZIŢII SPECIALE APLICABILE DIFERITELOR CATEGORII DE PRESTAŢII
CAPITOLUL I

Articolul 24

Prestaţiile de boală, de maternitate și de paternitate asimilate

Reședinţa într-un alt stat membru decât statul membru
competent

Articolul 22
Dispoziţii generale de punere în aplicare

(1)
Autorităţile sau instituţiile competente se asigură că se
pune la dispoziţia persoanelor asigurate orice informaţie necesară
în legătură cu procedurile și condiţiile privind acordarea prestaţi
ilor în natură, în cazul în care aceste prestaţii se primesc pe teri
toriul unui alt stat membru decât acela în care se găsește instituţia
competentă.

(2)
Fără a aduce atingere articolului 5 litera (a) din regulamen
tul de bază, un stat membru poate deveni responsabil pentru cos
tul prestaţiilor în conformitate cu articolul 22 din regulamentul de
bază, numai dacă fie persoana asigurată a făcut o cerere de pensie
în temeiul legislaţiei respectivului stat membru, fie, în conformi
tate cu articolele 23-30 din regulamentul de bază, aceasta pri
mește o pensie în temeiul legislaţiei statului membru respectiv.

(1) În scopul aplicării articolului 17 din regulamentul de bază,
persoana asigurată și/sau membrii de familie ai acesteia sunt obli
gaţi să se înregistreze la instituţia de la locul de reședinţă. Dreptul
acestora la prestaţii în natură în statul membru de reședinţă este
atestat printr-un document care se eliberează de instituţia com
petentă la cererea persoanei asigurate sau la cererea instituţiei de
la locul de reședinţă.
(2) Documentul menţionat la alineatul (1) rămâne valabil până
când instituţia competentă informează instituţia de la locul de
reședinţă cu privire la anularea acestuia.
Instituţia din locul de reședinţă informează instituţia competentă
în legătură cu orice înregistrare în conformitate cu alineatul (1) și
cu orice modificare sau anulare a acelei înregistrări.
(3)
Prezentul articol se aplică mutatis mutandis persoanelor
menţionate la articolele 22, 24, 25 și 26 din regulamentul de
bază.

Articolul 25
Articolul 23
Regimul aplicabil în cazul existenţei mai multor regimuri
în statul membru de reședinţă sau de ședere

În cazul în care legislaţia din statul membru de reședinţă sau de
ședere prevede mai multe sisteme de asigurare pentru boală,
maternitate sau paternitate, pentru mai multe categorii de per
soane asigurate, dispoziţiile aplicabile în temeiul articolului 17,
articolului 19 alineatul (1) și articolelor 20, 22, 24 și 26 din regu
lamentul de bază sunt cele ale legislaţiei privind sistemul de asi
gurare general pentru lucrătorii salariaţi.

Șederea într-un alt stat membru decât statul membru
competent
A. Procedura și domeniul de aplicare al exercitării dreptului
(1) În scopul aplicării articolului 19 din regulamentul de bază,
persoana asigurată prezintă furnizorului de servicii medicale din
statul membru de ședere un document eliberat de către instituţia
competentă, care să certifice dreptul său la prestaţii în natură. În
cazul în care persoana asigurată nu se află în posesia unui astfel
de document, instituţia de la locul de ședere, la cerere sau dacă
este necesar, contactează instituţia competentă pentru a obţine
documentul.
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(2) Documentul respectiv certifică faptul că persoana asigurată
are dreptul la prestaţii în natură în condiţiile prevăzute la artico
lul 19 din regulamentul de bază în aceleași condiţii ca și cele apli
cabile persoanelor asigurate în temeiul legislaţiei statului membru
de ședere.
(3)
Prestaţiile în natură prevăzute la articolul 19 alineatul (1)
din regulamentul de bază se referă la prestaţiile în natură acordate
în statul membru de ședere în conformitate cu legislaţia acestuia
și care au devenit necesare din motive medicale în scopul de a
împiedica întoarcerea forţată a unei persoane asigurate în statul
membru competent înainte de încheierea planificată a șederii pen
tru a beneficia de tratamentul care îi este necesar.
B.

Procedura și modalităţile de acoperire a costurilor și de acordare a
rambursării prestaţiilor în natură

(4)
În cazul în care persoana asigurată a suportat efectiv, în
totalitate sau parţial, costurile prestaţiilor în natură prevăzute în
cadrul articolului 19 din regulamentul de bază și dacă legislaţia
aplicată de către instituţia de la locul de ședere prevede posibili
tatea rambursării acestor costuri unei persoane asigurate, aceasta
poate trimite o cerere de rambursare instituţiei de la locul de
ședere. În acest caz, instituţia respectivă rambursează în mod
direct acelei persoane contravaloarea costurilor corespunzătoare
prestaţiilor respective în limitele și în condiţiile aplicabile nive
lurilor de rambursare prevăzute de legislaţia sa naţională.
(5) În cazul în care rambursarea acestor costuri nu a fost soli
citată în mod direct instituţiei de la locul de ședere, costurile
suportate vor fi rambursate persoanei în cauză de către instituţia
competentă, conform nivelurilor de rambursare administrate de
către instituţia de la locul de ședere sau în cuantumurile care ar fi
fost rambursate instituţiei de la locul de ședere dacă articolul 62
din regulamentul de punere în aplicare s-ar fi aplicat cazului vizat.
Instituţia de la locul de ședere furnizează instituţiei competente,
la cerere, toate informaţiile necesare în legătură cu aceste niveluri
sau cuantumuri.
(6) Prin derogare de la alineatul (5), instituţia competentă poate
să efectueze rambursarea costurilor suportate, în limitele și con
diţiile aplicabile nivelurilor de rambursare prevăzute de legislaţia
sa naţională, cu condiţia ca persoana asigurată să fie de acord să i
se aplice această dispoziţie.
(7) În cazul în care legislaţia statului membru de ședere nu pre
vede rambursarea în temeiul alineatelor (4) și (5) în cazul respec
tiv, instituţia competentă poate să efectueze rambursarea
costurilor în limitele și în condiţiile aplicabile nivelurilor de ram
bursare prevăzute de legislaţia sa, fără acordul persoanei asigurate.
(8)
Rambursarea către persoana asigurată nu depășește în
niciun caz cuantumul costurilor suportate în mod efectiv de către
aceasta.
(9) În cazul unor cheltuieli importante, instituţia competentă
poate plăti persoanei asigurate o sumă adecvată în avans imediat
ce respectiva persoană îi înaintează cererea de rambursare.
C. Membrii de familie
(10)
Alineatele (1)-(9) se aplică mutatis mutandis membrilor de
familie ai persoanei asigurate.
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Articolul 26
Tratamentul programat

A. Procedura de autorizare
(1)
În scopul aplicării articolului 20 alineatul (1) din regula
mentul de bază, persoana asigurată prezintă un document eli
berat de către instituţia competentă către instituţia de la locul de
ședere. În sensul prezentului articol, instituţia competentă
înseamnă instituţia care suportă costurile tratamentului progra
mat; în cazurile menţionate la articolul 20 alineatul (4) și artico
lul 27 alineatul (5) din regulamentul de bază, în care cuantumul
prestaţiilor în natură acordate în statul membru de reședinţă este
rambursat pe baza unor sume fixe, instituţia competentă este
instituţia de la locul de reședinţă.
(2) În cazul în care persoana asigurată nu își are reședinţa pe
teritoriul statului membru competent, aceasta solicită autorizaţia
instituţiei din locul de reședinţă, care o transmite imediat institu
ţiei competente.
În acest caz, instituţia de la locul de reședinţă certifică printr-un
atestat dacă condiţiile prevăzute la articolul 20 alineatul (2) teza a
doua din regulamentul de bază sunt îndeplinite în statul membru
de reședinţă.
Instituţia competentă poate refuza acordarea autorizaţiei solici
tate numai dacă, în conformitate cu evaluarea instituţiei de la locul
de reședinţă, condiţiile prevăzute la articolul 20 alineatul (2) teza
a doua din regulamentul de bază nu sunt îndeplinite în statul
membru de reședinţă al persoanei asigurate sau dacă același tra
tament poate fi acordat chiar în statul membru competent, într-un
termen justificat din punct de vedere medical, avându-se în vedere
starea actuală de sănătate și evoluţia probabilă a bolii persoanei în
cauză.
Instituţia competentă informează imediat instituţia de la locul de
reședinţă în legătură cu decizia sa.
În absenţa unui răspuns în perioada stabilită de legislaţia naţională
a acesteia, se consideră că instituţia competentă a acordat
autorizaţia.
(3) Dacă o persoană asigurată care nu își are reședinţa în statul
membru competent are nevoie de un tratament urgent și vital și
autorizaţia nu poate fi refuzată, în conformitate cu teza a doua a
articolului 20 alineatul (2) din regulamentul de bază, instituţia de
la locul de reședinţă acordă autorizaţia în numele instituţiei com
petente și o anunţă imediat pe aceasta.
Instituţia competentă acceptă constatările și opţiunile terapeutice
privind nevoia unui tratament urgent și vital ale medicilor apro
baţi de instituţia de la locul de reședinţă care eliberează autorizaţia.
(4)
În orice moment al procedurii de acordare a autorizaţiei,
instituţia competentă își rezervă dreptul de a supune persoana asi
gurată unei examinări de către un medic la alegerea sa în statul
membru de ședere sau de reședinţă.
(5) Instituţia de la locul de ședere, fără a aduce atingere vreu
nei decizii privind autorizaţia, informează instituţia competentă
dacă se consideră adecvată din punct de vedere medical comple
tarea tratamentului acoperit de autorizaţia existentă.
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Acoperirea costului prestaţiilor în natură suportate de persoana
asigurată

(6) Fără a aduce atingere alineatului (7), articolul 25 alineatele
(4) și (5) din regulamentul de punere în aplicare se aplică mutatis
mutandis.
(7) În cazul în care persoana asigurată a suportat ea însăși în
mod efectiv, în totalitate sau parţial, costurile tratamentelor medi
cale autorizate, iar costurile pe care instituţia competentă este
obligată să le ramburseze instituţiei de la locul de ședere sau per
soanei asigurate în conformitate cu alineatul (6) (costul real) sunt
inferioare costurilor pe care ar fi trebuit să le suporte pentru
același tratament în statul membru competent (costul nominal),
instituţia competentă rambursează, la cerere, costul tratamentu
lui suportat de persoana asigurată până la cuantumul cu care cos
tul nominal depășește costul real. Suma rambursată nu poate
totuși depăși costurile suportate efectiv de persoana asigurată și
poate lua în considerare suma pe care persoana asigurată ar fi tre
buit să o plătească dacă tratamentul ar fi fost acordat în statul
membru competent.
C. Acoperirea costurilor de călătorie și de ședere în cadrul tratamentu
lui programat
(8) În cazul în care legislaţia naţională a instituţiei competente
prevede rambursarea costurilor de călătorie și de ședere care sunt
inseparabil legate de tratamentul la care este supusă persoana asi
gurată, aceste costuri pentru persoana în cauză și, dacă este nece
sar, pentru o persoană care trebuie să o însoţească sunt acoperite
de către această instituţie, atunci când se emite o autorizaţie în
cazul tratamentului într-un alt stat membru.
D. Membrii de familie
(9)
Alineatele (1)-(8) se aplică mutatis mutandis membrilor de
familie ai persoanelor asigurate.
Articolul 27
Prestaţiile în bani pentru incapacitate de muncă în cazul
șederii sau reședinţei într-un alt stat membru decât statul
membru competent
A. Procedura de urmat de către persoana asigurată
(1) Dacă legislaţia statului membru competent prevede ca per
soana asigurată să prezinte un certificat pentru a avea dreptul la
prestaţiile în bani pentru incapacitate de muncă în conformitate
cu articolul 21 alineatul (1) din regulamentul de bază, persoana
asigurată solicită medicului din statul membru de reședinţă care
i-a evaluat starea de sănătate să îi certifice incapacitatea de muncă
și durata probabilă a acesteia.
(2) Persoana asigurată trimite certificatul instituţiei competente
în termenul stabilit de legislaţia statului membru competent.
(3) În cazul în care medicii care efectuează tratamentul în statul
membru de reședinţă nu eliberează certificate de incapacitate de
muncă, iar astfel de certificate sunt solicitate în temeiul legislaţiei
statului membru competent, persoana în cauză se adresează direct
instituţiei de la locul de reședinţă. Această instituţie procedează
imediat la evaluarea, din punct de vedere medical, a incapacităţii
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de muncă a respectivei persoane și la întocmirea certificatului
menţionat la alineatul (1). Acest certificat este transmis imediat
instituţiei competente.
(4)
Transmiterea documentului prevăzut la alineatele (1), (2)
și (3) nu scutește persoana asigurată de îndeplinirea obligaţiilor
prevăzute de către legislaţia aplicabilă, în special în relaţia cu anga
jatorul său. După caz, angajatorul și/sau instituţia competentă pot
solicita angajatului să participe la activităţi menite să promoveze
și să sprijine reluarea activităţii profesionale de către persoana
asigurată.
B.

Procedura de urmat de către instituţia statului membru de reședinţă

(5)
La cererea instituţiei competente, instituţia de la locul de
reședinţă efectuează orice control administrativ sau medical nece
sar al persoanei în cauză, în conformitate cu legislaţia aplicată de
cea din urmă instituţie. Raportul medicului examinator privind, în
special, durata probabilă a incapacităţii de muncă se transmite
imediat de instituţia de la locul de reședinţă către instituţia
competentă.
C. Procedura de urmat de către instituţia competentă
(6)
Instituţia competentă își rezervă dreptul de a proceda la
examinarea persoanei asigurate de către un medic ales de aceasta.
(7) Fără a aduce atingere articolului 21 alineatul (1) teza a doua
din regulamentul de bază, instituţia competentă acordă prestaţiile
în bani direct persoanei în cauză și, dacă este necesar, informează
instituţia de la locul de reședinţă în acest sens.
(8)
În scopul aplicării articolului 21 alineatul (1) din regula
mentul de bază, informaţiile cuprinse în certificatul de incapaci
tate de muncă al unei persoane asigurate redactat într-un alt stat
membru pe baza constatărilor medicale ale instituţiei sau ale doc
torului examinator au o forţă juridică echivalentă unui certificat
redactat în statul membru competent.
(9) În cazul în care instituţia competentă refuză acordarea
prestaţiilor în bani, aceasta notifică decizia sa persoanei asigurate
și în același timp instituţia de la locul de reședinţă.
D. Procedura în cazul șederii într-un alt stat membru decât statul
membru competent
(10) Dispoziţiile alineatelor (1)-(9) se aplică mutatis mutandis în
cazul în care persoana asigurată are drept de ședere într-un alt stat
membru decât statul membru competent.
Articolul 28
Prestaţiile în bani pentru îngrijirea pe termen lung în cazul
șederii sau reședinţei într-un alt stat membru decât statul
membru competent
A. Procedura de urmat de către persoana asigurată
(1) Pentru a avea dreptul la prestaţiile în bani pentru îngrijirea
pe termen lung în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din
regulamentul de bază, persoana asigurată se adresează instituţiei
competente. Instituţia competentă informează, când este necesar,
instituţia de la locul de reședinţă în acest sens.
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(2)
La cererea instituţiei competente, instituţia de la locul de
reședinţă examinează starea de sănătate a persoanei asigurate în
perspectiva îngrijirii pe termen lung a acesteia. Instituţia compe
tentă furnizează instituţiei de la locul de reședinţă toate informaţi
ile necesare pentru această examinare.

(2)
Instituţia competentă informează, de asemenea, instituţia
de la locul de reședinţă sau locul de ședere cu privire la plata pres
taţiilor în bani pentru îngrijirea pe termen lung în cazul în care
legislaţia aplicată de către această din urmă instituţie prevede
prestaţii în natură pentru îngrijirea pe termen lung, incluse în lista
la care se face referire la articolul 34 alineatul (2) din regulamen
tul de bază.

C. Procedura de urmat de către instituţia competentă

B.

(3)
Pentru a stabili gradul de necesitate a îngrijirii pe termen
lung, instituţia competentă are dreptul de a proceda la examinarea
persoanei asigurate de către un medic sau orice alt expert la ale
gerea sa.

Procedura de urmat de către instituţia de la locul de reședinţă sau
ședere

(4)
Articolul 27 alineatul (7) din regulamentul de punere în
aplicare se aplică mutatis mutandis.

(3) După primirea informaţiilor prevăzute la alineatul (2), insti
tuţia de la locul de reședinţă sau ședere informează imediat insti
tuţia competentă cu privire la orice prestaţii în natură pentru
îngrijirea pe termen lung având același scop acordat conform
legislaţiei sale persoanei în cauză, precum și cu privire la rata de
rambursare aplicabilă.

D. Procedura în cazul șederii într-un alt stat membru decât statul
membru competent

(4) Comisia administrativă stabilește, dacă este cazul, măsurile
de punere în aplicare a dispoziţiilor prezentului articol.

(5) Alineatele (1)-(4) se aplică mutatis mutandis în cazul șederii
persoanei asigurate într-un alt stat membru decât statul membru
competent.

Articolul 32

E.

Membrii de familie

(6)
Alineatele (1)-(5) se aplică mutatis mutandis membrilor de
familie ai persoanei asigurate.
Articolul 29
Aplicarea articolului 28 din regulamentul de bază
În cazul în care statul membru în care fostul lucrător frontalier
și-a desfășurat ultima activitate nu mai este statul membru com
petent și fostul lucrător frontalier sau un membru al familiei sale
călătorește acolo în scopul de a primi prestaţii în natură în teme
iul articolului 28 din regulamentul de bază, acesta prezintă insti
tuţiei de la locul de ședere un document eliberat de către instituţia
competentă.
Articolul 30
Cotizaţiile titularilor de pensii
În cazul în care o persoană primește o pensie din partea mai mul
tor state membre, cuantumul cotizaţiilor reţinute din toate pen
siile plătite nu poate fi în niciun caz mai mare decât cuantumul
reţinut în cazul unei persoane care primește o pensie cu același
cuantum din partea statului membru competent.
Articolul 31
Aplicarea articolului 34 din regulamentul de bază

Măsuri speciale de punere în aplicare
(1) Atunci când o persoană sau un grup de persoane sunt scu
tite la cerere de asigurarea obligatorie de sănătate, iar aceste per
soane nu intră astfel sub incidenţa unui sistem de asigurare pentru
boală căruia i se aplică regulamentul de bază, instituţia altui stat
membru nu devine, doar datorită acestei scutiri, responsabilă pen
tru a suporta costurile prestaţiilor în natură sau în bani acordate
acestor persoane sau unui membru de familie al acestora în teme
iul titlului III capitolul 1 din regulamentul de bază.
(2) Pentru statele membre menţionate în anexa 2, dispoziţiile
titlului III capitolul 1 din regulamentul de bază privind prestaţiile
în natură se aplică persoanelor care au dreptul la prestaţii în natură
exclusiv pe baza unui regim special pentru funcţionarii publici
numai în măsura specificată în acesta.
Instituţia din alt stat membru nu devine, numai în temeiul acestei
scutiri, responsabilă să suporte costurile prestaţiilor în natură sau
în bani acordate respectivelor persoane sau membrilor de familie
ai acestora.
(3)
Atunci când persoanele menţionate la alineatele (1) și (2)
sau membrii de familie ai acestora sunt rezidenţi într-un stat
membru în care dreptul de a primi prestaţii în natură nu intră sub
incidenţa condiţiilor asigurării sau ale activităţii salariate sau inde
pendente, aceștia au obligaţia de a acoperi costurile totale ale pres
taţiilor în natură prevăzute în ţara lor de reședinţă.
CAPITOLUL II

Prestaţii în cazul unor accidente de muncă și boli profesionale

A. Procedura de urmat de către instituţia competentă
(1) Instituţia competentă informează persoana în cauză cu pri
vire la dispoziţiile cuprinse în articolul 34 din regulamentul de
bază, referitoare la prevenirea cumulului de prestaţii. Aplicarea
unor astfel de reguli asigură că persoana care nu își are reședinţa
pe teritoriul statului competent are dreptul la prestaţii având cel
puţin același cuantum total sau valoare totală ca și cele la care ar
avea dreptul în cazul în care și-ar avea reședinţa în statul membru
respectiv.

Articolul 33
Dreptul la prestaţii în natură și în bani în cazul reședinţei
sau șederii într-un alt stat membru decât statul membru
competent
(1)
În scopul aplicării articolului 36 din regulamentul de bază,
procedurile prevăzute la articolele 24-27 din regulamentul de
punere în aplicare se aplică mutatis mutandis.
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(2) Atunci când acordă prestaţii în natură în legătură cu acci
dente de muncă și boli profesionale în temeiul legislaţiei naţio
nale a statului membru de ședere sau de reședinţă, instituţia
statului membru respectiv informează fără întârziere instituţia
competentă.

Articolul 34
Procedura în cazul unui accident de muncă sau al unei boli
profesionale care apare într-un alt stat membru decât
statul membru competent

(1) În cazul în care survine un accident de muncă sau este diag
nosticată o boală profesională pentru prima dată pe teritoriul unui
alt stat membru decât statul membru competent, declaraţia sau
notificarea cu privire la accidentul de muncă sau boala profesio
nală, în condiţiile în care respectiva declaraţie sau notificare este
prevăzută de legislaţia naţională, trebuie făcută în conformitate cu
dispoziţiile legislaţiei statului membru competent, fără a aduce
atingere, după caz, altor dispoziţii legale aplicabile, în vigoare pe
teritoriul statului membru în care a survenit accidentul de muncă
sau în care a fost diagnosticată pentru prima dată boala profesio
nală, dispoziţii care rămân, în acest caz, aplicabile. Declaraţia sau
notificarea este adresată instituţiei competente.

(2) Instituţia din statul membru pe teritoriul căruia a survenit
accidentul de muncă sau a fost diagnosticată pentru prima dată
boala profesională notifică instituţia competentă în legătură cu
certificatele medicale eliberate pe teritoriul statului membru
respectiv.

(3) În cazul în care, ca urmare a unui accident survenit în tim
pul deplasării către sau dinspre locul de muncă pe teritoriul unui
alt stat membru decât statul membru competent, este necesară o
anchetă pe teritoriul primului stat membru, în scopul stabilirii
drepturilor la prestaţiile relevante, instituţia competentă poate
numi în acest scop o persoană care informează autorităţile statu
lui membru respectiv. Instituţiile colaborează în scopul evaluării
tuturor informaţiilor relevante și pentru consultarea rapoartelor și
a oricăror alte documente referitoare la accident.

(4) În urma tratamentului, la cererea instituţiei competente, se
trimite un raport detaliat însoţit de certificate medicale privind
consecinţele permanente ale accidentului sau ale bolii, în special
starea din momentul respectiv a persoanei accidentate și vinde
carea sau stabilizarea leziunilor. Onorariile relevante se plătesc,
după caz, de instituţia de la locul de reședinţă sau de ședere, acolo
unde este cazul, în conformitate cu tariful aplicat de acea institu
ţie, pe cheltuiala instituţiei competente.

(5) La cererea instituţiei de la locul de reședinţă sau de ședere,
instituţia competentă o notifică, după caz, în legătură cu decizia
de stabilire a datei de vindecare sau de stabilizare a leziunilor și,
după caz, în legătură cu decizia privind acordarea unei pensii.
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Articolul 35

Contestarea caracterului profesional al accidentului sau
bolii
(1)
În cazul în care instituţia competentă contestă aplicarea
legislaţiei privind accidentele la locul de muncă sau bolile profe
sionale prevăzute la articolul 36 alineatul (2) din regulamentul de
bază, aceasta informează fără întârziere instituţia de la locul de
reședinţă sau de ședere care a acordat prestaţiile în natură, care vor
fi în acest caz considerate prestaţii în cadrul asigurărilor de
sănătate.
(2)
În cazul în care s-a luat o decizie definitivă cu privire la
acest subiect, instituţia competentă informează fără întârziere
instituţia de la locul de reședinţă sau de ședere care a acordat
prestaţiile în natură.
În cazul în care nu s-a constatat un accident de muncă sau o boală
profesională, prestaţiile în natură sunt acordate în continuare ca
prestaţii de boală, cu condiţia ca persoana în cauză să fie
îndreptăţită să le primească.
În cazul în care s-a constatat un accident de muncă sau o boală
profesională, prestaţiile de boală în natură acordate persoanei în
cauză sunt considerate prestaţii pentru accident de muncă sau
boală profesională de la data la care a survenit accidentul de
muncă sau a fost pentru prima dată diagnosticată medical boala.
(3)
Articolul 6 alineatul (5) paragraful al doilea din regulamen
tul de punere în aplicare se aplică mutatis mutandis.
Articolul 36
Procedura în cazul expunerii la riscul unei boli
profesionale în mai multe state membre
(1)
În cazul prevăzut la articolul 38 din regulamentul de bază,
declaraţia sau notificarea cu privire la boala profesională se trimite
instituţiei competente pentru bolile profesionale din ultimul stat
membru în temeiul legislaţiei căruia persoana în cauză a desfășu
rat o activitate de natură să cauzeze boala respectivă.
În cazul în care instituţia căreia i-a fost trimisă declaraţia sau noti
ficarea constată că activitatea de natură să cauzeze boala profe
sională respectivă a fost ultima dată desfășurată în temeiul
legislaţiei unui alt stat membru, respectiva instituţie trimite
declaraţia sau notificarea, împreună cu certificatele însoţitoare,
instituţiei omoloage din acel stat membru.
(2)
În cazul în care instituţia din ultimul stat membru în teme
iul legislaţiei căruia persoana în cauză a desfășurat o activitate de
natură să cauzeze boala profesională respectivă constată că per
soana în cauză sau urmașii acesteia nu îndeplinesc cerinţele acelei
legislaţii, între altele pentru că persoana în cauză nu a desfășurat
niciodată în respectivul stat membru o activitate care a cauzat
boala profesională sau pentru că statul membru respectiv nu recu
noaște natura profesională a bolii, instituţia menţionată înaintează
fără întârziere instituţiei din statul membru anterior în temeiul
legislaţiei căruia persoana în cauză a desfășurat o activitate de
natură să cauzeze boala profesională respectivă declaraţia sau
notificarea și toate certificatele însoţitoare, inclusiv constatările și
rapoartele medicale realizate de prima instituţie.
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(3)
Acolo unde este cazul, instituţiile aplică din nou procedura
prevăzută la alineatul (2) până ajung la instituţia omoloagă din
statul membru în temeiul legislaţiei căruia persoana în cauză a
desfășurat o activitate de natură să cauzeze boala respectivă.
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(a) la cererea instituţiei competente a unui alt stat membru, oferă
informaţii privind gradul de incapacitate de muncă anterioară
sau ulterioară și, acolo unde este posibil, oferă informaţii care
permit stabilirea faptului că incapacitatea este sau nu rezul
tatul unui accident de muncă în sensul legislaţiei aplicate de
instituţie în celălalt stat membru;

Articolul 37
Schimbul de informaţii între instituţii și plăţile în avans în
cazul introducerii unei căi de atac împotriva unei decizii
de neacordare a prestaţiilor
(1)
În cazul introducerii unei căi de atac împotriva unei decizii
de neacordare a prestaţiilor luată de instituţia unuia dintre statele
membre în temeiul legislaţiei căruia persoana în cauză a desfășu
rat o activitate de natură să cauzeze boala profesională respectivă,
instituţia în cauză informează instituţia căreia i-a fost trimisă
declaraţia sau notificarea, în conformitate cu procedura prevăzută
la articolul 36 alineatul (2) din regulamentul de punere în apli
care, iar ulterior o informează în momentul în care a fost luată
decizia finală.
(2)
În cazul în care o persoană are dreptul la prestaţii în teme
iul legislaţiei aplicate de către instituţia căreia i-a fost trimisă
declaraţia sau notificarea, acea instituţie face plăţile în avans, al
căror cuantum se determină, dacă este cazul, după consultarea
instituţiei care a luat decizia împotriva căreia s-a introdus o cale
de atac, în așa fel încât să se evite plăţile excedentare. Aceasta din
urmă rambursează plăţile efectuate în avans în cazul în care, în
urma căii de atac, este obligată să acorde aceste prestaţii. Suma
respectivă se deduce din prestaţiile datorate persoanei în cauză, în
conformitate cu procedura prevăzută la articolele 72 și 73 din
regulamentul de punere în aplicare.
(3)
Articolul 6 alineatul (5) paragraful al doilea din regulamen
tul de punere în aplicare se aplică mutatis mutandis.

(b) în conformitate cu legislaţia aplicabilă, ia în considerare, pen
tru determinarea dreptului la prestaţii și a cuantumului aces
tora, gradul de incapacitate cauzată de aceste cazuri
anterioare sau ulterioare.

Articolul 40
Depunerea și investigarea cererilor de pensii sau de
alocaţii suplimentare
Pentru a primi o pensie sau o alocaţie suplimentară în temeiul
legislaţiei unui stat membru, persoana vizată sau urmașii acesteia
care își au reședinţa pe teritoriul unui alt stat membru înaintează,
dacă este cazul, o cerere fie către instituţia competentă, fie către
instituţia de la locul de reședinţă, care o trimite instituţiei
competente.
Cererea cuprinde informaţiile necesare în conformitate cu legisla
ţia aplicată de instituţia competentă.

Articolul 41
Măsuri speciale de punere în aplicare
(1) În legătură cu statele membre menţionate în anexa 2, dis
poziţiile titlului III capitolul 2 din regulamentul de bază privind
prestaţiile în natură se aplică persoanelor care au dreptul la
prestaţii în natură exclusiv pe baza unui regim special pentru
funcţionarii publici numai în măsura specificată în acesta.

Articolul 38
Agravarea unei boli profesionale
În cazurile prevăzute la articolul 39 din regulamentul de bază,
solicitantul trebuie să furnizeze instituţiei din statul membru de la
care revendică dreptul la prestaţii informaţii privind prestaţiile
acordate anterior pentru boala profesională în cauză. Instituţia
poate contacta oricare altă instituţie competentă anterior pentru
a obţine informaţiile pe care le consideră necesare.

Articolul 39
Evaluarea gradului de incapacitate în cazul unor accidente
sau boli profesionale care au survenit anterior sau ulterior
În cazul în care o incapacitate de muncă anterioară sau ulterioară
a fost cauzată de un accident survenit atunci când persoana în
cauză era supusă legislaţiei unui stat membru care nu face distinc
ţii în funcţie de originea incapacităţii de muncă, instituţia compe
tentă sau organismul desemnat de autoritatea competentă a
statului membru respectiv:

(2) Articolul 32 alineatul (2) paragraful al doilea și articolul 32
alineatul (3) din regulamentul de punere în aplicare se aplică muta
tis mutandis.

CAPITOLUL III

Ajutorul de deces

Articolul 42
Revendicarea dreptului la ajutor de deces
În scopul aplicării articolelor 42 și 43 din regulamentul de bază,
cererea pentru ajutorul de deces trebuie trimisă fie instituţiei com
petente, fie instituţiei de la locul de reședinţă al solicitantului care
o va trimite instituţiei competente.
Cererea cuprinde informaţiile necesare în conformitate cu legisla
ţia aplicată de instituţia competentă.
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CAPITOLUL IV

Indemnizaţiile de invaliditate și prestaţiile pentru limită de
vârstă și de urmaș
Articolul 43
Dispoziţii suplimentare privind calcularea cuantumului
prestaţiei
(1)
În scopul calculării cuantumului teoretic și al cuantumului
efectiv al prestaţiei, în conformitate cu articolul 52 alineatul (1)
litera (b) din regulamentul de bază, se aplică normele prevăzute la
articolul 12 alineatele (3), (4), (5) și (6) din regulamentul de punere
în aplicare.
(2) În cazul în care perioadele de asigurare voluntară sau facul
tativă continuă nu au fost luate în considerare în temeiul artico
lului 12 alineatul (3) din regulamentul de punere în aplicare,
instituţia din statul membru sub incidenţa cărei legislaţii au fost
realizate aceste perioade calculează cuantumul corespunzător res
pectivelor perioade în temeiul legislaţiei pe care o aplică. Cuantu
mul real al prestaţiei, calculat în conformitate cu articolul 52
alineatul (1) litera (b) din regulamentul de bază, este mărit cu
cuantumul corespunzător perioadelor de asigurare voluntară sau
facultativă continuă.
(3)
Instituţia din fiecare stat membru calculează, în temeiul
legislaţiei pe care o aplică, cuantumul datorat corespunzător peri
oadelor de asigurare voluntară sau facultativă continuă care, în
temeiul articolului 53 alineatul (3) litera (c) din regulamentul de
bază, nu intră sub incidenţa normelor unui alt stat membru pri
vind retragerea, reducerea sau suspendarea.
În cazul în care legislaţia aplicată de către instituţia competentă nu
îi permite acesteia să determine în mod direct acest cuantum, pe
motiv că legislaţia respectivă alocă cuantumuri diferite perioade
lor de asigurare, poate fi stabilit un cuantum nominal. Comisia
administrativă stabilește modalităţile de determinare a respectivu
lui cuantum nominal.
Articolul 44
Luarea în considerare a perioadelor de creștere a copilului
(1)
În sensul prezentului articol, „perioada de creștere a copi
lului” se referă la orice perioadă care este avută în vedere în teme
iul legislaţiei privind pensiile a unui stat membru sau care aduce
în mod explicit un supliment unei pensii, pentru motivul că o per
soană a crescut un copil, indiferent de metoda folosită pentru a
calcula aceste perioade și indiferent dacă ele sunt cumulate pe
durata creșterii copilului sau sunt recunoscute retroactiv.
(2)
În cazul în care, în temeiul legislaţiei statului membru care
este competent în conformitate cu titlul II din regulamentul de
bază, nicio perioadă de creștere a copilului nu este luată în con
siderare, instituţia din statul membru a cărui legislaţie se aplică
persoanei vizate, în conformitate cu titlul II din regulamentul de
bază, pe motivul că aceasta desfășura o activitate salariată sau
independentă la data la care, în conformitate cu această legislaţie,
perioada de creștere a copilului a început să fie luată în conside
rare pentru copilul în cauză, rămâne responsabilă pentru luarea în
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considerare a acestei perioade drept perioadă de creștere a copi
lului în conformitate cu legislaţia proprie, ca și cum aceasta a avut
loc pe teritoriul său.
(3)
Alineatul (2) nu se aplică în cazul în care persoana vizată
se află sau se va afla sub incidenţa legislaţiei altui stat membru
datorită desfășurării unei activităţi salariate sau independente în
statul respectiv.

Articolul 45
Cerere de prestaţii
A. Depunerea cererii de prestaţii, în temeiul legislaţiei de tip A în con
formitate cu articolul 44 alineatul (2) din regulamentul de bază
(1)
Pentru a beneficia de prestaţii în temeiul legislaţiei de tip A
în conformitate cu articolul 44 alineatul (2) din regulamentul de
bază, solicitantul înaintează o cerere către instituţia statului mem
bru a cărei legislaţie era aplicabilă în momentul în care a survenit
incapacitatea de muncă urmată de invaliditate sau de agravarea
acestei invalidităţi ori către instituţia de la locul de reședinţă, care
transmite cererea primei instituţii.
(2)
În cazul în care au fost acordate prestaţii de boală în bani,
data de expirare a perioadei de acordare a acestora este conside
rată, acolo unde este cazul, ca dată de înaintare a cererii de pensie.
(3)
În cazul prevăzut la articolul 47 alineatul (1) din regula
mentul de bază, instituţia unde a fost asigurată ultima dată per
soana în cauză informează instituţia care a acordat iniţial
prestaţiile, cu privire la suma și data începerii acordării prestaţii
lor în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei aplicabile. De la
această dată, prestaţiile cuvenite înainte de agravarea invalidităţii
sunt retrase sau reduse până la nivelul suplimentului prevăzut la
articolul 47 alineatul (2) din regulamentul de bază.
B.

Depunerea altor cereri de prestaţii

(4)
În alte situaţii decât cele prevăzute la alineatul (1), solici
tantul înaintează o cerere fie către instituţia de la locul său de reșe
dinţă, fie către instituţia ultimului stat membru a cărei legislaţie a
fost aplicabilă. În cazul în care persoana vizată nu a fost niciodată
supusă legislaţiei aplicate de către instituţia de la locul de reșe
dinţă, această instituţie transmite cererea către instituţia ultimului
stat membru a cărei legislaţie a fost aplicabilă.
(5)
Data înaintării cererii se aplică pentru toate instituţiile în
cauză.
(6) Prin derogare de la alineatul (5), în cazul în care solicitan
tul, în ciuda faptului că acest lucru i-a fost solicitat, nu informează
asupra faptului că a fost angajat sau că a avut reședinţa în alte state
membre, data la care solicitantul își finalizează cererea iniţială sau
înaintează o nouă cerere pentru perioadele lipsă de activitate sala
riată sau/și de reședinţă într-un stat membru este considerată ca
fiind data înaintării cererii către instituţia care aplică legislaţia în
cauză, sub rezerva aplicării unor dispoziţii mai favorabile ale
acesteia.
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Articolul 46
Certificate și informaţii care trebuie înaintate de către
solicitant odată cu cererea
(1)
Cererea este înaintată de solicitant în conformitate cu dis
poziţiile legislaţiei aplicate de instituţia menţionată la articolul 45
alineatul (1) sau (4) din regulamentul de punere în aplicare și este
însoţită de documentele justificative solicitate de acea legislaţie. În
special, solicitantul furnizează toate informaţiile relevante dispo
nibile și documentele justificative referitoare la perioadele de asi
gurare (instituţii, numere de asigurare), activitatea salariată
(angajatori) sau activitatea independentă (natura și locul desfășu
rării activităţii) și reședinţa (adrese) care ar fi putut fi desfășurate
sub incidenţa unei alte legislaţii, precum și durata acestor perioade.
(2) În cazul în care, în conformitate cu articolul 50 alineatul (1)
al regulamentului de bază, solicitantul cere amânarea prestaţiilor
de limită de vârstă în conformitate cu legislaţia unuia sau mai
multor state membre, acesta specifică în cererea sa legislaţia în
conformitate cu care solicită amânarea prestaţiilor. Pentru a per
mite solicitantului să își exercite acest drept, instituţiile vizate, la
cererea solicitantului, transmit acestuia toate informaţiile aflate la
dispoziţia lor, pentru ca acesta să poată evalua consecinţele acor
dării concomitente sau succesive a prestaţiilor pe care le-ar putea
solicita.
(3) În cazul în care solicitantul retrage o cerere de prestaţii pre
văzute în legislaţia unui anumit stat membru, această retragere nu
se consideră o retragere concomitentă a cererilor de prestaţii pre
văzute în legislaţia altor state membre.

Articolul 47
Investigarea cererilor de către instituţiile vizate
A. Instituţia de contact
(1)
Instituţia căreia îi este înaintată sau transmisă cererea de
prestaţii în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) sau (4) din
regulamentul de punere în aplicare este denumită în continuare
„instituţie de contact”. Instituţia locului de reședinţă nu este denu
mită instituţie de contact în cazul în care persoana vizată nu s-a
aflat niciun moment sub incidenţa legislaţiei aplicate de către acea
instituţie.
Pe lângă investigarea cererii de prestaţii în conformitate cu legis
laţia aplicabilă, această instituţie, în calitatea sa de instituţie de
contact, promovează schimbul de date, comunicarea deciziilor și
a operaţiunilor necesare pentru investigarea cererii de către insti
tuţiile vizate, furnizează solicitantului, la cerere, orice informaţii
relevante pentru aspectele comunitare ale investigaţiei și îl ţine la
curent în legătură cu evoluţia acesteia.
B.

Investigarea cererilor de prestaţii, în temeiul legislaţiei de tip A în
conformitate cu articolul 44 din regulamentul de bază

(2)
În cazul prevăzut la articolul 44 alineatul (3) din regula
mentul de bază, instituţia de contact trimite toate documentele
referitoare la persoana în cauză instituţiei unde aceasta a fost asi
gurată anterior, care, la rândul ei, examinează cazul.
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(3) Articolele 48-52 din regulamentul de punere în aplicare nu
se aplică investigării cererilor prevăzute la articolul 44 din regu
lamentul de bază.

C. Investigarea altor cereri de prestaţii

(4)
În alte cazuri decât cele menţionate la alineatul (2), institu
ţia de contact trimite fără întârziere cererea de prestaţii și toate
documentele pe care le are la dispoziţie și, acolo unde este cazul,
documentele relevante furnizate de solicitant, către toate instituţi
ile în cauză, astfel încât acestea să poată începe concomitent
investigarea cererii. Instituţia de contact notifică celorlalte institu
ţii perioadele de asigurare sau reședinţă care fac obiectul legisla
ţiei sale. Aceasta indică, de asemenea, ce documente vor fi
înaintate la o dată ulterioară și completează cererea cât mai curând
posibil.

(5) Fiecare dintre instituţiile în cauză notifică instituţiei de con
tact și celorlalte instituţii în cauză, cât mai curând posibil, peri
oadele de asigurare sau reședinţă care fac obiectul legislaţiei sale.

(6)
Fiecare instituţie în cauză calculează cuantumul prestaţii
lor în conformitate cu articolul 52 din regulamentul de bază și
notifică instituţiei de contact și celorlalte instituţii în cauză deci
zia sa, cuantumul prestaţiilor datorate, precum și orice informaţii
cerute în sensul articolelor 53-55 ale regulamentului de bază.

(7)
În cazul în care o instituţie stabilește, pe baza informaţiilor
menţionate la alineatele (4) și (5) din prezentul articol, că artico
lul 46 alineatul (2) sau articolul 57 alineatul (2) sau (3) din regu
lamentul de bază sunt aplicabile, aceasta informează instituţia de
contact și celelalte instituţii în cauză.

Articolul 48
Notificarea solicitantului cu privire la decizii

(1)
Fiecare instituţie notifică solicitantului decizia luată în con
formitate cu legislaţia aplicabilă. Fiecare decizie precizează căile de
atac și termenele în care se pot fi introduse acestea. După ce insti
tuţia de contact a fost notificată referitor la toate deciziile luate de
fiecare instituţie, aceasta transmite solicitantului și celorlalte insti
tuţii o sinteză a acestor decizii. Un model de sinteză este elaborat
de Comisia administrativă. Nota de sinteză este trimisă solicitan
tului în limba instituţiei sau, la cererea solicitantului, în limba
aleasă de acesta, recunoscută ca limbă oficială a instituţiilor comu
nitare în conformitate cu articolul 290 din tratat.

(2)
În cazul în care solicitantul consideră, în urma primirii sin
tezei, că drepturile sale au fost afectate în mod negativ de inter
acţiunea dintre deciziile luate de către instituţiile în cauză,
solicitantul are dreptul la o reexaminare a deciziilor de către insti
tuţiile în cauză în termenele prevăzute de respectivele legislaţiile
naţionale. Termenele stabilite curg de la data primirii notei de sin
teză. Rezultatul reexaminării este notificat solicitantului în scris.
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Articolul 49
Stabilirea gradului de invaliditate
(1) În cazul în care sunt aplicabile dispoziţiile articolului 46 ali
neatul (3) din regulamentul de bază, singura instituţie autorizată
să ia decizia privind gradul de invaliditate al solicitantului este
instituţia de contact, dacă legislaţia aplicată de această instituţie
este inclusă în anexa VII la regulamentul de bază, sau, dacă nu este
cazul, instituţia a cărei legislaţie este inclusă în respectiva anexă și
s-a aplicat ultima dată solicitantului. Aceasta ia decizia imediat ce
stabilește dacă sunt întrunite condiţiile de eligibilitate prevăzute de
legislaţia aplicabilă, luând în considerare, acolo unde este cazul,
dispoziţiile articolelor 6 și 51 din regulamentul de bază. Aceasta
informează imediat celelalte instituţii în cauză cu privire la deci
zia respectivă.
În cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate prevă
zute de legislaţia aplicabilă, altele decât cele referitoare la gradul
de invaliditate, luând în considerare dispoziţiile articolelor 6 și 51
din regulamentul de bază, instituţia de contact informează ime
diat instituţia competentă a ultimului stat membru a cărui legis
laţie a fost aplicabilă solicitantului. Aceasta din urmă este
autorizată să ia decizia privind gradul de invaliditate al solicitan
tului, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate pre
văzute de legislaţia aplicabilă. Aceasta informează imediat celelalte
instituţii în cauză cu privire la decizia respectivă.
Atunci când se determină eligibilitatea, situaţia poate fi prezen
tată, dacă este necesar, în aceleași condiţii, instituţiei competente
în materie de invaliditate din statul membru a cărui legislaţie a fost
prima aplicabilă solicitantului.
(2) Acolo unde nu sunt aplicabile dispoziţiile articolului 46 ali
neatul (3) din regulamentul de bază, fiecare instituţie, în confor
mitate cu legislaţia sa, are posibilitatea de a supune solicitantul
unei examinări medicale, efectuate de către un medic sau de către
un alt expert, la alegerea instituţiei, pentru a determina gradul de
invaliditate. Cu toate acestea, instituţia unui stat membru ia în
considerare documentele, rapoartele medicale și informaţiile
administrative culese de instituţia oricărui alt stat membru ca și
cum acestea ar fi fost elaborate în propriul stat membru.

Articolul 50
Plăţile parţiale provizorii și plata în avans a prestaţiilor
(1)
Fără a aduce atingere articolului 7 din regulamentul de
punere în aplicare, orice instituţie care stabilește, în procesul de
investigare a unei cereri de prestaţii, că solicitantul are dreptul la
o prestaţie autonomă prevăzută de legislaţia aplicabilă, în confor
mitate cu articolul 52 alineatul (1) litera (a) din regulamentul de
bază, plătește această prestaţie fără întârziere. Această plată este
considerată provizorie în cazul în care cuantumul poate fi influ
enţat de rezultatul procedurii de investigare a cererii.
(2)
În cazul în care este evident din informaţiile disponibile că
solicitantul este eligibil pentru o plată din partea unei instituţii, în
temeiul articolului 52 alineatul (1) litera (b) din regulamentul de
bază, acea instituţie efectuează o plată în avans, al cărei cuantum
este cât mai apropiat de cuantumul care va fi probabil plătit în
temeiul articolului 52 alineatul (1) litera (b) din regulamentul de
bază.
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(3)
Fiecare instituţie obligată să plătească prestaţiile provizorii
sau să efectueze plata în avans, în temeiul alineatului (1) sau (2),
informează fără întârziere solicitantul, atrăgând în mod explicit
atenţia acestuia asupra naturii provizorii a acestei măsuri și asu
pra oricăror drepturi de a recurge la căi de atac în conformitate
cu legislaţia sa.

Articolul 51
Recalcularea prestaţiilor
(1)
În cazul în care are loc o nouă calculare a prestaţiilor, în
conformitate cu articolul 48 alineatele (3) și (4), articolul 50 ali
neatul (4) și articolul 59 alineatul (1) din regulamentul de bază,
articolul 50 din regulamentul de punere în aplicare este aplicabil
mutatis mutandis.
(2) În cazul în care are loc o nouă calculare, retragere sau sus
pendare a prestaţiei, instituţia care a luat decizia informează ime
diat persoana în cauză și informează fiecare dintre instituţiile
relativ la care persoana în cauză deţine vreun drept.

Articolul 52
Măsuri de accelerare a procesului de calculare a pensiilor
(1) Pentru a facilita și accelera investigarea cererilor de prestaţii,
precum și plata prestaţiilor, instituţiile a căror legislaţie s-a aplicat
unei persoane:
(a) fac schimb de sau pun la dispoziţia instituţiilor din alte state
membre elementele privitoare la identificarea persoanelor
care schimbă o legislaţie naţională aplicabilă cu o alta și
împreună se asigură că aceste elemente de identificare sunt
păstrate și corespund sau, dacă nu este cazul, pun la dispo
ziţia acestor persoane mijloace de acces direct la elementele
lor de identificare;
(b) suficient de devreme înainte de vârsta minimă de începere a
drepturilor de pensie sau înainte de o vârstă care urmează a
fi stabilită în legislaţia naţională, schimbă sau pun la dispo
ziţia persoanei în cauză și a instituţiilor altor state membre
informaţii (perioade efectuate sau alte elemente importante)
privind drepturile de pensie ale persoanelor care au schimbat
o legislaţie naţională aplicabilă cu o alta sau, dacă nu este
cazul, informează aceste persoane sau le pune la dispoziţie
mijloacele prin care se pot familiariza cu posibilele lor drep
turi la prestaţii.
(2)
În sensul aplicării alineatului (1), Comisia administrativă
determină informaţiile care urmează să fie schimbate sau puse la
dispoziţie și stabilește procedurile și mecanismele adecvate, luând
în considerare caracteristicile, organizarea tehnică și administra
tivă, precum și mijloacele tehnologice aflate la dispoziţia sisteme
lor naţionale de pensii. Comisia administrativă asigură punerea în
aplicare a acestor sisteme de pensii prin organizarea unei moni
torizări a măsurilor luate și a aplicării acestora.
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(3)
În sensul aplicării alineatului (1), ar trebui să fie furnizate
informaţiile menţionate în prezentul articol instituţiei din primul
stat membru care alocă unei persoane un număr personal de iden
tificare (PIN) pentru relaţia cu administraţia protecţiei sociale.

Articolul 53
Măsuri de coordonare în statele membre
(1)
Fără a aduce atingere articolului 51 din regulamentul de
bază, în cazul în care legislaţia naţională prevede norme pentru
stabilirea instituţiei responsabile sau a regimului aplicabil sau pen
tru desemnarea perioadelor de asigurare aferente unui anumit
regim, se aplică aceste norme, luându-se în considerare numai
perioadele de asigurare realizate în temeiul legislaţiei statului
membru respectiv.
(2) În cazul în care legislaţia naţională prevede norme pentru
coordonarea regimurilor speciale aplicabile funcţionarilor publici
și a regimului general pentru persoane salariate, dispoziţiile regu
lamentului de bază și ale regulamentului de punere în aplicare nu
aduc atingere acestor norme.

CAPITOLUL V

Prestaţii de șomaj

Articolul 54
Cumularea perioadelor și calcularea prestaţiilor
(1)
Articolul 12 alineatul (1) din regulamentul de punere în
aplicare se aplică mutatis mutandis articolului 61 din regulamentul
de bază. Fără a aduce atingere obligaţiilor care revin instituţiilor
implicate, persoana în cauză poate înainta instituţiei competente
un document emis de instituţia din statul membru a cărui legis
laţie i-a fost aplicată în ultima sa activitate salariată sau indepen
dentă, specificând perioadele realizate sub incidenţa legislaţiei
respective.
(2)
În scopul aplicării articolului 62 alineatul (3) din regula
mentul de bază, instituţia competentă a statului membru a cărui
legislaţie i-a fost aplicată persoanei în cauză în ultima sa activitate
salariată sau independentă furnizează, fără întârziere, la cererea
instituţiei de la locul de reședinţă, toate informaţiile necesare pen
tru calculul prestaţiilor de șomaj pe care aceasta din urmă le poate
obţine în statul membru de reședinţă, în special salariul sau veni
tul profesional primit.
(3)
În scopul aplicării articolului 62 din regulamentul de bază
și fără a aduce atingere articolului 63 din respectivul regulament,
instituţia competentă a unui stat membru a cărui legislaţie pre
vede variaţia calculului prestaţiilor în funcţie de numărul mem
brilor de familie ia, de asemenea, în considerare membrii de
familie ai persoanei vizate care își au reședinţa în alt stat membru
ca și cum aceștia și-ar avea reședinţa pe teritoriul statului mem
bru competent. Această dispoziţie nu se aplică în cazul în care, în
statul membru de reședinţă a membrilor de familie, o altă per
soană are dreptul la prestaţii de șomaj calculate pe baza număru
lui membrilor de familie.
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Articolul 55

Condiţii și restricţii privind păstrarea dreptului la prestaţii
pentru șomerii care se deplasează în alt stat membru
(1)
Pentru a face obiectul dispoziţiilor articolului 64 din regu
lamentul de bază, șomerul care se deplasează în alt stat membru
informează instituţia competentă înaintea plecării și solicită un
document care certifică faptul că păstrează dreptul la prestaţii în
condiţiile prevăzute la articolul 64 alineatul (1) litera (b) din regu
lamentul de bază.
Instituţia informează persoana în cauză cu privire la obligaţiile
acesteia și furnizează documentul sus-menţionat care conţine
următoarele informaţii:
(a) data la care șomerul a încetat să se afle la dispoziţia servici
ilor de ocupare a forţei de muncă din statul competent;
(b) perioada acordată în conformitate cu articolul 64 alineatul (1)
litera (b) din regulamentul de bază pentru ca șomerul să se
înregistreze ca persoană în căutarea unui loc de muncă în
statul membru în care s-a deplasat;
(c) perioada maximă pe parcursul căreia poate fi păstrat dreptul
la prestaţii, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1)
litera (c) din regulamentul de bază;
(d) circumstanţele care ar putea afecta dreptul la prestaţii.
(2) Șomerul se înregistrează ca persoană în căutarea unui loc
de muncă la serviciile de ocupare a forţei de muncă din statul
membru în care se deplasează, în conformitate cu articolul 64 ali
neatul (1) litera (b) din regulamentul de bază, și furnizează insti
tuţiei din acel stat membru documentul menţionat la alineatul (1).
În cazul în care acesta a informat instituţia competentă, în con
formitate cu alineatul (1), dar nu furnizează documentul respec
tiv, instituţia de la locul în care s-a deplasat șomerul contactează
instituţia competentă pentru a obţine informaţiile necesare.
(3) Serviciile de ocupare a forţei de muncă din statul membru
în care s-a deplasat persoana aflată în șomaj trebuie să o infor
meze pe aceasta de obligaţiile ce îi revin.
(4)
Instituţia de la locul în care s-a deplasat șomerul trimite
imediat instituţiei competente un document care menţionează
data la care șomerul s-a înregistrat la serviciile de ocupare a forţei
de muncă și noua adresă a acestuia.
În cazul în care, pe parcursul perioadei în care șomerul își păs
trează dreptul la prestaţii, intervin circumstanţe care ar putea
afecta dreptul la prestaţii, instituţia de la locul în care s-a deplasat
șomerul trimite imediat instituţiei competente și persoanei în
cauză un document cuprinzând informaţiile relevante.
La cererea instituţiei competente, instituţia de la locul în care s-a
deplasat șomerul furnizează lunar informaţii relevante cu privire
la monitorizarea situaţiei șomerului, în special dacă acesta este
încă înregistrat la serviciile de ocupare a forţei de muncă și res
pectă procedurile organizate de verificare.
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(5) Instituţia de la locul în care s-a deplasat persoana aflată în
șomaj organizează sau face demersurile necesare pentru organi
zarea de controale, ca și cum persoana în cauză ar beneficia de
prestaţii în temeiul legislaţiei proprii. În cazul în care este necesar,
informează imediat instituţia competentă de apariţia oricăror cir
cumstanţe menţionate la alineatul (1) litera (d).
(6) Autorităţile sau instituţiile competente a două sau mai
multe state membre pot conveni asupra unor anumite proceduri
și termene specifice privind monitorizarea situaţiei șomerului,
precum și asupra altor măsuri care facilitează activităţile de cău
tare a unui loc de muncă ale șomerilor care se deplasează în unul
dintre aceste state membre, în temeiul articolului 64 din regula
mentul de bază.
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(2)
Articolul 56 din regulamentul de punere în aplicare nu se
aplică persoanelor aflate sub incidenţa unui regim special de
șomaj pentru funcţionari. Un șomer aflat sub incidenţa unui regim
special de șomaj pentru funcţionari, care este șomer total sau par
ţial și care, în cursul ultimei perioade de angajare, era rezident pe
teritoriul unui stat membru, altul decât statul competent, benefi
ciază de prestaţii în temeiul regimului special de șomaj aplicabil
funcţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei statului
membru competent, ca și cum acesta ar fi rezident pe teritoriul
acelui stat membru; aceste prestaţii sunt acordate de instituţia
competentă, pe cheltuiala acesteia.

CAPITOLUL VI

Prestaţii familiale
Articolul 56
Șomerii rezidenţi într-un alt stat membru decât statul
membru competent
(1) În cazul în care șomerul hotărăște, în conformitate cu arti
colul 65 alineatul (2) din regulamentul de bază, să se pună la dis
poziţia serviciilor de ocupare a forţei de muncă din statul membru
în care și-a desfășurat ultima activitate salariată sau independentă
înregistrându-se ca persoană în căutarea unui loc de muncă, acesta
informează instituţia și serviciile de ocupare a forţei de muncă din
statul membru de la locul său de reședinţă.
La cererea serviciilor de ocupare a forţei de muncă din statul
membru în care persoana în cauză și-a desfășurat ultima activi
tate salariată sau independentă, serviciile de ocupare a forţei de
muncă din locul de reședinţă trimit informaţiile relevante privind
înregistrarea șomerului și procesul de căutare a unui loc de
muncă.
(2)
Atunci când legislaţia aplicabilă în statele membre în cauză
impune șomerului îndeplinirea anumitor obligaţii și/sau efectua
rea unor activităţi de căutare a unui loc de muncă, obligaţiile și/sau
activităţile de căutare a unui loc de muncă de către șomer în statul
membru de reședinţă sunt prioritare.
Neîndeplinirea de către persoana aflată în șomaj a tuturor obliga
ţiilor și/sau neefectuarea activităţilor de căutare a unui loc de
muncă în statul membru în care și-a desfășurat ultima activitate
nu afectează prestaţiile acordate în statul membru de reședinţă.
(3)
În sensul punerii în aplicare a articolului 65 alineatul (5)
litera (b) din regulamentul de bază, instituţia statului membru a
cărui legislaţie a fost ultima dată aplicabilă lucrătorului infor
mează instituţia de la locul de reședinţă, în cazul în care aceasta o
solicită, dacă lucrătorul are dreptul la prestaţii în temeiul artico
lului 64 din regulamentul de bază.

Articolul 58
Reguli de prioritate în caz de cumul
În sensul punerii în aplicare a articolului 68 alineatul (1) litera (b)
punctele (i) și (ii) din regulamentul de bază, în cazul în care ordi
nea priorităţilor nu poate fi stabilită pe baza locului de reședinţă
al copiilor, fiecare stat membru în cauză calculează cuantumul
prestaţiilor incluzând copiii care nu își au reședinţa pe teritoriul
său. În cazul aplicării articolului 68 alineatul (1) litera (b)
punctul (i), instituţia competentă din statul membru a cărui legis
laţie prevede cel mai ridicat nivel al prestaţiilor plătește integral
cuantumul acestora, iar instituţia competentă a celuilalt stat mem
bru îi rambursează jumătate din această sumă, până la limita pre
văzută de legislaţia acestuia.
Articolul 59
Norme aplicabile în cazul schimbării legislaţiei aplicabile
și/sau a competenţei de acordare a prestaţiilor familiale
(1) Atunci când legislaţia aplicabilă și/sau competenţa de acor
dare a prestaţiilor familiale se schimbă între statele membre în
cursul unei luni calendaristice, indiferent de datele de plată a pres
taţiilor familiale în temeiul legislaţiei acelor state membre, insti
tuţia care a plătit prestaţiile familiale în conformitate cu legislaţia
în temeiul căreia au fost acordate prestaţiile la începutul lunii con
tinuă plata acestora până la sfârșitul lunii în curs.
(2)
Aceasta informează instituţia celuilalt stat membru sau a
statelor membre în cauză cu privire la data de la care încetează
plata prestaţiilor familiale respective. Plata prestaţiilor de către
celălalt sau celelalte state membre implicate intră în vigoare înce
pând cu acea dată.

Articolul 60
Articolul 57
Dispoziţii privind aplicarea articolelor 61, 62, 64 și 65 din
regulamentul de bază privind persoanele aflate sub
incidenţa unui sistem special pentru funcţionari
(1) Dispoziţiile articolelor 54 și 55 din regulamentul de punere
în aplicare se aplică mutatis mutandis persoanelor aflate sub inci
denţa unui sistem special de asigurare de șomaj pentru funcţionari.

Procedura de punere în aplicare a articolelor 67 și 68 din
regulamentul de bază
(1)
Cererea pentru prestaţii familiale este adresată instituţiei
competente. În scopul aplicării articolelor 67 și 68 din regulamen
tul de bază, se ia în considerare situaţia întregii familii, ca și când
toate persoanele implicate ar fi supuse legislaţiei statului membru
în cauză și ar avea reședinţa pe teritoriul acestuia, în special în
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ceea ce privește dreptul unei persoane de a solicita aceste prestaţii.
Atunci când o persoană care are dreptul de a solicita prestaţii nu
își exercită acest drept, autoritatea competentă din statul membru
a cărui legislaţie se aplică ia în considerare cererea pentru prestaţii
familiale depusă de celălalt părinte, o persoană asimilată acestuia
sau o persoană sau instituţie care acţionează în calitate de tutore
al copilului sau al copiilor.
(2)
Instituţia căreia i se adresează cererea, în conformitate cu
alineatul (1), o examinează pe baza informaţiilor detaliate furni
zate de solicitant, ţinând seama de situaţia generală de facto și de
situaţia de jure a familiei solicitantului.
În cazul în care instituţia respectivă consideră că legislaţia sa se
aplică în temeiul dreptului de prioritate, în conformitate cu arti
colul 68 alineatele (1) și (2) din regulamentul de bază, aceasta
acordă prestaţiile familiale, în conformitate cu legislaţia pe care o
aplică.
În cazul în care instituţia respectivă consideră că există posibilita
tea acordării unui supliment diferenţial, în temeiul legislaţiei unui
alt stat membru, în conformitate cu articolul 68 alineatul (2) din
regulamentul de bază, respectiva instituţie transmite fără întârzi
ere cererea instituţiei competente din celălalt stat membru și infor
mează persoana în cauză; de asemenea, aceasta informează
instituţia din celălalt stat membru cu privire la decizia sa referi
toare la cerere și la cuantumul prestaţiilor familiale plătite.
(3)
În cazul în care instituţia căreia i-a fost adresată cererea
consideră că legislaţia sa este aplicabilă, dar nu în virtutea unui
drept de prioritate, în conformitate cu articolul 68 alineatele (1)
și (2) din regulamentul de bază, aceasta adoptă fără întârziere o
decizie provizorie privind regulile de prioritate care trebuie apli
cate și transmite cererea instituţiei din celălalt stat membru, în
conformitate cu articolul 68 alineatul (3) din regulamentul de
bază, informându-l, de asemenea, pe solicitant. Această instituţie
are la dispoziţie două luni pentru a adopta o poziţie cu privire la
decizia provizorie respectivă.
În cazul în care instituţia căreia i-a fost transmisă cererea nu
adoptă o poziţie în termen de două luni de la primirea cererii, se
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aplică decizia provizorie menţionată anterior, iar această institu
ţie plătește prestaţiile prevăzute în legislaţia sa și informează insti
tuţia căreia i-a fost adresată cererea cu privire la cuantumul
prestaţiilor plătite.
(4)
În cazul în care există o divergenţă de opinii între instituţi
ile respective cu privire la legislaţia aplicabilă în virtutea unui
drept de prioritate, se aplică articolul 6 alineatele (2)-(5) din regu
lamentul de punere în aplicare. În acest scop, instituţia de la locul
de reședinţă menţionată la articolul 6 alineatul (2) din regulamen
tul de punere în aplicare este instituţia de la locul de reședinţă al
copilului sau al copiilor.
(5) În cazul în care instituţia care a furnizat provizoriu prestaţi
ile a plătit mai mult decât cuantumul pentru care era responsabilă
în ultimă instanţă, aceasta poate solicita să îi fie rambursată dife
renţa de către instituţia care poartă responsabilitatea primară, în
conformitate cu procedura stabilită la articolul 73 din regulamen
tul de punere în aplicare.
Articolul 61
Procedura de punere în aplicare a articolului 69 din
regulamentul de bază
În scopul aplicării articolului 69 din regulamentul de bază, Comi
sia administrativă întocmește o listă a prestaţiilor familiale supli
mentare sau speciale pentru orfani reglementate de articolul
menţionat. În cazul în care nu există nicio dispoziţie pentru acor
darea, de către instituţia competentă, în virtutea unui drept de pri
oritate, de astfel de prestaţii familiale suplimentare sau speciale
pentru orfani în temeiul legislaţiei pe care o aplică, aceasta înain
tează, fără întârziere, toate cererile pentru prestaţii familiale,
împreună cu documentele și informaţiile relevante, instituţiei din
statul membru a cărui legislaţie i s-a aplicat pentru cea mai lungă
perioadă persoanei în cauză și care prevede astfel de prestaţii
familiale suplimentare sau speciale pentru orfani. În anumite
cazuri acest lucru poate însemna retrimiterea cererii, în aceleași
condiţii, către instituţia statului membru în conformitate cu le
gislaţia căruia persoana în cauză a realizat cea mai scurtă dintre
perioadele sale de asigurare sau de rezidenţă.

TITLUL IV
DISPOZIŢII FINANCIARE
CAPITOLUL I

Rambursarea costurilor prestaţiilor în aplicarea articolului 35
și a articolului 41 din regulamentul de bază
Secţiunea 1
Rambursarea pe baza cheltuielilor reale
Articolul 62

competentă, cu excepţia situaţiei în care se aplică articolul 63 din
regulamentul de punere în aplicare.

(2)
În cazul în care o parte sau întregul cuantum al cheltuieli
lor pentru prestaţiile menţionate la alineatul (1) nu reiese din con
tabilitatea instituţiei care le-a acordat, suma care trebuie să fie
restituită se stabilește pe baza unei sume forfetare calculate pe
baza tuturor referinţelor adecvate obţinute din datele disponibile.
Comisia administrativă evaluează bazele folosite pentru calcularea
sumei forfetare și decide cuantumul acesteia.

Principii
(1) În scopul aplicării articolului 35 și a articolului 41 din regu
lamentul de bază, cuantumul real al cheltuielilor pentru prestaţi
ile în natură, astfel cum rezultă din contabilitatea instituţiei care
le-a acordat, este rambursat respectivei instituţii de către instituţia

(3) Nu vor fi luate în calcul la rambursare ratele mai mari decât
cele aplicabile prestaţiilor în natură acordate persoanelor asigu
rate care fac obiectul legislaţiei aplicate de instituţia care acordă
prestaţiile menţionate la alineatul (1).
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Secţiunea 2
Rambursarea pe baza sumelor fixe
Articolul 63
Identificarea statelor membre în cauză
(1)
Statele membre menţionate la articolul 35 alineatul (2) din
regulamentul de bază, ale căror structuri juridice sau administra
tive sunt de așa natură încât rambursarea pe baza cheltuielilor
reale nu este adecvată, sunt enumerate în anexa 3 la regulamentul
de punere în aplicare.
(2)
În cazul statelor membre enumerate în anexa 3 la regula
mentul de punere în aplicare, cuantumul prestaţiilor în natură
acordate:
(a) membrilor de familie care își au reședinţa într-un alt stat
membru decât persoana asigurată, conform dispoziţiilor arti
colului 17 din regulamentul de bază; și
(b) titularilor unor pensii și membrilor de familie ai acestora,
conform dispoziţiilor articolului 24 alineatul (1) și articole
lor 25 și 26 din regulamentul de bază,
se rambursează de către instituţiile competente instituţiilor care
acordă prestaţiile menţionate, pe baza unei sume fixe stabilite
pentru fiecare an calendaristic. Această sumă fixă este cât mai
apropiată posibil de cuantumul cheltuielilor reale.
Articolul 64
Metoda de calculare a sumelor fixe lunare și a sumei fixe
totale
(1)
Pentru fiecare stat membru creditor, suma fixă lunară pe
persoană (Fi) pentru un an calendaristic se obţine prin împărţirea
costului anual mediu pe persoană (Yi), defalcat pe grupa de vârstă
(i), la 12, urmată de aplicarea unei reduceri (X) la rezultat, con
form următoarei formule:
Fi = Yi*1/12*(1-X)
unde:
— indicele (i = 1, 2 și 3) reprezintă cele trei grupe de vârstă folo
site pentru calcularea sumelor fixe:
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(2) Costul anual mediu pe persoană (Yi) din grupa de vârstă i
se obţine prin împărţirea cheltuielilor anuale generate de toate
prestaţiile în natură acordate de instituţiile statului membru cre
ditor către toate persoanele din grupa de vârstă respectivă, cărora
li se aplică legislaţia acestuia și care își au reședinţa pe teritoriul
său, la numărul mediu de persoane în cauză din acea grupă de
vârstă în anul calendaristic respectiv. Calculul se bazează pe chel
tuielile care au regimul menţionat la articolul 23 din regulamen
tul de punere în aplicare.

(3)
Reducerea aplicată sumei fixe lunare este, în principiu,
egală cu 20 % (X = 0,20). Aceasta este egală cu 15 % (X = 0,15)
pentru titularii unor pensii și membrii de familie ai acestora, în
cazul în care statul membru competent nu se regăsește printre
cele enumerate în anexa IV la regulamentul de bază.

(4) Pentru fiecare stat membru debitor, suma fixă totală pen
tru un an calendaristic este egală cu suma produselor obţinute
prin înmulţirea, în fiecare grupă de vârstă i, a sumelor fixe deter
minate lunar pe persoană cu numărul lunilor realizate de per
soanele în cauză în statul membru creditor în grupa de vârstă
respectivă.

Numărul lunilor realizate de persoanele în cauză în statul mem
bru creditor este egal cu suma lunilor calendaristice dintr-un an
calendaristic în timpul căruia, ca urmare a rezidenţei pe teritoriul
statului membru creditor, persoanele în cauză au fost eligibile
pentru acordarea de prestaţii în natură pe acel teritoriu pe chel
tuiala statului membru debitor. Aceste luni sunt determinate pe
baza unei evidenţe ţinute în acest scop de instituţia de la locul de
reședinţă, bazate pe documentele care atestă dreptul beneficiari
lor, furnizate de către instituţia competentă.

(5) Cel târziu până la 1 mai 2015, Comisia administrativă pre
zintă un raport specific privind aplicarea prezentului articol, în
special privind reducerile menţionate la alineatul (3). Pe baza aces
tui raport, Comisia administrativă poate prezenta o propunere
cuprinzând orice modificări care se pot dovedi necesare pentru a
asigura o apropiere cât mai mare între calculul sumelor fixe și
cheltuielile reale suportate și pentru a garanta faptul că reducerile
menţionate la alineatul (3) nu duc la un dezechilibru al plăţilor sau
la plăţi duble pentru statele membre.

i = 1: persoane sub 20 de ani
i = 2: persoane între 20 și 64 de ani
i = 3: persoane cu vârsta de 65 de ani sau mai mare decât
aceasta;
— Yi reprezintă costul anual mediu pe persoană pentru per
soanele din grupa de vârstă i, definită la alineatul (2);
— coeficientul X (0,20 sau 0,15) reprezintă reducerea definită la
alineatul (3).

(6) Comisia administrativă stabilește metodele de determinare
a elementelor pentru calculul sumelor fixe menţionate la alinea
tele (1)-(5).

(7) Fără a aduce atingere alineatelor (1)-(4), statele membre pot
aplica în continuare articolele 94 și 95 din Regulamentul (CEE)
nr. 574/72 pentru calculul sumei fixe până la 1 mai 2015, cu con
diţia ca reducerea prevăzută la alineatul (3) să se aplice.
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Articolul 65
Notificarea costurilor medii anuale
(1)
Costul mediu anual pe persoană, pentru un anumit an,
pentru fiecare grupă de vârstă, este notificat Comisiei de audit, cel
târziu până la sfârșitul celui de-al doilea an care urmează anului
respectiv. În cazul în care notificarea nu este făcută în acest ter
men, se ia în considerare costul mediu anual pe persoană deter
minat ultima dată de Comisia administrativă pentru un an
precedent.
(2) Costurile medii anuale determinate în conformitate cu ali
neatul (1) se publică anual în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
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(5) Creanţele sunt plătite de către instituţia debitoare organis
mului de legătură al statului membru creditor menţionat la arti
colul 66 din regulamentul de punere în aplicare în termen de 18
luni de la sfârșitul lunii în timpul căreia acestea au fost înaintate
organismului de legătură al statului membru debitor. Acest lucru
nu se aplică creanţelor pe care instituţia debitoare le-a respins
dintr-un motiv întemeiat în această perioadă.
(6) Orice litigiu cu privire la o creanţă se soluţionează cel mai
târziu în termen de 36 de luni de la sfârșitul lunii în care a fost îna
intată creanţa.

Dispoziţii comune

(7) Comisia de audit facilitează închiderea definitivă a contu
rilor în cazurile în care nu se poate ajunge la o înţelegere în ter
menul prevăzut la alineatul (6) și, la solicitarea justificată a uneia
dintre părţi, se pronunţă cu privire la litigiu în termen de șase luni
de la sfârșitul lunii în care problema a fost supusă comisiei.

Articolul 66

Articolul 68

Procedura de rambursare între instituţii

Dobânzi de întârziere și plăţi anticipate

Secţiunea 3

(1)
Rambursările între statele membre vizate se efectuează cât
mai prompt posibil. Fiecare instituţie în cauză este obligată să
ramburseze creanţele înainte de termenele menţionate în prezenta
secţiune, de îndată ce acest lucru este posibil. Niciun litigiu cu pri
vire la o anumită creanţă nu ar trebui să împiedice rambursarea
altei sau altor creanţe.
(2) Rambursarea între instituţiile statelor membre, prevăzută la
articolele 35 și 41 din regulamentul de bază, se face prin inter
mediul organismului de legătură. Este posibil să existe un organ
ism de legătură separat pentru rambursările făcute în conformitate
cu articolul 35 și cu articolul 41 din regulamentul de bază.
Articolul 67
Termene pentru înaintarea și soluţionarea creanţelor
(1) Creanţele stabilite pe baza nivelului real al cheltuielilor sunt
înaintate organismului de legătură al statului membru debitor în
termen de 12 luni de la expirarea semestrului calendaristic în tim
pul căruia aceste creanţe au fost înregistrate în conturile institu
ţiei creditoare.
(2) Creanţele stabilite pe baza sumelor fixe pentru un an calen
daristic sunt înaintate organismului de legătură al statului mem
bru debitor în termen de douăsprezece luni de la sfârșitul lunii în
care sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene costurile
medii pentru anul respectiv. Evidenţele menţionate la articolul 64
alineatul (4) din regulamentul de punere în aplicare sunt prezen
tate până la sfârșitul anului care urmează anului de referinţă.
(3)
În cazul menţionat la articolul 6 alineatul (5) paragraful al
doilea din regulamentul de punere în aplicare, termenul prevăzut
la alineatele (1) și (2) din prezentul articol nu începe să curgă ante
rior identificării instituţiei competente.
(4)
Cererile înaintate după expirarea termenului menţionat la
alineatele (1) și (2) nu sunt luate în considerare.

(1)
După expirarea termenului de 18 luni prevăzut la artico
lul 67 alineatul (5) din regulamentul de punere în aplicare, insti
tuţia creditoare poate percepe dobândă pentru sumele neplătite,
cu excepţia cazului în care instituţia debitoare a efectuat, în ter
men de șase luni de la sfârșitul lunii în care a fost înaintată cre
anţa, o plată anticipată de cel puţin 90 % din totalul creanţei
introduse în temeiul articolului 67 alineatul (1) sau (2) din regu
lamentul de punere în aplicare. Pentru acele părţi ale creanţei nea
coperite de plata anticipată, se poate percepe dobândă doar
începând cu expirarea perioadei de 36 de luni prevăzute la arti
colul 67 alineatul (6) din regulamentul de punere în aplicare.
(2)
Dobânzile sunt calculate pe baza ratei de referinţă aplicate
de Banca Centrală Europeană pentru principalele sale operaţiuni
de refinanţare. Rata de referinţă aplicabilă este cea în vigoare în
prima zi a lunii în care trebuie să fie efectuată plata.
(3)
Niciun organism de legătură nu este obligat să accepte o
plată anticipată prevăzută la alineatul (1). Cu toate acestea, în
cazul în care un organism de legătură refuză o asemenea ofertă,
instituţia creditoare nu mai are dreptul să perceapă penalităţi de
întârziere a plăţilor aferente cererilor în cauză, cu excepţia celor
prevăzute la alineatul (1) teza a doua.

Articolul 69
Situaţia conturilor anuale
(1)
Comisia administrativă stabilește situaţia creanţelor pentru
fiecare an calendaristic în conformitate cu articolul 72 litera (g)
din regulamentul de bază, pe baza raportului Comisiei de audit.
În acest scop, organismele de legătură notifică Comisia de audit,
în termenele și în conformitate cu procedurile stabilite de aceasta,
cu privire cuantumul cererilor înaintate, soluţionate sau contestate
(din poziţia de creditor) și cu privire la cuantumul cererilor pri
mite, soluţionate sau contestate (din poziţia de debitor).

L 284/24

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

(2) Comisia administrativă poate efectua orice controale adec
vate cu privire la datele statistice și contabile folosite ca bază pen
tru întocmirea situaţiei anuale a creanţelor prevăzute la
alineatul (1), în special pentru a se asigura că respectă normele sta
bilite în cadrul prezentului titlu.

CAPITOLUL II

Rambursarea prestaţiilor de șomaj în temeiul articolului 65
din regulamentul de bază

30.10.2009
CAPITOLUL III

Recuperarea prestaţiilor acordate, dar necuvenite, recuperarea
plăţilor și cotizaţiilor provizorii, compensarea și asistenţa
pentru recuperarea plăţilor

Secţiunea 1
Principii

Articolul 71
Articolul 70
Rambursarea prestaţiilor de șomaj

În cazul în care nu există un acord, în conformitate cu articolul 65
alineatul (8) din regulamentul de bază, instituţia de la locul de
reședinţă solicită instituţiei din statul membru a cărui legislaţie i
s-a aplicat ultima dată beneficiarului rambursarea prestaţiilor de
șomaj, în temeiul articolului 65 alineatele (6) și (7) din regulamen
tul de bază. Cererea respectivă se transmite în termen de șase luni
de la sfârșitul semestrului calendaristic pe parcursul căruia a fost
efectuată ultima plată a prestaţiei de șomaj pentru care se solicită
rambursarea. În cerere se menţionează cuantumul prestaţiilor plă
tite în intervalul de trei sau cinci luni prevăzut la articolul 65 ali
neatele (6) și (7) din regulamentul de bază, perioada pentru care
s-au plătit prestaţiile și datele de identificare ale șomerului. Cere
rile sunt introduse și plătite prin intermediul organismelor de
legătură ale statelor membre în cauză.

Dispoziţii comune
În sensul punerii în aplicare a articolului 84 din regulamentul de
bază și în cadrul definit de acesta, recuperarea creanţelor se face,
în cazurile în care este posibil, prin compensare, fie între instituţi
ile statelor membre în cauză, fie faţă de persoana fizică sau juri
dică în cauză, în conformitate cu articolele 72-74 din
regulamentul de punere în aplicare. În cazul în care recuperarea
totală sau parţială a creanţelor prin respectiva procedură de com
pensare nu este posibilă, restul sumei datorate se recuperează în
conformitate cu articolele 75-85 din regulamentul de punere în
aplicare.

Secţiunea 2
Compensarea

Articolul 72
Nu este obligatoriu ca cererile introduse după expirarea termenu
lui menţionat în primul paragraf să fie luate în considerare.

Articolul 66 alineatul (1) și articolul 67 alineatele (5)-(7) din regu
lamentul de punere în aplicare se aplică mutatis mutandis.

După expirarea perioadei de 18 luni prevăzută la articolul 67 ali
neatul (5) din regulamentul de punere în aplicare, instituţia credi
toare poate percepe dobândă pentru sumele neplătite. Dobânda se
calculează în conformitate cu articolul 68 alineatul (2) din regu
lamentul de punere în aplicare.

Suma maximă pentru rambursare, prevăzută la articolul 65 aline
atul (6) teza a treia din regulamentul de bază este, în fiecare caz,
suma prestaţiei la care ar avea dreptul o persoană în temeiul legis
laţiei statului membru care i s-a aplicat ultima dată, dacă această
persoană ar fi înregistrată la serviciile de ocupare a forţei de muncă
din statul membru respectiv. Cu toate acestea, în ceea ce privește
relaţiile dintre statele membre enumerate în anexa 5 la regulamen
tul de punere în aplicare, instituţiile competente din unul dintre
aceste state membre, a cărui legislaţie s-a aplicat ultima dată per
soanei în cauză, stabilesc suma maximă în fiecare caz, pe baza
cuantumului mediu al prestaţiilor de șomaj acordate în anul calen
daristic precedent în temeiul legislaţiei statului membru respectiv.

Prestaţii primite în mod necuvenit
(1)
În cazul în care o instituţie dintr-un stat membru a plătit
unei persoane prestaţii necuvenite, această instituţie, în condiţiile
și limitele prevăzute de legislaţia pe care o aplică, poate solicita
instituţiei oricărui alt stat membru plătitor de prestaţii către per
soana în cauză să reţină suma necuvenită plătită din plăţile res
tante sau plăţile curente pe care aceasta le datorează persoanei în
cauză indiferent de domeniul protecţiei sociale în care este plătită
prestaţia. Instituţia statului membru solicitat reţine suma în cauză
sub rezerva condiţiilor și limitelor care se aplică acestui tip de pro
cedură de compensare conform legislaţiei pe care o aplică, pro
cedând ca și cum ar fi făcut ea însăși plăţile excedentare, și
transferă suma reţinută instituţiei care a plătit prestaţiile
necuvenite.
(2)
Prin derogare de la alineatul (1), în cazul în care, la acor
darea sau la revizuirea prestaţiilor pentru prestaţii de invaliditate,
pensii pentru limită de vârstă și pensii de urmaș în baza titlului III
capitolele 4 și 5 din regulamentul de bază, instituţia unui stat
membru care a plătit unei persoane prestaţii necuvenite poate
solicita oricărei instituţii din oricare alt stat membru responsabile
de plata prestaţiilor corespunzătoare persoanei în cauză să reţină
suma excedentară plătită din plăţile restante datorate persoanei în
cauză. După ce această instituţie informează instituţia care a efec
tuat plata necuvenită în legătură cu plăţile sale restante, instituţia
care a efectuat plata necuvenită comunică în termen de două luni
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suma acesteia. În cazul în care instituţia care trebuie să achite plă
ţile restante primește informaţia în termenul stabilit, aceasta va
transfera suma reţinută instituţiei care a efectuat plăţile necuve
nite. Dacă este depășit termenul, respectiva instituţie achită restul
de plată fără întârziere faţă de persoana în cauză.
(3)
În cazul în care o persoană a beneficiat de asistenţă socială
într-un stat membru într-o perioadă în care avea dreptul să pri
mească prestaţii conform legislaţiei unui alt stat membru, orga
nismul care a acordat asistenţa poate, dacă are dreptul legal de a
recupera prestaţiile datorate persoanei în cauză, să solicite insti
tuţiei oricărui alt stat membru care are obligaţia de a plăti prestaţii
persoanei în cauză să reţină suma plătită cu titlu de asistenţă din
sumele pe care acest stat membru le plătește persoanei în cauză.
Această dispoziţie se aplică mutatis mutandis oricărui membru de
familie al unei persoane care a beneficiat de asistenţă pe teritoriul
unui stat membru într-o perioadă în care persoana asigurată avea
dreptul să beneficieze de prestaţii pentru respectivul membru de
familie conform legislaţiei unui alt stat membru.
Instituţia statului membru care a efectuat o plată necuvenită cu tit
lul de asistenţă trimite o situaţie a sumelor datorate instituţiei
celuilalt membru, care reţine sumele în cauză sub rezerva condi
ţiilor și a limitelor care se aplică acestui tip de procedură de com
pensare conform legislaţiei pe care o aplică și transferă fără
întârziere suma reţinută instituţiei care a efectuat plata necuvenită.
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La cererea instituţiei identificate ca fiind competentă, care se va
efectua în termen de cel mult trei luni de la determinarea legisla
ţiei aplicabile, instituţia care a primit cotizaţiile cu titlu provizo
riu le va transfera în scopul regularizării situaţiei cotizaţiilor
datorate de persoana juridică și/sau fizică instituţiei identificate ca
fiind competentă pentru perioada respectivă. Retroactiv, se con
sideră că aceste cotizaţii transferate au fost plătite instituţiei iden
tificate ca fiind competentă.
În cazul în care cotizaţiile plătite cu titlu provizoriu depășesc suma
pe care persoana juridică și/sau fizică o datorează instituţiei iden
tificate ca fiind competentă, instituţia care a primit cotizaţiile cu
titlu provizoriu rambursează suma excedentară persoanei juridice
și/sau fizice în cauză.

Articolul 74
Costuri legate de compensare
Nu se plătesc cheltuieli în cazul în care datoria este recuperată
prin procedura de compensare prevăzută la articolele 72 și 73 din
regulamentul de punere în aplicare.

Secţiunea 3
Recuperarea creanţelor

Articolul 73

Articolul 75

Prestaţii în bani sau cotizaţii plătite cu titlu provizoriu

Definiţii și dispoziţie comună

(1)
În sensul aplicării articolului 6 din regulamentul de punere
în aplicare, la cel târziu trei luni după ce legislaţia aplicabilă a fost
determinată sau după ce instituţia responsabilă de plata prestaţi
ilor a fost identificată, instituţia care a plătit cu titlu provizoriu
prestaţiile în bani redactează o situaţie a sumelor plătite cu titlu
provizoriu și o trimite către instituţia identificată ca fiind
competentă.
Instituţia identificată ca fiind competentă pentru plata prestaţiilor
reţine suma datorată în urma plăţii cu titlu provizoriu, din plăţile
restante pentru prestaţiile corespunzătoare datorate persoanei în
cauză, și transferă fără întârziere suma reţinută către instituţia care
a plătit prestaţiile în bani cu titlu provizoriu.
Dacă suma prestaţiilor plătite cu titlu provizoriu depășește plăţile
restante sau dacă nu există plăţi restante, instituţia identificată ca
fiind competentă reţine această sumă din plăţile curente sub
rezerva condiţiilor și limitelor care se aplică acestui tip de com
pensare conform legislaţiei pe care o aplică și transferă fără întâr
ziere suma reţinută instituţiei care a plătit prestaţiile în bani cu
titlu provizoriu.
(2) Instituţia care a primit cu titlu provizoriu cotizaţii de la o
persoană juridică și/sau fizică rambursează sumele în cauză per
soanei care le-a plătit numai după ce a verificat pe lângă instituţia
identificată competentă sumele care sunt datorate acestei institu
ţii, în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din regulamentul de
punere în aplicare.

(1)

În scopul acestei secţiuni:

— „creanţă” înseamnă toate creanţele legate de prestaţii plătite
sau acordate în mod necuvenit, inclusiv dobânzi, amenzi,
penalităţi administrative și orice alte taxe și costuri asociate
creanţei în conformitate cu legislaţia statului membru care
revendică creanţa;
— „parte solicitantă” înseamnă, cu privire la fiecare stat mem
bru, orice instituţie care transmite o cerere de informaţii,
notificare sau recuperare a unei creanţe, astfel cum este defi
nită mai sus;
— „parte solicitată” înseamnă, cu privire la fiecare stat membru,
orice instituţie căreia i se poate transmite o cerere de infor
maţii, notificare sau recuperare a unei creanţe.
(2) Cererile și orice alte comunicări conexe între statele mem
bre se adresează, în general, prin intermediul instituţiilor
desemnate.
(3)
Măsurile practice de punere în aplicare, inclusiv, printre
altele, cele referitoare la articolul 4 din regulamentul de punere în
aplicare și cele de stabilire a unui prag minim pentru sumele pen
tru care se poate prezenta o cerere, sunt luate în considerare de
către Comisia administrativă.

L 284/26

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

30.10.2009

Articolul 76

Articolul 78

Cereri de informaţii

Cererea de recuperare

(1)
La cererea părţii solicitante, partea solicitată îi comunică
informaţiile ce îi sunt necesare acesteia în vederea recuperării unei
creanţe.

(1)
Cererea de recuperare a unei creanţe, adresată de partea
solicitantă părţii solicitate, este însoţită de o copie oficială sau cer
tificată a instrumentului care permite executarea acesteia, emisă în
statul membru al părţii solicitante și, dacă este cazul, originalul
sau copia certificată a altor documente necesare pentru
recuperare.

Pentru a obţine aceste informaţii, partea solicitată face uz de com
petenţele prevăzute în actele cu putere de lege sau actele admi
nistrative aplicabile pentru recuperarea creanţelor similare
provenite din propriul stat membru.
(2)
În cererea de informaţii se menţionează numele, cea mai
recentă adresă cunoscută și orice alte informaţii despre persoana
fizică sau juridică la care se referă informaţiile solicitate, precum
și natura și valoarea creanţei pentru care se face cererea de
informaţii.
(3)

Partea solicitată nu este obligată să transmită informaţii:

(a) pe care nu le-ar putea obţine în vederea recuperării creanţe
lor similare apărute în propriul stat membru;
(b) care ar constitui un secret comercial, industrial sau profesio
nal; sau
(c) a căror comunicare ar aduce atingere siguranţei sau ordinii
publice din statul membru respectiv.
(4) Partea solicitată informează partea solicitantă în legătură cu
motivele care o împiedică să furnizeze informaţiile solicitate.

Articolul 77
Notificare
(1) La cererea părţii solicitante și în conformitate cu normele
legale în vigoare privind notificarea unor instrumente sau decizii
similare în propriul stat membru, partea solicitată notifică desti
natarul cu privire la toate instrumentele și deciziile, inclusiv cele
de natură juridică, referitoare la o creanţă și/sau la recuperarea
acesteia emise în statul membru al părţii solicitante.
(2)
În cererea de notificare se menţionează numele și adresa
destinatarului, precum și orice alte informaţii relevante referitoare
la identificarea acestuia, la care partea solicitantă are acces în mod
normal, natura și subiectul instrumentului sau ale deciziei care
face obiectul notificării și, dacă este cazul, numele, adresa și orice
alte informaţii relevante la care partea solicitantă are acces în mod
normal, cu privire la debitor și la creanţa la care se referă instru
mentul sau decizia, precum și orice altă informaţie utilă.
(3)
Partea solicitată comunică imediat părţii solicitante acţiu
nea întreprinsă ca reacţie la cererea de notificare și, în special, data
la care decizia sau instrumentul i-a fost transmis destinatarului.

(2)
Organismul solicitant poate să facă o cerere de recuperare
numai dacă:
(a) creanţa și/sau instrumentul care permite punerea în aplicare
a acesteia nu sunt contestate în propriul stat membru, cu
excepţia cazurilor în care se aplică articolul 81 alineatul (2)
paragraful al doilea din regulamentul de punere în aplicare;
(b) a pus în aplicare, în propriul stat membru, procedurile de
recuperare adecvate de care dispune în baza instrumentului
menţionat la alineatul (1), iar măsurile luate nu duc la plata
integrală a creanţei;
(c) nu a expirat termenul de prescripţie, în conformitate cu pro
pria legislaţie.
(3)

În cererea de recuperare se menţionează:

(a) numele, adresa și orice alte informaţii necesare pentru iden
tificarea persoanei fizice sau juridice în cauză și/sau a părţii
terţe deţinătoare a activelor acesteia;
(b) numele, adresa și orice alte informaţii necesare pentru iden
tificarea părţii solicitante;
(c) o referire la instrumentul care permite punerea în aplicare a
recuperării, emis în statul membru al părţii solicitante;
(d) natura și valoarea creanţei, inclusiv capitalul, dobânda,
amenzi, penalităţi administrative și orice alte taxe și costuri
datorate, indicate în monedele statelor membre ale celor două
părţi;
(e) data notificării destinatarului cu privire la instrument, efec
tuată de partea solicitantă și/sau de partea solicitată;
(f) data de la care și perioada în care punerea în aplicare este
posibilă conform legislaţiei în vigoare în statul membru al
părţii solicitante;
(g) orice alte informaţii utile.
(4) Cererea de recuperare conţine de asemenea o declaraţie din
partea părţii solicitante prin care se confirmă că s-au îndeplinit
condiţiile prevăzute la alineatul (2).
(5) Partea solicitantă comunică părţii solicitate orice informa
ţie utilă referitoare la situaţia care a generat cererea de recuperare,
imediat ce ia cunoștinţă de aceasta.
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Articolul 79
Instrumentul care permite punerea în aplicare a
recuperării
(1) În conformitate cu articolul 84 alineatul (2) din regulamen
tul de bază, instrumentul care permite recuperarea creanţei este
recunoscut direct și considerat automat ca un instrument care
permite executarea creanţei de către statul membru al părţii
solicitate.
(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), instrumentul care per
mite executarea creanţei poate fi omologat, recunoscut, comple
tat sau înlocuit cu un instrument care autorizează executarea pe
teritoriul statului membru al părţii solicitate, dacă acest lucru este
oportun și dacă este în conformitate cu dispoziţiile legislative în
vigoare în statul membru respectiv.
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acel stat membru. Partea solicitantă notifică fără întârziere partea
solicitată cu privire la această acţiune. Partea vizată poate, de ase
menea, informa partea solicitată cu privire la acţiune.
(2) De îndată ce partea solicitată a primit notificarea sau infor
marea menţionate la alineatul (1), fie de la partea solicitantă, fie
de la partea vizată, își suspendă procedura de executare până când
autoritatea competentă ia o decizie, cu excepţia cazului în care
partea solicitantă face o cerere contrară în conformitate cu para
graful al doilea din prezentul alineat. În cazul în care consideră că
este necesar și fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 84 din
regulamentul de punere în aplicare, partea solicitată poate să ia
măsuri asiguratorii pentru a garanta recuperarea, în măsura în
care actele cu putere de lege din propriul stat membru permit o
astfel de acţiune pentru creanţe de acest fel.

În termen de trei luni de la data primirii cererii, statele membre fac
toate eforturile pentru a finaliza formalităţile de omologare, de
recunoaștere, de completare sau de înlocuire a titlului, cu excep
ţia cazurilor în care se aplică dispoziţiile paragrafului al treilea din
prezentul alineat. Statele membre nu pot refuza finalizarea aces
tor formalităţi dacă instrumentul care permite executarea este
corect întocmit. În cazul depășirii termenului de trei luni, autori
tatea solicitată informează autoritatea solicitantă asupra motive
lor care au determinat depășirea.

Fără a aduce atingere primului paragraf, partea solicitantă poate,
în conformitate cu actele cu putere de lege și practicile adminis
trative în vigoare în propriul stat membru, să ceară părţii solici
tate să recupereze creanţa contestată, dacă acest lucru este permis
conform actelor cu putere de lege și practicilor administrative în
vigoare în statul membru al părţii solicitate. În cazul în care rezul
tatul contestaţiei îi este favorabil debitorului, partea solicitantă are
obligaţia de a rambursa orice sume recuperate, la care se adaugă
orice compensaţie datorată în conformitate cu legislaţia în vigoare
în statul membru al părţii solicitate.

Dacă una dintre aceste formalităţi dă naștere vreunei contestaţii cu
privire la creanţă și/sau la instrumentul care permite executarea
emis de partea solicitantă, se aplică articolul 81 din regulamentul
de punere în aplicare.

(3) În cazul în care contestaţia se referă la măsurile de execu
tare aplicate în statul membru al părţii solicitate, acţiunea este
supusă autorităţii competente din acel stat membru, în conformi
tate cu actele cu putere de lege în vigoare în acesta.

Articolul 80
Formalităţi și termene de plată
(1)
Creanţele se recuperează în moneda statului membru al
părţii solicitate. Partea solicitată transferă părţii solicitante întreaga
valoare a creanţei pe care a recuperat-o.
(2) În cazul în care actele cu putere de lege sau dispoziţiile
administrative în vigoare în propriul stat membru o permit și
după consultarea părţii solicitante, partea solicitată poate să îi
acorde debitorului un termen de plată sau să autorizeze plata eșa
lonată. Orice dobândă percepută de partea solicitată pentru acor
darea acestui termen este de asemenea remisă părţii solicitante.
De la data la care instrumentul care permite executarea creanţei
este direct recunoscut în conformitate cu articolul 79 alineatul (1)
din regulamentul de punere în aplicare sau omologat, recunoscut,
completat sau înlocuit în conformitate cu articolul 79 alineatul (2)
din regulamentul de punere în aplicare, se percepe o dobândă
pentru întârzierea la plată în conformitate cu actele cu putere de
lege sau dispoziţiile administrative în vigoare în statul membru al
părţii solicitate, iar cuantumul acesteia se remite de asemenea păr
ţii solicitante.
Articolul 81
Contestarea creanţei sau a instrumentului care permite
executarea recuperării acesteia și contestarea măsurilor de
executare
(1) În cazul în care, în timpul procedurii de recuperare, creanţa
și/sau instrumentul care permite executarea emise în statul mem
bru al părţii solicitante sunt contestate de una dintre părţile vizate,
acţiunea este supusă atenţiei autorităţilor competente din statul
membru al părţii solicitante în conformitate cu legile în vigoare în

(4) În cazul în care autoritatea competentă către care a fost îna
intată acţiunea, în conformitate cu alineatul (1), este un tribunal
judiciar sau administrativ, decizia acestuia, în condiţiile în care
este favorabilă părţii solicitante și permite recuperarea creanţei în
statul membru al părţii solicitante, constituie „instrumentul care
permite executarea” în conformitate cu articolele 78 și 79 din
regulamentul de punere în aplicare, iar recuperarea creanţei se
efectuează pe baza acestei decizii.
Articolul 82
Limitele asistenţei
(1)

Partea solicitată nu are obligaţia:

(a) să acorde asistenţă în conformitate cu articolele 78-81 din
regulamentul de punere în aplicare dacă, din cauza situaţiei
debitorului, recuperarea creanţei poate să creeze dificultăţi
economice sau sociale grave în statul membru al părţii soli
citate, cu condiţia ca actele cu putere de lege și practicile
administrative în vigoare în statul membru al părţii solici
tante să permită astfel de acţiuni pentru creanţe similare la
nivel naţional;
(b) să acorde asistenţă conform dispoziţiilor articolelor 76-81
din regulamentul de punere în aplicare dacă cererea iniţială
înaintată în temeiul articolelor 76-78 din regulamentul de
punere în aplicare vizează creanţe mai vechi de cinci ani, cal
culaţi din momentul în care s-a stabilit conformitatea instru
mentului care permite recuperarea cu actele cu putere de lege
și practicile administrative în vigoare în statul membru al păr
ţii solicitante la data cererii. Cu toate acestea, dacă creanţa sau
instrumentul sunt contestate, termenul se calculează din
momentul în care statul membru al părţii solicitante stabi
lește că creanţa sau titlul executoriu care permite recuperarea
nu mai poate face obiectul unei contestaţii.
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Articolul 85

(2) Partea solicitată informează partea solicitantă în legătură cu
motivele pentru care nu satisface o cerere de asistenţă.

Costuri legate de recuperare
(1) Partea solicitată recuperează de la persoana fizică sau juri
dică în cauză toate cheltuielile aferente recuperării și păstrează
suma, în conformitate cu actele cu putere de lege din propriul stat
membru, aplicabile unor creanţe similare.

Articolul 83
Termene de prescripţie
(1) Chestiunile privind termenele de prescripţie se află sub
incidenţa:
(a) legilor în vigoare în statul membru al părţii solicitante, în
măsura în care acestea privesc creanţa și/sau instrumentul
care permite executarea acesteia; și
(b) legilor în vigoare în statul membru al părţii solicitate, în
măsura în care acestea privesc măsurile executare din statul
respectiv.
Termenele de prescripţie conforme cu legislaţia în vigoare în statul
membru al părţii solicitate se calculează începând cu data recu
noașterii directe sau a omologării, recunoașterii, completării sau
înlocuirii în conformitate cu articolul 79 din regulamentul de
punere în aplicare.
(2)
Demersurile efectuate de partea solicitată pentru recupera
rea creanţelor în conformitate cu cererea de asistenţă, care, dacă
ar fi fost efectuate de partea solicitantă, ar fi avut drept efect sus
pendarea sau întreruperea termenului de prescripţie în conformi
tate cu normele legislative în vigoare în statul membru în care se
află sediul acesteia, sunt considerate, din punctul de vedere al aces
tui efect, realizate în statul membru respectiv.

(2)
Asistenţa reciprocă acordată în temeiul prezentei secţiuni
este, ca regulă generală, gratuită. Cu toate acestea, atunci când
recuperarea prezintă o problemă specifică sau presupune costuri
foarte mari, partea solicitantă și partea solicitată pot să convină
asupra unor formalităţi de rambursare speciale pentru recupera
rea în cauză.
(3) Statul membru al părţii solicitante rămâne răspunzător în
faţa statului membru al părţii solicitate pentru orice costuri și pier
deri suferite ca urmare a unor acţiuni considerate neîntemeiate din
punctul de vedere al conţinutului creanţei sau din punctul de
vedere al valabilităţii instrumentului emis de partea solicitantă.
Articolul 86
Clauză de revizuire
(1) Cel târziu în al patrulea an calendaristic de la data intrării
în vigoare a regulamentului de punere în aplicare, Comisia admi
nistrativă prezintă un raport comparativ privind termenele pre
văzute la articolul 67 alineatele (2), (5) și (6) din regulamentul de
punere în aplicare.
Pe baza respectivului raport, Comisia Europeană poate, dacă este
necesar, să prezinte propuneri de revizuire a acestor termene în
scopul reducerii semnificative a acestora.
(2) Cel târziu la data menţionată la alineatul (1), Comisia admi
nistrativă evaluează și regulile de transformare a perioadelor pre
văzute la articolul 13 în vederea simplificării acestora, în măsura
posibilului.

Articolul 84
Măsuri asiguratorii
În urma unei cereri justificate înaintate de către partea solicitantă,
partea solicitată ia măsuri asiguratorii pentru a garanta recupera
rea unei creanţe, în măsura în care acest lucru este permis con
form actelor cu putere de lege în vigoare în statul membru al
părţii solicitate.

(3) Cel târziu până la 1 mai 2015, Comisia administrativă pre
zintă un raport de evaluare specifică a aplicării titlului IV capito
lele I și III din regulamentul de punere în aplicare, în special în
ceea ce privește procedurile și termenele menţionate la artico
lul 67 alineatele (2), (5) și (6) din regulamentul de punere în apli
care și procedurile de recuperare menţionate la articolele 75-85
din regulamentul de punere în aplicare.

În scopul punerii în aplicare a primului paragraf, dispoziţiile și
procedurile prevăzute la articolele 78, 79, 81 și 82 din regula
mentul de punere în aplicare se aplică mutatis mutandis.

Din perspectiva respectivului raport, Comisia Europeană poate,
dacă este necesar, să prezinte propuneri adecvate de modificare a
acestor proceduri, pentru a le face mai eficiente și mai echilibrate.

TITLUL V
DISPOZIŢII DIVERSE, TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 87
Controale medicale și administrative

(1) Fără a aduce atingere altor dispoziţii, atunci când un bene
ficiar sau un solicitant de prestaţii sau un membru de familie al
acestora își are locul de ședere sau reședinţa pe teritoriul unui stat
membru, altul decât cel în care instituţia debitoare își are sediul,
examenul medical se efectuează, la cererea acestei instituţii, de
către instituţia din locul de ședere sau de reședinţă al beneficiaru
lui, în conformitate cu procedurile prevăzute de legislaţia aplicată
de această instituţie.

Instituţia debitoare informează instituţia din locul de ședere sau de
reședinţă cu privire la orice cerinţe speciale, după caz, care tre
buie respectate și cu privire la punctele care trebuie acoperite în
cadrul controlului medical.

(2) Instituţia de la locul de ședere sau de la locul de reședinţă
transmite un raport instituţiei debitoare care a solicitat controlul
medical. Această instituţie se supune concluziilor instituţiei de la
locul de ședere sau de reședinţă.
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Instituţia debitoare își rezervă dreptul de a supune beneficiarul
unui nou control medical efectuat de către un medic ales de
aceasta. Cu toate acestea, beneficiarului poate să i se ceară depla
sarea în statul membru al instituţiei debitoare numai dacă acesta
este în măsură să întreprindă călătoria evitând orice risc pentru
sănătatea sa și dacă instituţia debitoare își asumă costul călătoriei
și al cazării.

(3) Atunci când un beneficiar sau un solicitant de prestaţii sau
un membru de familie al acestuia își are locul de ședere sau reșe
dinţa pe teritoriul unui stat membru, altul decât cel în care își are
sediul instituţia debitoare, controlul administrativ este efectuat, la
cererea instituţiei debitoare, de către instituţia de la locul de ședere
sau de reședinţă al beneficiarului.
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(4)
Anexa 4 la regulamentul de punere în aplicare cuprinde
informaţii referitoare la baza de date publică care conţine infor
maţiile menţionate la alineatul (1). Baza de date este creată și
administrată de Comisia Europeană. Cu toate acestea, statele
membre sunt responsabile pentru introducerea în baza de date a
coordonatelor lor naţionale de contact. De asemenea, statele
membre asigură acurateţea informaţiilor privind coordonatele lor
naţionale de contact solicitate în temeiul alineatului (1).
(5) Statele membre au obligaţia de a actualiza constant infor
maţiile menţionate la alineatul (1).

Articolul 89
Informarea

În acest caz se aplică alineatul (2).

(4) Alineatele (2) și (3) se aplică și pentru a stabili sau verifica
starea de dependenţă a unui beneficiar sau solicitant de prestaţii
pentru îngrijiri pe termen lung menţionate la articolul 34 din
regulamentul de bază.

(5)
Autorităţile sau instituţiile competente din două sau mai
multe state membre pot conveni asupra dispoziţiilor și procedu
rilor specifice pentru îmbunătăţirea, în întregime sau parţial, a dis
ponibilităţii solicitanţilor și beneficiarilor de a se integra pe piaţa
muncii și a participării acestora la orice sisteme sau programe dis
ponibile în statul membru de ședere sau de reședinţă în acest scop.

(6)
Prin derogare de la principiul cooperării administrative
comune gratuite prevăzut la articolul 76 alineatul (2) din regula
mentul de bază, suma efectivă a cheltuielilor privind controalele
menţionate la alineatele (1)-(5) se rambursează instituţiei care a
fost însărcinată cu acestea, de către instituţia debitoare care a soli
citat efectuarea lor.

(1)
Comisia administrativă pregătește informaţiile necesare
pentru a se asigura că părţile implicate își cunosc drepturile și for
malităţile administrative necesare pentru a și le putea exercita.
Dacă este posibil, aceste informaţii sunt difuzate prin mijloace
electronice, prin publicarea lor pe site-uri accesibile publicului.
Comisia administrativă se asigură că informaţiile sunt actualizate
în mod periodic și monitorizează calitatea serviciilor prestate
clienţilor.
(2)
Comitetul consultativ menţionat la articolul 75 din regula
mentul de bază poate emite avize și recomandări referitoare la
ameliorarea informaţiilor și a difuzării acestora.
(3)
Autorităţile competente se asigură că instituţiile lor sunt
informate și aplică dispoziţiile comunitare, de natură legislativă
sau de altă natură, inclusiv deciziile Comisiei administrative, în
domeniile care se află sub incidenţa regulamentului de bază și a
regulamentului de punere în aplicare.

Articolul 90
Articolul 88
Notificări

(1) Statele membre comunică Comisiei Europene coordonatele
organismelor menţionate la articolul 1 literele (m), (q) și (r) din
regulamentul de bază și la articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (b)
din regulamentul de punere în aplicare, precum și ale instituţiilor
desemnate în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare.

Schimbul valutar
În scopul punerii în aplicare a regulamentului de bază și a regu
lamentului de punere în aplicare, cursul de schimb între cele două
monede este cursul de referinţă publicat de Banca Centrală Euro
peană. Comisia administrativă fixează data care trebuie luată în
considerare pentru stabilirea cursului de schimb.

Articolul 91
(2)
Organismelor menţionate la alineatul (1) li se alocă o iden
titate electronică sub forma unui cod de identificare și a unei
adrese electronice.

(3)
Comisia administrativă stabilește structura, conţinutul și
modalităţile, inclusiv modelul și formatul comun, pentru comu
nicarea informaţiilor menţionate la alineatul (1).

Statistici
Autorităţile competente întocmesc statistici referitoare la aplicarea
regulamentului de bază și a regulamentului de punere în aplicare
și le transmit secretariatului Comisiei administrative. Aceste date
sunt culese și ordonate în conformitate cu planul și metoda sta
bilite de către Comisia administrativă. Comisia Europeană este
însărcinată cu difuzarea informaţiilor.
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Articolul 92
Modificarea anexelor
Anexele 1, 2, 3, 4 și 5 la regulamentul de punere în aplicare și
anexele VI, VII, VIII și IX la regulamentul de bază pot fi modifi
cate printr-un regulament al Comisiei, la cererea Comisiei
administrative.
Articolul 93

30.10.2009

Aceste perioade de tranziţie nu depășesc 24 de luni de la data
intrării în vigoare a regulamentului de punere în aplicare.

Cu toate acestea, dacă furnizarea infrastructurii comunitare nece
sare (Schimbul electronic de informaţii privind securitatea socială
– EESSI) este întârziată în mod semnificativ, în ceea ce privește
intrarea în vigoare a regulamentului de punere în aplicare, Comi
sia administrativă poate conveni prelungirea corespunzătoare a
acestor perioade.

Dispoziţii tranzitorii
Articolul 87 din regulamentul de bază se aplică în situaţiile care
intră sub incidenţa regulamentului de punere în aplicare.
Articolul 94

(2) Modalităţile practice privind orice perioade de tranziţie
necesare menţionate la alineatul (1) sunt stabilite de Comisia
administrativă, în vederea asigurării schimbului necesar de date
pentru punerea în aplicare a regulamentului de bază și a regula
mentului de punere în aplicare.

Dispoziţii tranzitorii privind pensiile
(1)
În cazul apariţiei unui caz înainte de data intrării în vigoare
a regulamentului de punere în aplicare, pe teritoriul statului mem
bru vizat, și dacă cererea pentru pensie nu a fost soluţionată îna
inte de această dată, solicitarea conduce la o acordare dublă, în
măsura în care beneficiile trebuie acordate, în funcţie de caz, pen
tru o perioadă precedentă acelei date:
(a) pentru perioada precedentă datei intrării în vigoare a regula
mentului de punere în aplicare pe teritoriul statului membru
în cauză, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1408/71
sau cu acordurile în vigoare între statele membre vizate;
(b) pentru perioada care începe la data intrării în vigoare a regu
lamentului de punere în aplicare pe teritoriul statului mem
bru în cauză, în conformitate cu regulamentul de bază.
Cu toate acestea, dacă suma calculată în conformitate cu dispoziţi
ile menţionate la litera (a) este mai mare decât cea calculată în
conformitate cu dispoziţiile menţionate la litera (b), persoana
vizată continuă să aibă dreptul să primească suma calculată în
conformitate cu dispoziţiile menţionate la litera (a).
(2) Introducerea unei cereri pentru indemnizaţii de invaliditate
și pentru prestaţii pentru limită de vârstă sau de urmași, la o insti
tuţie a unui stat membru, începând de la data intrării în vigoare a
regulamentului de punere în aplicare pe teritoriul statului mem
bru vizat, impune revizuirea din oficiu, în conformitate cu dis
poziţiile regulamentului de bază, a prestaţiilor care au fost
acordate pentru același caz, înainte de acea dată, de către institu
ţia sau instituţiile unuia sau mai multor state membre; o aseme
nea revizuire nu poate avea drept rezultat reducerea sumei
prestaţiei acordate.
Articolul 95
Perioada de tranziţie pentru schimburile electronice
de date
(1) Fiecare stat membru poate beneficia de o perioadă de tran
ziţie pentru schimbul de date prin mijloace electronice, conform
articolului 4 alineatul (2) din regulamentul de punere în aplicare.

Articolul 96
Abrogare

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 574/72 se abrogă de la 1 mai 2010.

Cu toate acestea, Regulamentul (CEE) nr. 574/72 rămâne în
vigoare și continuă să producă efecte juridice, în sensul:

(a) Regulamentului (CE) nr. 859/2003 al Consiliului din 14 mai
2003 de extindere a dispoziţiilor Regulamentului (CEE)
nr. 1408/71 și Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la resorti
sanţii unor ţări terţe care nu fac obiectul dispoziţiilor respec
tive exclusiv pe motive de cetăţenie (1), atât timp cât
regulamentul respectiv nu este abrogat sau modificat;

(b) Regulamentului (CEE) nr. 1661/85 al Consiliului din 13 iunie
1985 de stabilire a adaptărilor tehnice la normele Comuni
tăţii privind securitatea socială a lucrătorilor migranţi cu pri
vire la Groenlanda (2), atât timp cât regulamentul respectiv
nu este abrogat sau modificat;

(c) Acordului privind Spaţiul Economic European (3), Acordului
dintre Comunitatea Europeană și statele membre, pe de o
parte, și Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, cu privire la
libera circulaţie a persoanelor (4), precum și alte acorduri care
includ o trimitere la Regulamentul (CEE) nr. 574/72, atât
timp cât aceste acorduri se modifică pe baza regulamentului
de punere în aplicare.
(1 )
(2)
(3)
(4)

JO L 124, 20.5.2003, p. 1.
JO L 160, 20.6.1985, p. 7.
JO L 1, 3.1.1994, p. 1.
JO L 114, 30.4.2002, p. 6.
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(2)
În Directiva 98/49/CE a Consiliului din 29 iunie 1998 pri
vind protecţia dreptului la pensie suplimentară al lucrătorilor sala
riaţi și al lucrătorilor care desfășoară activităţi independente care
se deplasează în cadrul Comunităţii (1) și, în general, în toate cele
lalte acte comunitare, trimiterile la Regulamentul (CEE) nr. 574/72
se consideră trimiteri la regulamentul de punere în aplicare.

L 284/31
Articolul 97
Publicarea și intrarea în vigoare

Prezentul regulament se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro
pene. Acesta intră în vigoare la 1 mai 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Strasbourg, 16 septembrie 2009.

(1) JO L 209, 25.7.1998, p. 46.

Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM
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ANEXA 1
Dispoziţii de punere în aplicare a acordurilor bilaterale rămase în vigoare și a noilor acorduri bilaterale de
punere în aplicare
[menţionate la articolul 8 alineatul (1) și articolul 9 alineatul (2) din regulamentul de punere în aplicare]
BELGIA–DANEMARCA
Schimburile de scrisori din 8 mai 2006 și 21 iunie 2006 referitoare la Acordul privind rambursarea sumei reale a prestaţiei
prevăzute către membrii de familie ai unei persoane, asigurate în Belgia, care desfășoară o activitate salariată sau indepen
dentă, în situaţia în care membrii de familie își au reședinţa în Danemarca, și către pensionari și/sau membri ai familiilor
acestora care sunt asiguraţi în Belgia, dar își au reședinţa în Danemarca.
BELGIA–GERMANIA
Acordul din 29 ianuarie 1969 privind colectarea și recuperarea cotizaţiilor de securitate socială.
BELGIA–IRLANDA
Schimburile de scrisori din 19 mai și 28 iulie 1981 referitoare la articolul 36 alineatul (3) și articolul 70 alineatul (3) din
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 [renunţarea reciprocă la rambursarea costurilor pentru prestaţiile în natură și a prestaţiilor
de șomaj în temeiul dispoziţiilor titlului III capitolele 1 și 6 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71] și la articolul 105 aline
atul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 (renunţarea reciprocă la rambursarea costurilor controalelor administrative
și medicale).
BELGIA–SPANIA
Acordul din 25 mai 1999 privind rambursarea prestaţiilor în natură în conformitate cu dispoziţiile Regulamentelor (CEE)
nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72.
BELGIA–FRANŢA
(a)

Acordul din 4 iulie 1984 referitor la controlul medical al lucrătorilor frontalieri care își au reședinţa într-un stat și sunt
angajaţi în celălalt stat.

(b) Acordul din 14 mai 1976 privind renunţarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale, adop
tat în conformitate cu articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.
(c)

Acordul din 3 octombrie 1977 referitor la punerea în aplicare a articolului 92 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71
(recuperarea cotizaţiilor de securitate socială).

(d) Acordul din 29 iunie 1979 privind renunţarea reciprocă la rambursările prevăzute la articolul 70 alineatul (3) din Regu
lamentul (CEE) nr. 1408/71 (cheltuieli pentru prestaţiile de șomaj).
(e)

Înţelegerea administrativă din 6 martie 1979 referitoare la modalităţile de punere în aplicare a acordului suplimentar
din 12 octombrie 1978 la convenţia privind securitatea socială între Belgia și Franţa în ceea ce privește dispoziţiile referi
toare la lucrătorii independenţi.

(f)

Schimburile de scrisori din 21 noiembrie 1994 și 8 februarie 1995 privind procedurile de stingere a creanţelor reci
proce în temeiul articolelor 93, 94, 95 și 96 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.

BELGIA–ITALIA
(a)

Acordul din 12 ianuarie 1974 de punere în aplicare a articolului 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.

(b) Acordul din 31 octombrie 1979 de punere în aplicare a articolului 18 alineatul (9) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.
(c)

Schimburile de scrisori din 10 decembrie 1991 și 10 februarie 1992 privind rambursarea creanţelor reciproce în con
formitate cu articolul 93 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.

(d) Acordul din 21 noiembrie 2003 privind modalităţile de stingere a creanţelor reciproce în temeiul articolelor 94 și 95
din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului.
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BELGIA–LUXEMBURG
(a)

Acordul din 28 ianuarie 1961 privind recuperarea cotizaţiilor de securitate socială.

(b) Acordul din 16 aprilie 1976 privind renunţarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale, pre
văzut la articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.
BELGIA–ŢĂRILE DE JOS
(a)

Acordul din 21 martie 1968 privind colectarea și recuperarea cotizaţiilor de securitate socială, precum și Înţelegerea
administrativă din 25 noiembrie 1970 de punere în aplicare a respectivului acord.

(b) Acordul din 13 martie 2006 privind asigurarea de sănătate.
(c)

Acordul din 12 august 1982 privind asigurarea de sănătate, maternitate și invaliditate.

BELGIA–REGATUL UNIT
(a)

Schimburile de scrisori din 4 mai și 14 iunie 1976 privind articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72
(renunţarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale).

(b) Schimburile de scrisori din 18 ianuarie și 14 martie 1977 referitoare la articolul 36 alineatul (3) din Regulamentul (CEE)
nr. 1408/71 [înţelegere privind rambursarea sau renunţarea la rambursarea costurilor pentru prestaţiile în natură acor
date în temeiul dispoziţiilor titlului III capitolul 1 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71], astfel cum au fost modificate
prin schimburile de scrisori din 4 mai și 23 iulie 1982 [acord pentru rambursarea costurilor suportate în temeiul arti
colului 22 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71].
BULGARIA–REPUBLICA CEHĂ
Articolul 29 alineatele (1) și (3) din Acordul din 25 noiembrie 1998 și articolul 5 alineatul (4) din Acordul administrativ din
30 noiembrie 1999 privind renunţarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale.
BULGARIA–GERMANIA
Articolele 8 și 9 din Acordul administrativ privind aplicarea convenţiei de securitate socială din 17 decembrie 1997 în dome
niul pensiilor.
REPUBLICA CEHĂ–SLOVACIA
Articolele 15 și 16 din Înţelegerea administrativă din 8 ianuarie 1993 privind specificarea unui sediu al angajatorului și a
locului de reședinţă pentru punerea în aplicare a articolului 20 din Convenţia din 29 octombrie 1992 privind securitatea
socială.
DANEMARCA–IRLANDA
Schimburile de scrisori din 22 decembrie 1980 și 11 februarie 1981 privind renunţarea reciprocă la rambursarea costurilor
prestaţiilor în natură în caz de boală, maternitate, accidente la locul de muncă și boli profesionale, a prestaţiilor de șomaj,
precum și a costurilor referitoare la controalele administrative și medicale [articolul 36 alineatul (3) și articolul 63 alinea
tul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72].
DANEMARCA–GRECIA
Acordul din 8 mai 1986 privind renunţarea parţială reciprocă la rambursarea costurilor prestaţiilor în natură în caz de boală,
de maternitate, în cazul unor accidente de muncă și boli profesionale și renunţarea la rambursarea costurilor prestaţiilor
referitoare la controalele administrative și medicale.
DANEMARCA–SPANIA
Acordul din 11 decembrie 2006 privind plata în avans, termenele și rambursarea sumei reale a prestaţiei prevăzute către
membrii de familie ai unei persoane, asigurate în Spania, care desfășoară o activitate salariată sau independentă, în situaţia în
care membrii de familie își au reședinţa în Danemarca și către pensionari și/sau membri ai familiilor acestora care sunt asi
guraţi în Spania, dar își au reședinţa în Danemarca.
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DANEMARCA–FRANŢA
Înţelegerea din 29 iunie 1979 și înţelegerea adiţională din 2 iunie 1993 privind renunţarea parţială la rambursare, în temeiul
articolului 36 alineatul (3) și articolului 63 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, și renunţarea reciprocă la ram
bursare în conformitate cu articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 (renunţarea parţială la rambur
sarea cheltuielilor reprezentând prestaţii în natură pentru boală, maternitate, accidente de muncă sau boli profesionale,
precum și renunţarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale).
DANEMARCA–ITALIA
Acordul din 18 noiembrie 1998 privind rambursarea costurilor pentru prestaţiile în natură în caz de boală, de maternitate,
în cazul unor accidente de muncă și boli profesionale și a costurilor controalelor administrative și medicale.
DANEMARCA–LUXEMBURG
Acordul din 19 iunie 1978 privind renunţarea reciprocă la rambursarea prevăzută în temeiul articolului 36 alineatul (3),
articolului 63 alineatul (3), articolului 70 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și al articolului 105 alineatul (2)
din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 (costurile prestaţiilor în natură în caz de boală, de maternitate, în cazul unor accidente
de muncă și boli profesionale, costurile prestaţiilor de șomaj și costurile controalelor administrative și medicale).
DANEMARCA–ŢĂRILE DE JOS
Schimburile de scrisori din 30 martie și 25 aprilie 1979, astfel cum au fost modificate prin Acordul din 12 decembrie 2006,
privind rambursarea costurilor pentru prestaţiile în natură în caz de boală, de maternitate, în cazul unor accidente de muncă
și boli profesionale.
DANEMARCA–PORTUGALIA
Acordul din 17 aprilie 1998 privind renunţarea parţială la rambursarea costurilor pentru prestaţiile în natură în caz de boală,
de maternitate, în cazul unor accidente de muncă și boli profesionale și a costurilor controalelor administrative și medicale.
DANEMARCA–FINLANDA
Articolul 15 din Convenţia nordică de securitate socială din 18 august 2003: înţelegere de renunţare reciprocă la rambur
sare în temeiul articolelor 36, 63 și 70 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 (costuri pentru prestaţii în natură pentru boală
și maternitate, accidente la locul de muncă și boli profesionale și prestaţii de șomaj) și al articolului 105 din Regulamentul
(CEE) nr. 574/72 (costurile controalelor administrative și medicale).
DANEMARCA–SUEDIA
Articolul 15 din Convenţia nordică de securitate socială din 18 august 2003: acord de renunţare reciprocă la rambursare în
temeiul articolelor 36, 63 și 70 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 (costuri pentru prestaţii în natură pentru boală și mater
nitate, accidente la locul de muncă și boli profesionale și prestaţii de șomaj) și al articolului 105 din Regulamentul (CEE)
nr. 574/72 (costurile controalelor administrative și medicale).
DANEMARCA–REGATUL UNIT
Schimburile de scrisori din 30 martie și 19 aprilie 1977 astfel cum au fost modificate prin schimburile de scrisori din
8 noiembrie 1989 și 10 ianuarie 1990 referitoare la acordul privind renunţarea la rambursarea costurilor pentru prestaţiile
în natură și a celor pentru controalele administrative și medicale.
GERMANIA–FRANŢA
Acordul din 26 mai 1981 de aplicare a articolului 92 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 (colectarea și recuperarea coti
zaţiilor de securitate socială).
GERMANIA–ITALIA
Acordul din 3 aprilie 2000 privind colectarea și recuperarea cotizaţiilor de securitate socială.

30.10.2009

30.10.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

GERMANIA–LUXEMBURG
(a)

Acordul din 14 octombrie 1975 privind renunţarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale
încheiat în temeiul articolului 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.

(b) Acordul din 14 octombrie 1975 privind colectarea și recuperarea cotizaţiilor de securitate socială.
(c)

Acordul din 25 ianuarie 1990 referitor la punerea în aplicare a articolului 20 și a articolului 22 alineatul (1) literele (b)
și (c) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71.

GERMANIA–ŢĂRILE DE JOS
(a)

Articolul 9 din Înţelegerea administrativă din 18 aprilie 2001 privind Convenţia din 18 aprilie 2001 (plata pensiilor).

(b) Acordul din 21 ianuarie 1969 privind recuperarea cotizaţiilor de asigurare socială.
GERMANIA–AUSTRIA
Secţiunea II, numărul 1 și secţiunea III din Acordul din 2 august 1979 de punere în aplicare a Convenţiei privind prestaţiile
de șomaj din 19 iulie 1978 se aplică în continuare persoanelor care exercitau o activitate de lucrător frontalier la 1 ianuarie
2005 sau înainte de această dată care devin șomeri înainte de 1 ianuarie 2011.
GERMANIA–POLONIA
Acordul din 11 ianuarie 1977 privind punerea în aplicare a Convenţiei din 9 octombrie 1975 privind pensiile pentru limită
de vârstă și prestaţiile în cazul unor accidente de muncă.
ESTONIA–REGATUL UNIT
Înţelegere finalizată la 29 martie 2006 între autorităţile competente ale Republicii Estonia și cele ale Regatului Unit în con
formitate cu articolul 36 alineatul (3) și articolul 63 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 de stabilire a altor
metode de rambursare a costurilor legate de prestaţiile în natură acordate în temeiul respectivului regulament în cele două
ţări, începând cu 1 mai 2004.
IRLANDA–FRANŢA
Schimbul de scrisori din 30 iulie 1980 și din 26 septembrie 1980 privind articolul 36 alineatul (3) și articolul 63 alinea
tul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 (renunţarea reciprocă la rambursarea costurilor pentru prestaţiile în natură) și
privind articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 (renunţarea reciprocă la rambursarea costurilor con
troalelor administrative și a costurilor examinărilor medicale).
IRLANDA–LUXEMBURG
Schimburile de scrisori din 26 septembrie 1975 și 5 august 1976 privind articolul 36 alineatul (3) și articolul 63 alinea
tul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 [renunţarea la
rambursarea costurilor pentru prestaţiile în natură prevăzute în temeiul titlului III capitolul 1 sau 4 din Regulamentul (CEE)
nr. 1408/71 și a costurilor controalelor administrative și a costurilor examinărilor medicale menţionate la articolul 105 din
Regulamentul (CEE) nr. 574/72].
IRLANDA–ŢĂRILE DE JOS
Schimburile de scrisori din 22 aprilie și 27 iulie 1987 privind articolul 70 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71
[renunţarea la rambursarea costurilor pentru prestaţiile acordate în temeiul articolului 69 din Regulamentul (CEE)
nr. 1408/71] și articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 (renunţarea la rambursarea costurilor con
troalelor administrative și medicale menţionate la articolul 105 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72).
IRLANDA–SUEDIA
Acordul din 8 noiembrie 2000 privind renunţarea la rambursarea costurilor pentru prestaţiile în natură pentru boală, mater
nitate, în cazul unor accidente la locul de muncă și boli profesionale și a costurilor controalelor administrative și medicale.

L 284/35

L 284/36

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

IRLANDA–REGATUL UNIT
Schimbul de scrisori din 9 iulie 1975 referitor la articolul 36 alineatul (3) și articolul 63 alineatul (3) din Regulamentul (CEE)
nr. 1408/71 [înţelegere privind rambursarea sau renunţarea la rambursarea costurilor pentru prestaţiile în natură în temeiul
dispoziţiilor titlului III capitolul 1 sau 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71] și la articolul 105 alineatul (2) din Regula
mentul (CEE) nr. 574/72 (renunţarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale).
GRECIA–ŢĂRILE DE JOS
Schimburile de scrisori din 8 septembrie 1992 și 30 iunie 1993 cu privire la metodele de rambursare între instituţii.
SPANIA–FRANŢA
Acordul din 17 mai 2005 de stabilire a normelor de gestionare și stingere a creanţelor reciproce pentru prestaţii de sănătate
în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 și al Regulamentului (CEE) nr. 574/72.
SPANIA–ITALIA
Acordul privind o nouă procedură de îmbunătăţire și simplificare a rambursării cheltuielilor de sănătate din 21 noiembrie
1997 cu privire la articolul 36 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 (rambursarea prestaţiilor în natură de boală
și maternitate) și la articolele 93, 94, 95, și 100 și articolul 102 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 (modalităţi
de rambursare a prestaţiilor de asigurări de boală și maternitate și creanţe arierate).
SPANIA–ŢĂRILE DE JOS
Acordul din 21 februarie 2000 dintre Ţările de Jos și Spania de facilitare a stingerii creanţelor reciproce referitoare la prestaţi
ile în baza asigurării de boală și maternitate la punerea în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 și a Regulamentului
(CEE) nr. 574/72.
SPANIA–PORTUGALIA
(a)

Articolele 42, 43 și 44 din Înţelegerea administrativă din 22 mai 1970 (exportul prestaţiilor de șomaj). Această men
ţiune va rămâne valabilă timp de doi ani de la data aplicării Regulamentului (CE) nr. 883/2004.

(b) Acordul din 2 octombrie 2002 de stabilire a procedurilor detaliate privind gestionarea și soluţionarea cererilor
reciproce de servicii medicale în vederea facilitării și a accelerării soluţionării acestor cereri.
SPANIA–SUEDIA
Acordul din 1 decembrie 2004 privind rambursarea costurilor pentru prestaţiile în natură acordate în temeiul Regulamen
tului (CEE) nr. 1408/71 și al Regulamentului (CEE) nr. 574/72.
SPANIA–REGATUL UNIT
Acordul din 18 iunie 1999 privind rambursarea cheltuielilor prestaţiilor în natură acordate în conformitate cu Regulamen
tul (CEE) nr. 1408/71 și cu Regulamentul (CEE) nr. 574/72.
FRANŢA–ITALIA
(a)

Schimburile de scrisori din 14 mai și 2 august 1991 privind modalităţile de stingere a creanţelor reciproce în confor
mitate cu articolul 93 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.

(b) Schimburile suplimentare de scrisori din 22 martie și 15 aprilie 1994 privind modalităţile de stingere a creanţelor reci
proce în temeiul articolelor 93, 94, 95 și 96 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.
(c)

Schimbul de scrisori din 2 aprilie 1997 și 20 octombrie 1998 de modificare a schimburilor de scrisori menţionate la
literele (a) și (b) privind procedurile de stingere a creanţelor reciproce în condiţiile articolelor 93, 94, 95 și 96 din Regu
lamentul (CEE) nr. 574/72.

(d) Acordul din 28 iunie 2000 privind renunţarea la rambursarea costurilor prevăzute la articolul 105 alineatul (1) din
Regulamentul (CEE) nr. 574/72 pentru controalele administrative și medicale prevăzute la articolul 51 din regulamen
tul sus-menţionat.
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FRANŢA–LUXEMBURG
(a)

Acordul din 2 iulie 1976 privind renunţarea la rambursarea prevăzută la articolul 36 alineatul (3) din Regulamentul
(CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 a costurilor prestaţiilor în natură acordate în baza asigurării de boală
și de maternitate membrilor de familie ai unui lucrător care nu își are reședinţa în același stat cu aceștia din urmă.

(b) Acordul din 2 iulie 1976 privind renunţarea la rambursarea prevăzută la articolul 36 alineatul (3) din Regulamentul
(CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 a costurilor prestaţiilor în natură acordate în baza asigurării de boală
și de maternitate foștilor lucrători frontalieri, membrilor familiilor acestora sau urmașilor lor.
(c)

Acordul din 2 iulie 1976 privind renunţarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale, prevă
zută la articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972.

(d) Schimburile de scrisori din 17 iulie și 20 septembrie 1995 privind modalităţile de stingere a creanţelor reciproce în
temeiul articolelor 93, 95 și 96 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.
FRANŢA–ŢĂRILE DE JOS
(a)

Acordul din 28 aprilie 1997 privind renunţarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale în
conformitate cu articolul 105 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.

(b) Acordul din 29 septembrie 1998 de stabilire a normelor speciale pentru determinarea sumelor ce urmează să fie ram
bursate pentru prestaţiile în natură în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și cu Regulamentul (CEE)
nr. 574/72.
(c)

Acordul din 3 februarie 1999 de stabilire a condiţiilor speciale pentru gestionarea și stingerea creanţelor reciproce pen
tru prestaţiile de boală în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și cu Regulamentul (CEE) nr. 574/72.

FRANŢA–PORTUGALIA
Acordul din 28 aprilie 1999 de stabilire a normelor detaliate speciale care reglementează gestionarea și stingerea creanţelor
reciproce pentru tratament medical în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și cu Regulamentul (CEE) nr. 574/72.
FRANŢA–REGATUL UNIT
(a)

Schimburile de scrisori din 25 martie și 28 aprilie 1997 privind articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE)
nr. 574/72 (renunţarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale).

(b) Acordul din 8 decembrie 1998 privind modalităţile specifice de stabilire a sumelor de rambursat în ceea ce privește
prestaţiile în natură în conformitate cu dispoziţiile Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72.
ITALIA–LUXEMBURG
Articolul 4 alineatele (5) și (6) din Înţelegerea administrativă din 19 ianuarie 1955 referitoare la modalităţile de punere în
aplicare a Convenţiei generale privind securitatea socială (asigurarea de boală a lucrătorilor agricoli).
ITALIA–ŢĂRILE DE JOS
Acordul din 24 decembrie 1996/27 februarie 1997 privind articolul 36 alineatul (3) și articolul 63 alineatul (3) din Regu
lamentul (CEE) nr. 1408/71.
ITALIA–REGATUL UNIT
Înţelegere semnată la 15 decembrie 2005 de către autorităţile competente ale Republicii Italiene și cele ale Regatului Unit în
conformitate cu articolul 36 alineatul (3) și articolul 63 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 de stabilire a altor
metode de rambursare a costurilor pentru prestaţiile în natură acordate în temeiul respectivului regulament în cele două ţări,
începând cu 1 ianuarie 2005.
LUXEMBURG–ŢĂRILE DE JOS
Acordul din 1 noiembrie 1976 privind renunţarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale încheiat
în temeiul articolului 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.
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LUXEMBURG–SUEDIA
Înţelegerea din 27 noiembrie 1996 privind rambursarea cheltuielilor în domeniul securităţii sociale.
LUXEMBURG–REGATUL UNIT
Schimburile de scrisori din 18 decembrie 1975 și 20 ianuarie 1976 privind articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE)
nr. 574/72 (renunţarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale menţionate la articolul 105 din
Regulamentul (CEE) nr. 574/72).
UNGARIA–REGATUL UNIT
Înţelegere finalizată la 1 noiembrie 2005 între autorităţile competente ale Republicii Ungare și cele ale Regatului Unit în
conformitate cu articolul 35 alineatul (3) și articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 883/2004 de stabilire a altor
metode de rambursare a costurilor legate de prestaţiile în natură acordate în temeiul respectivului regulament în cele două
ţări, începând cu 1 mai 2004.
MALTA–REGATUL UNIT
Înţelegere finalizată la 17 ianuarie 2007 între autorităţile competente ale Maltei și cele ale Regatului Unit în conformitate cu
articolul 35 alineatul (3) și articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 883/2004 de stabilire a altor metode de ram
bursare a costurilor legate de prestaţiile în natură acordate în temeiul respectivului regulament în cele două ţări, începând cu
1 mai 2004.
ŢĂRILE DE JOS–PORTUGALIA
Acordul din 11 decembrie 1987 privind rambursarea prestaţiilor în natură în caz de boală sau maternitate.
ŢĂRILE DE JOS–REGATUL UNIT
(a)

Teza a doua de la articolul 3 din Înţelegerea administrativă din 12 iunie 1956 privind punerea în aplicare a Convenţiei
din 11 august 1954.

(b) Schimburile de scrisori din 25 aprilie și 26 mai 1986 cu privire la articolul 36 alineatul (3) din Regulamentul (CEE)
nr. 1408/71 (rambursarea sau renunţarea la rambursarea costurilor implicate de prestaţiile în natură), astfel cum a fost
modificat.
PORTUGALIA–REGATUL UNIT
Acordul din 8 iunie 2004 de stabilire a altor metode de rambursare a costurilor pentru prestaţiile în natură acordate de
ambele ţări începând cu 1 ianuarie 2003.
FINLANDA–SUEDIA
Articolul 15 din Convenţia nordică de securitate socială din 18 august 2003: acord de renunţare reciprocă la rambursare în
temeiul articolelor 36, 63 și 70 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 (costuri pentru prestaţii în natură pentru boală și mater
nitate, accidente la locul de muncă și boli profesionale și prestaţii de șomaj) și al articolului 105 din Regulamentul (CEE)
nr. 574/72 (costurile controalelor administrative și medicale).
FINLANDA–REGATUL UNIT
Schimburile de scrisori din 1 și 20 iunie 1995 privind articolul 36 alineatul (3) și articolul 63 alineatul (3) din Regulamentul
(CEE) nr. 1408/71 (rambursarea sau renunţarea la rambursarea costurilor prestaţiilor în natură) și articolul 105 alineatul (2)
din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 (renunţarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale).
SUEDIA–REGATUL UNIT
Înţelegerea din 15 aprilie 1997 privind articolul 36 alineatul (3) și articolul 63 alineatul (3) din Regulamentul (CEE)
nr. 1408/71 (rambursarea sau renunţarea la rambursarea costurilor prestaţiilor în natură) și articolul 105 alineatul (2) din
Regulamentul (CEE) nr. 574/72 (renunţarea la restituirea costurilor controalelor administrative și examinărilor medicale).
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ANEXA 2
Regimuri speciale pentru funcţionari
(menţionate la articolele 31 și 41 din regulamentul de punere în aplicare)
A. Regimuri speciale pentru funcţionarii care nu intră sub incidenţa dispoziţiilor titlului III capitolul 1 din Regulamentul
(CE) nr. 883/2004 privind prestaţiile în natură
Germania
Regimuri speciale pentru funcţionari
B. Regimuri speciale pentru funcţionarii care nu intră sub incidenţa dispoziţiilor titlului III capitolul 1 din Regulamentul
(CE) nr. 883/2004, cu excepţia articolului 19, a articolului 27 alineatul (1) și a articolului 35, privind prestaţiile în natură.
Spania
Regim special de securitate socială pentru funcţionari.
Regim special de securitate socială pentru forţele armate.
Regim special de securitate socială pentru funcţionarii și personalul administrativ din justiţie.
C. Regimuri speciale pentru funcţionarii care nu intră sub incidenţa dispoziţiilor titlului III capitolul 2 din Regulamentul
(CE) nr. 883/2004 privind prestaţiile în natură
Germania
Regim special privind accidentele pentru funcţionari.
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ANEXA 3
Statele membre care solicită rambursarea costurilor prestaţiilor în natură pe baza sumelor fixe
[menţionate la articolul 63 alineatul (1) din regulamentul de punere în aplicare]
IRLANDA
SPANIA
ITALIA
MALTA
ŢĂRILE DE JOS
PORTUGALIA
FINLANDA
SUEDIA
REGATUL UNIT
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ANEXA 4
Informaţii privind baza de date menţionată la articolul 88 alineatul (4) din regulamentul de punere în aplicare

1. Conţinutul bazei de date
Repertoriul electronic al organismelor vizate precizează:
(a)

numele organismelor în limba (limbile) oficială (oficiale) a (ale) statului membru, precum și în limba engleză;

(b) codul de identificare și adresa electronică EESSI;
(c)

misiunea acestora în raport cu definiţiile de la articolul 1 literele (m), (q) și (r) din regulamentul de bază și de la arti
colul 1 literele (a) și (b) din regulamentul de punere în aplicare;

(d) competenţa acestora în ceea ce privește diferitele riscuri, tipuri de prestaţii, regimuri și acoperire geografică;
(e)

la ce parte a regulamentului de bază se raportează respectivele organisme;

(f)

următoarele date de contact: adresa poștală, telefonul, faxul, adresa e-mail și adresa URL corespunzătoare;

(g)

orice alte informaţii necesare în vederea aplicării regulamentului de bază sau a regulamentului de punere în aplicare.

2. Administrarea bazei de date
(a)

Repertoriul electronic este găzduit de EESSI la nivelul Comisiei Europene.

(b) Statele membre sunt responsabile cu culegerea și verificarea informaţiilor necesare referitoare la organisme și cu
transmiterea în timp util către Comisia Europeană a oricărei adăugări sau schimbări de date care intră în compe
tenţa acestora.

3. Accesul
Informaţiile utilizate în scopuri administrative și operaţionale nu sunt accesibile publicului.

4. Securitatea
Toate modificările aduse bazei de date (introduceri, actualizări, eliminări) sunt înregistrate. Înainte de accesarea reper
toriului în scopul modificării datelor, utilizatorii sunt identificaţi și autentificaţi. Înaintea oricărei încercări de modificare
a unei informaţii, autorizaţia utilizatorului de a efectua această operaţiune este verificată. Orice operaţiune neautorizată
este respinsă și înregistrată.

5. Regimul lingvistic
Regimul lingvistic general al bazei de date este limba engleză. Numele organismelor și datele lor de contact trebuie, de
asemenea, introduse în limba/limbile oficială/oficiale a/ale statului membru.
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ANEXA 5
Stabilirea de către statele membre, pe bază de reciprocitate, a sumei maxime pentru rambursare, prevăzută la
articolul 65 alineatul (6) teza a treia din regulamentul de bază, pe baza cuantumului mediu al prestaţiilor de
șomaj acordate în anul calendaristic precedent în temeiul legislaţiilor lor respective
(menţionată la articolul 70 din regulamentul de punere în aplicare)
BELGIA
REPUBLICA CEHĂ
GERMANIA
AUSTRIA
SLOVACIA
FINLANDA
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REGULAMENTUL (CE) NR. 988/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 16 septembrie 2009
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială
și de stabilire a conţinutului anexelor acestuia
(Text cu relevanţă pentru SEE și Elveţia)
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

(5)

Deoarece scopul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 con
stă în coordonarea legislaţiei privind asigurările sociale
pentru care statele membre sunt în mod exclusiv compe
tente, dispoziţiile incompatibile cu scopul sau obiectivele
sale și dispoziţiile care nu fac decât să clarifice interpretarea
legislaţiei naţionale nu ar trebui să fie incluse în regulamen
tul respectiv.

(6)

Unele solicitări au ridicat probleme comune mai multor
state membre: prin urmare, aceste chestiuni ar trebui tra
tate la un nivel mai general, fie printr-o clarificare în cadrul
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 sau într-o anexă a sa,
care ar trebui modificată în consecinţă, fie prin intermediul
unei dispoziţii în regulamentul de punere în aplicare men
ţionat la articolul 89 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004,
în loc de introducerea în anexa XI a unor dispoziţii simi
lare pentru mai multe state membre.

(7)

Articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 ar tre
bui modificat în vederea clarificării și a extinderii domeniu
lui său de aplicare și pentru a se asigura că membrii de
familie ai foștilor lucrători frontalieri pot de asemenea
beneficia de posibilitatea de a continua un tratament medi
cal în ţara în care persoana asigurată și-a desfășurat activi
tatea și după pensionarea acesteia, cu excepţia cazului în
care statul membru în care lucrătorul frontalier și-a desfă
șurat ultima dată activitatea este inclus în lista din anexa III.

(8)

Este important să se evalueze semnificaţia, frecvenţa,
amploarea și costurile legate de aplicarea restricţiilor pri
vind dreptul membrilor de familie ai unui lucrător fronta
lier la prestaţii în natură în conformitate cu anexa III la
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 pentru acele state mem
bre care vor fi încă enumerate în respectiva anexă la patru
ani de la data aplicării respectivului regulament.

(9)

De asemenea, anumite aspecte ar trebui să fie tratate în alte
anexe la Regulamentul (CE) nr. 883/2004, în funcţie de
scopul și conţinutul acestora, și nu în anexa XI la regula
mentul respectiv, pentru a se asigura consecvenţa în cadrul
anexelor la respectivul regulament.

(10)

Dispoziţiile adăugate de unele state membre în anexa VI la
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului (4) sunt în
prezent reglementate de anumite dispoziţii generale ale
Regulamentului (CE) nr. 883/2004. În consecinţă, un
număr de dispoziţii din anexa VI la Regulamentul (CEE)
nr. 1408/71 au devenit redundante.

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în
special articolele 42 și 308,
având în vedere propunerea Comisiei,
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social
European (1),
hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251
din tratat (2),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului Euro
pean și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordo
narea sistemelor de securitate socială (3) prevede ca
stabilirea conţinutului anexelor II, X și XI la respectivul
regulament să aibă loc înainte de data aplicării acestuia.

(2)

Anexele I, III, IV, VI, VII, VIII și IX la Regulamentul (CE)
nr. 883/2004 ar trebui adaptate astfel încât să ia în consi
derare atât cerinţele statelor membre care au aderat la Uni
unea Europeană de la data adoptării regulamentului
respectiv, cât și evoluţiile recente înregistrate în alte state
membre.

(3)

Articolul 56 alineatul (1) și articolul 83 din Regulamentul
(CE) nr. 883/2004 prevăd stabilirea, în anexa XI la respec
tivul regulament, a unor dispoziţii speciale referitoare la
punerea în aplicare a legislaţiei anumitor state membre.
Anexa XI are drept scop luarea în considerare a particulari
tăţilor diferitelor sisteme de securitate socială din statele
membre pentru a facilita aplicarea normelor privind coor
donarea. O serie de state membre au solicitat includerea în
respectiva anexă a unor dispoziţii referitoare la aplicarea
legislaţiei lor privind securitatea socială și au furnizat
Comisiei explicaţii juridice și practice ale legislaţiilor și sis
temelor lor.

(4)

Din motive de coerenţă și de simplificare, este necesară o
abordare comună pentru a asigura tratarea similară, în
principiu, a punctelor, referitoare la state membre diferite,
de natură similară sau care urmăresc același obiectiv.

(1) JO C 161, 13.7.2007, p. 61.
(2) Avizul Parlamentului European din 9 iulie 2008 (nepublicat încă în
Jurnalul Oficial), Poziţia comună a Consiliului din 17 decembrie 2008
(JO C 33 E, 10.2.2009, p. 1.) și Poziţia Parlamentului European din
22 aprilie 2009. Decizia Consiliului din 27 iulie 2009.
(3) JO L 166, 30.4.2004, p. 1.

(4) JO L 149, 5.7.1971, p. 2.
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(11)

Pentru a facilita utilizarea Regulamentului (CE)
nr. 883/2004 de către cetăţenii care solicită informaţii sau
depun cereri la instituţiile din statele membre, trimiterile la
legislaţia din statele membre în cauză ar trebui să se facă și
în limba originală, ori de câte ori acest lucru este necesar,
pentru a evita orice confuzie.

(12)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 ar trebui, prin urmare, să
fie modificat în consecinţă.

(13)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 prevede că urmează a se
aplica începând cu data intrării în vigoare a regulamentu
lui de punere în aplicare. Prin urmare, prezentul regula
ment ar trebui să se aplice de la aceeași dată,

(ii) în sensul titlului III capitolul 2 (accidente la locul de
muncă și boli profesionale), toate prestaţiile în
natură referitoare la accidente la locul de muncă și
boli profesionale, astfel cum sunt definite la
punctul (i) și prevăzute în cadrul regimurilor pri
vind accidentele de muncă și bolile profesionale ale
statelor membre.”
4.

La articolul 3, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:
„(5)

(b) prestaţiilor acordate în legătură cu care un stat membru
își asumă răspunderea pentru prejudiciile cauzate per
soanelor și oferă compensaţii, cum ar fi pentru victimele
de război și ale acţiunilor militare sau pentru consecin
ţele acestora; pentru victimele infracţiunilor, ale asasi
natelor sau ale actelor teroriste; pentru victimele
acţiunilor unor agenţi ai statului membru aflaţi în exer
ciţiul funcţiunii; sau pentru victimele care au suferit
nedreptăţi din motive politice sau religioase sau legate de
familia acestora.”

Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 se modifică după cum urmează:
5.
Se introduce următorul considerent după considerentul 17:

Se introduce următorul considerent după considerentul 18:
„(18a) Principiul legislaţiei unice aplicabile are o mare impor
tanţă și ar trebui consolidat. Aceasta nu ar trebui să
însemne, totuși, că simpla acordare a unei prestaţii, în
conformitate cu prezentul regulament și incluzând
plata unor cotizaţii pentru asigurare sau a unei aco
periri de asigurare pentru beneficiar, conferă legisla
ţiei statului membru a cărui instituţie a acordat
prestaţia, statutul de legislaţie aplicabilă persoanei în
cauză.”

3.

6.

La articolul 15, termenul „personal auxiliar” se înlocuiește cu
termenul „personal contractual”.

7.

La articolul 18, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2)
Membrii de familie ai unui lucrător frontalier au
dreptul la prestaţii în natură pe durata șederii lor în statul
membru competent.
Cu toate acestea, în cazul în care statul membru competent
este inclus în lista din anexa III, membrii de familie ai unui
lucrător frontalier care își au reședinţa în același stat mem
bru ca și lucrătorul frontalier respectiv au dreptul la prestaţii
în natură în statul membru competent numai în condiţiile
stabilite la articolul 19 alineatul (1).”

La articolul 1 se adaugă următoarea literă:
„(va) «prestaţii în natură» înseamnă:
(i)

în sensul titlului III capitolul 1 (prestaţii de boală,
de maternitate și de paternitate asimilate) prestaţii
în natură, prevăzute în legislaţia unui stat membru,
care vizează să acopere, să pună la dispoziţie, să
plătească direct sau să ramburseze costul îngriji
rilor medicale și al produselor și serviciilor auxili
are tratamentului. Acestea includ și prestaţiile în
natură pentru îngrijirea pe termen lung;

La articolul 14, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(4)
În cazul în care legislaţia unui stat membru condiţio
nează dreptul la asigurare voluntară sau la asigurare faculta
tivă continuă de rezidenţa beneficiarului în statul membru
respectiv sau de desfășurarea anterioară a unei activităţi sala
riate sau independente, articolul 5 litera (b) se aplică doar în
cazul persoanelor care, la un moment dat în trecut, s-au aflat
sub incidenţa legislaţiei statului membru în cauză în temeiul
desfășurării unei activităţi salariate sau independente.”

„(17a) Din momentul în care legislaţia unui stat membru
devine aplicabilă unei persoane în temeiul titlului II
din prezentul regulament, condiţiile de afiliere și de
obţinere a dreptului la prestaţii ar trebui definite în
legislaţia statului membru competent, cu respectarea
dreptului comunitar.”
2.

Prezentul regulament nu se aplică:

(a) asistenţei sociale sau medicale; sau

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

1.

30.10.2009

8.

La articolul 28, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1) Lucrătorul frontalier care s-a pensionat din motive de
limită de vârstă sau de invaliditate are dreptul ca, în caz de
boală, să continue să beneficieze de prestaţii în natură în
statul membru în care și-a desfășurat ultima dată activitatea
salariată sau independentă, în măsura în care aceste prestaţii
reprezintă o continuare a tratamentului care a început în
statul membru respectiv. «Continuare a tratamentului»
înseamnă continuarea investigării, diagnosticării și tratamen
tului unei boli pe parcursul întregii ei durate.
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Primul paragraf se aplică mutatis mutandis membrilor de fami
lie ai fostului lucrător frontalier cu excepţia cazului în care
statul membru în care lucrătorul frontalier și-a desfășurat
ultima dată activitatea este inclus în lista din anexa III.”
9.

La articolul 36, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Fără a aduce atingere dispoziţiilor mai favorabile ale
alineatelor (2) și (2a) din prezentul articol, articolul 17, arti
colul 18 alineatul (1), articolul 19 alineatul (1) și articolul 20
alineatul (1) se aplică, de asemenea, prestaţiilor pentru acci
dente de muncă sau boli profesionale.”

10. La articolul 36 se introduce următorul alineat:
„(2a)
Instituţia competentă nu poate refuza acordarea
autorizaţiei prevăzute la articolul 20 alineatul (1) unui lucră
tor salariat sau care desfășoară activităţi independente care a
suferit un accident la locul de muncă sau a contractat o boală
profesională având dreptul la prestaţii din partea instituţiei
respective în cazul în care nu i se poate acorda un tratament
adecvat stării sale de sănătate în statul membru pe teritoriul
căruia este rezident, într-un termen justificat din punct de
vedere medical, avându-se în vedere starea sa actuală de sănă
tate și evoluţia probabilă a bolii sale.”
11. La articolul 51, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
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13. La articolul 52 se adaugă următorul alineat:
„(5) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alineatelor (1), (2)
și (3), calculul pro rata nu se aplică regimurilor care acordă
prestaţii pentru care perioadele de timp nu au relevanţă pen
tru calcul, sub rezerva regimurilor enumerate în partea 2 din
anexa VIII. În astfel de situaţii, persoana în cauză are dreptul
la prestaţia calculată în conformitate cu legislaţia statului
membru respectiv.”
14. La articolul 56 alineatul (1) litera (c), înainte de „în conformi
tate cu procedurile prevăzute în anexa XI”, se introduc cuvin
tele „în cazul în care este necesar”.
15. La articolul 56 alineatul (1), se adaugă următoarea literă:
„(d) În cazul în care litera (c) nu se aplică deoarece legislaţia
unui stat membru prevede calcularea prestaţiei nu în
funcţie de perioadele de asigurare sau de rezidenţă, ci pe
baza altor elemente care nu sunt legate de timp, institu
ţia competentă ia în considerare, pentru fiecare perioadă
de asigurare sau de rezidenţă desfășurată în temeiul legis
laţiei unui alt stat membru, valoarea capitalului acumu
lat, capitalul care este considerat a fi acumulat sau oricare
alt element utilizat pentru calcul în temeiul legislaţiei pe
care instituţia o aplică și împărţit pe unităţile perioade
lor corespunzătoare în cadrul regimului de pensii
respectiv.”
16. La articolul 57, se adaugă următorul alineat:

„(3)
În cazul în care legislaţia sau regimul specific al unui
stat membru condiţionează dobândirea, menţinerea sau recu
perarea dreptului la prestaţii de faptul că persoana în cauză
este asigurată în momentul materializării riscului, această
condiţie se consideră îndeplinită în cazul în care persoana a
fost asigurată anterior în temeiul legislaţiei sau al regimului
specific din acel stat membru și, în momentul materializării
riscului, este asigurată pentru același risc în temeiul legislaţiei
unui alt stat membru sau, în absenţa unei astfel de asigurări,
are dreptul la prestaţii pentru același risc în temeiul legislaţiei
altui stat membru. Această ultimă condiţie se consideră însă
îndeplinită în cazurile menţionate la articolul 57.”
12. La articolul 52, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(4)
În cazul în care, într-un singur stat membru, calculul
realizat în temeiul alineatului (1) litera (a) are ca rezultat
invariabil o prestaţie autonomă egală sau mai mare decât
prestaţia pro rata, calculată în conformitate cu alineatul (1) lit
era (b), instituţia competentă renunţă la calculul pro rata, în
următoarele condiţii:
(i)

astfel de situaţii sunt prevăzute în partea 1 din anexa VIII;

„(4) Prezentul articol nu se aplică regimurilor enumerate
în partea 2 din anexa VIII.”
17. La articolul 62 alineatul (3), termenul „lucrători frontalieri” se
înlocuiește cu termenul „șomeri”.
18. Se introduce următorul articol:
„Articolul 68a
Acordarea de prestaţii
În cazul în care prestaţiile familiale nu sunt utilizate pentru
întreţinerea membrilor de familie de către persoana căreia ar
trebui să îi fie acordate, instituţia competentă își îndeplinește
obligaţiile legale, acordând aceste prestaţii persoanei fizice
sau juridice care întreţine efectiv membrii de familie, la soli
citarea și prin intermediul instituţiei din statul membru de
reședinţă al acestora sau al instituţiei desemnate sau organis
mului stabilit în acest scop de către autoritatea competentă
din statul membru de reședinţă al acestora.”
19. Articolul 87 se modifică după cum urmează:

(ii) nicio legislaţie care cuprinde norme de interzicere a
cumulului, astfel cum este prevăzut la articolele 54 și 55,
nu este aplicabilă, cu excepţia cazurilor în care sunt înde
plinite condiţiile prevăzute la articolul 55 alineatul (2); și
(iii) articolul 57 nu este aplicabil, în circumstanţele specifice
ale cazului, pentru perioadele desfășurate în temeiul
legislaţiei unui alt stat membru.”

(a) alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:
„(8) În cazul în care, în urma aplicării prezentului
regulament, o persoană este supusă legislaţiei altui stat
membru decât cel determinat în conformitate cu titlul II
din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, legislaţia respec
tivă continuă să se aplice atât timp cât situaţia relevantă
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rămâne neschimbată și în orice caz pentru cel mult 10
ani de la data aplicării prezentului regulament, cu excep
ţia cazului în care persoana în cauză solicită să i se aplice
legislaţia aplicabilă în temeiul prezentului regulament.
Solicitarea se transmite în termen de trei luni de la data
aplicării prezentului regulament instituţiei competente a
statului membru a cărui legislaţie este aplicabilă în teme
iul prezentului regulament, în cazul în care persoana res
pectivă este supusă legislaţiei statului membru respectiv
de la data aplicării prezentului regulament. În cazul în
care cererea este transmisă după termenul menţionat,
schimbarea legii aplicabile are loc din prima zi a lunii
următoare.”;
(b) se introduc următoarele alineate:

30.10.2009

de impact al semnificaţiei, frecvenţei, amplorii și costu
rilor, atât în termeni absoluţi, cât și relativi, ale aplicării
dispoziţiilor anexei III. Acest raport abordează, de ase
menea, efectele posibile ale abrogării dispoziţiilor res
pectivei anexe pentru acele state membre care vor fi încă
enumerate în respectiva anexă după data menţionată la
alineatul (10a). Pe baza acestui raport, Comisia decide cu
privire la prezentarea unei propuneri privind o listă revi
zuită, în principiu cu scopul de a o abroga, cu excepţia
cazului în care raportul Comisiei administrative prezintă
motive clare pentru a nu face acest lucru.”
20. Anexele se modifică în conformitate cu anexa la prezentul
regulament.
Articolul 2

„(10a)
Menţiunile din anexa III privind Estonia,
Spania, Italia, Lituania, Ungaria și Ţările de Jos încetează
să mai producă efecte după patru ani de la data aplicării
prezentului regulament.

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(10b)
Lista cuprinsă în anexa III este reexaminată cel
târziu la 31 octombrie 2014, pe baza unui raport al
Comisiei administrative. Acest raport include un studiu

Prezentul regulament se aplică de la data intrării în vigoare a regu
lamentului de aplicare menţionat la articolul 89 din Regulamen
tul (CE) nr. 883/2004.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Strasbourg, 16 septembrie 2009.
Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM
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ANEXĂ
Modificări ale anexelor la Regulamentul (CE) nr. 883/2004
A. Anexa I se modifică după cum urmează:
1.

În partea I (avansuri din pensii alimentare):
(a)

titlul „A. BELGIA” se înlocuiește cu „BELGIA”;

(b) după menţiunea „BELGIA”, se introduce următoarea menţiune:
„BULGARIA
Pensii alimentare acordate de stat, în temeiul articolului 92 din Codul Familiei.”;
(c)

titlurile „B. DANEMARCA”, „C. GERMANIA” se înlocuiesc cu „DANEMARCA”, „GERMANIA”;

(d) după menţiunea de la rubrica „GERMANIA”, se introduc următoarele menţiuni:
„ESTONIA
Pensii alimentare în conformitate cu Legea privind pensiile alimentare din 21 februarie 2007.;
SPANIA
Avansuri din pensiile alimentare în conformitate cu Decretul regal 1618/2007 din 7 decembrie 2007.”;
(e)

titlul „D. FRANŢA” se înlocuiește cu „FRANŢA”;

(f)

după menţiunea de la rubrica „FRANŢA”, se introduc următoarele menţiuni:
„LITUANIA
Plăţi din Fondul de pensii alimentare pentru copii în conformitate cu Legea privind Fondul de pensii alimen
tare pentru copii.
LUXEMBURG
Avansuri din pensii alimentare și recuperarea acestora, în sensul legii din 26 iulie 1980.”;

(g)

titlul „E. AUSTRIA” se înlocuiește cu „AUSTRIA”;

(h) după menţiunea de la rubrica „AUSTRIA”, se introduce următoarea menţiune:
„POLONIA
Prestaţii din Fondul de pensii alimentare în conformitate cu Legea privind asistenţa acordată persoanelor cu
drept de pensie alimentară.”;
(i)

punctul „F. PORTUGALIA” se înlocuiește cu „PORTUGALIA”;

(j)

după menţiunea de la rubrica „PORTUGALIA”, se introduc următoarele menţiuni:
„SLOVENIA
Înlocuirea pensiei alimentare în conformitate cu Legea din 25 iulie 2006 privind fondurile de garantare
publică și de pensie alimentară a Republicii Slovenia.
SLOVACIA
Pensia alimentară de înlocuire, în temeiul Legii nr. 452/2004 Coll. privind pensia alimentară de înlocuire, ast
fel cum a fost modificată prin regulamente ulterioare.”;

(k) titlurile „G. FINLANDA” și „H. SUEDIA” se înlocuiesc cu „FINLANDA” și „SUEDIA”.
2.

În partea II (alocaţii speciale de naștere sau de adopţie):
(a)

titlul „A. BELGIA” se înlocuiește cu „BELGIA”;
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(b) după menţiunea de la titlul „BELGIA”, se introduc următoarele menţiuni:
„BULGARIA
Indemnizaţie forfetară de maternitate (Legea privind alocaţiile familiale pentru copii).
REPUBLICA CEHĂ
Indemnizaţie de naștere.
ESTONIA
(a)

Indemnizaţie de naștere.

(b) Indemnizaţie de adopţie.”;
(c)

titlurile „B. SPANIA” și „C. FRANŢA” se înlocuiesc cu „SPANIA” și „FRANŢA”;

(d) titlul „SPANIA” se modifică după cum urmează:
„SPANIA
Indemnizaţii de naștere sub formă de plată unică și indemnizaţii de adopţie.”;
(e)

la menţiunea de la titlul „FRANŢA” se introduce următoarea frază:
„, cu excepţia cazului în care sunt plătite unei persoane care rămâne sub incidenţa legislaţiei franceze în teme
iul articolului 12 sau articolului 16”;

(f)

după menţiunea de la titlul „FRANŢA”, se introduc următoarele menţiuni:
„LETONIA
(a)

Indemnizaţie de naștere.

(b) Indemnizaţie de adopţie.
LITUANIA
Indemnizaţie forfetară pentru copii.”;
(g)

titlul „D. LUXEMBURG” se înlocuiește cu „LUXEMBURG”;

(h) după menţiunea de la titlul „LUXEMBURG”, se introduc următoarele menţiuni:
„UNGARIA
Indemnizaţie de maternitate.
POLONIA
Indemnizaţie de naștere sub formă de plată unică (Legea privind prestaţiile familiale).
ROMÂNIA
(a)

Indemnizaţie de naștere.

(b) Trusou pentru nou-născuţi.
SLOVENIA
Indemnizaţie de naștere.
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SLOVACIA
(a)

Indemnizaţie de naștere.

(b) Supliment la indemnizaţia de naștere.”;
(i)

titlul „E. FINLANDA” se înlocuiește cu „FINLANDA”.

B. Anexa II se înlocuiește cu următorul text:
„ANEXA II
DISPOZIŢII ALE CONVENŢIILOR CARE RĂMÂN ÎN VIGOARE ȘI CARE, DACĂ SUNT APLICABILE, SUNT
LIMITATE LA PERSOANELE CĂRORA LI SE APLICĂ RESPECTIVELE CONVENŢII [articolul 8 alineatul (1)]

Observaţii generale
Trebuie menţionat faptul că dispoziţiile convenţiilor bilaterale care nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regu
lament și care rămân în vigoare între statele membre nu sunt enumerate în prezenta anexă. Acestea includ obligaţiile
dintre statele membre care rezultă din convenţiile care prevăd, de exemplu, dispoziţii privind cumularea perioadelor de
asigurare efectuate într-o ţară terţă.
Dispoziţii ale convenţiilor de securitate socială care rămân în vigoare:
BELGIA-GERMANIA
Articolele 3 și 4 ale Protocolului final din 7 decembrie 1957 la Convenţia generală de la aceeași dată, astfel cum este
prevăzut în Protocolul complementar din 10 noiembrie 1960 (luând în considerare perioadele de asigurare realizate în
anumite zone frontaliere anterior, în timpul și după Al Doilea Război Mondial).
BELGIA-LUXEMBURG
Convenţia din 24 martie 1994 privind securitatea socială pentru lucrătorii frontalieri (referitoare la rambursarea forfe
tară complementară)
BULGARIA-GERMANIA
Articolul 28 alineatul (1) litera (b) din Convenţia din 17 decembrie 1997 privind asigurările sociale (menţinerea con
venţiilor încheiate între Bulgaria și fosta Republică Democrată Germană pentru persoanele care au primit deja pensie
înainte de 1996).
BULGARIA-AUSTRIA
Articolul 38 alineatul (3) din Convenţia din 14 aprilie 2005 privind asigurările sociale (luarea în considerare a perioa
delor de asigurare realizate înainte de 27 noiembrie 1961); aplicarea respectivei dispoziţii rămâne limitată la persoanele
cărora li se adresează convenţia.
BULGARIA-SLOVENIA
Articolul 32 alineatul (2) din Convenţia din 18 decembrie 1957 privind asigurările sociale (luarea în considerare a peri
oadelor de asigurare realizate până la 31 decembrie 1957).
REPUBLICA CEHĂ-GERMANIA
Articolul 39 alineatul (1) literele (b) și (c) din Convenţia din 27 iulie 2001 privind asigurările sociale (menţinerea
convenţiei încheiate între fosta Republică Cehoslovacă și fosta Republică Democrată Germană pentru persoanele care
au primit deja pensie înainte de 1996; luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate într-unul din statele
contractante pentru persoanele care au primit deja pensie pentru aceste perioade la 1 septembrie 2002 din celălalt stat
contractant în timp ce erau rezidente pe teritoriul acestuia).
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REPUBLICA CEHĂ-CIPRU
Articolul 32 alineatul (4) din Convenţia din 19 ianuarie 1999 privind asigurările sociale (stabilind competenţa pentru
calcularea perioadelor de încadrare realizate în conformitate cu convenţia relevantă din 1976); aplicarea respectivei dis
poziţii rămâne limitată la persoanele cărora li se adresează convenţia.
REPUBLICA CEHĂ-LUXEMBURG
Articolul 52 alineatul (8) din Convenţia din 17 noiembrie 2000 privind asigurările sociale (luarea în considerare a peri
oadelor de asigurare pentru pensie pentru refugiaţii politici).
REPUBLICA CEHĂ-AUSTRIA
Articolul 32 alineatul (3) din Convenţia din 20 iulie 1999 privind asigurările sociale (luarea în considerare a perioadelor
de asigurare realizate înainte de 27 noiembrie 1961); aplicarea respectivei dispoziţii rămâne limitată la persoanele cărora
li se adresează convenţia.
REPUBLICA CEHĂ-SLOVACIA
Articolele 12, 20 și 33 din Convenţia din 29 octombrie 1992 privind asigurările sociale (articolul 12 stabilește com
petenţa pentru acordarea prestaţiilor de urmaș; articolul 20 stabilește competenţa pentru calcularea perioadelor de asi
gurare realizate până la data scindării Republicii Federale Cehe și Slovace; articolul 33 stabilește competenţa pentru plata
pensiilor acordate înainte de data scindării Republicii Federale Cehe și Slovace).
DANEMARCA-FINLANDA
Articolul 7 din Convenţia nordică din 18 august 2003 privind asigurările sociale (privind asigurarea cheltuielilor de călă
torie suplimentare sau a celor necesare în caz de boală pe durata șederii pe teritoriul altui stat nordic, ceea ce ar duce la
creșterea costurilor de întoarcere în ţara de reședinţă).
DANEMARCA-SUEDIA
Articolul 7 din Convenţia nordică din 18 august 2003 privind asigurările sociale (privind asigurarea cheltuielilor de călă
torie suplimentare sau a celor necesare în caz de boală pe durata șederii pe teritoriul altui stat nordic, ceea ce ar duce la
creșterea costurilor de întoarcere în ţara de reședinţă).
GERMANIA-SPANIA
Articolul 45 alineatul (2) din Convenţia din 4 decembrie 1973 privind asigurările sociale (reprezentare de către autori
tăţile diplomatice și consulare).
GERMANIA-FRANŢA
(a)

Acordul complementar nr. 4 din 10 iulie 1950 la Convenţia generală de la aceeași dată, astfel cum este prevăzut în
Protocolul complementar nr. 2 din 18 iunie 1955 (luând în considerare perioadele de asigurare realizate între
1 iulie 1940 și 30 iunie 1950).

(b) Titlul I din respectivul acord complementar nr. 2 (luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate înainte
de 8 mai 1945).
(c)

Punctele 6, 7 și 8 ale Protocolului general din 10 iulie 1950 la Convenţia generală de la aceeași dată (dispoziţii
administrative).

(d) Titlurile II, III și IV ale Acordului din 20 decembrie 1963 (asigurările sociale în regiunea Saar).
GERMANIA-LUXEMBURG
Articolele 4, 5, 6 și 7 din Convenţia din 11 iulie 1959 (luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate între
septembrie 1940 și iunie 1946).
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GERMANIA-UNGARIA
Articolul 40 alineatul (1) litera (b) din Convenţia din 2 mai 1998 privind asigurările sociale (menţinerea convenţiilor
încheiate între fosta Republică Democrată Germană și Ungaria pentru persoanele care au primit deja pensie înainte de
1996).
GERMANIA-ŢĂRILE DE JOS
Articolele 2 și 3 din Acordul complementar nr. 4 din 21 decembrie 1956 la Convenţia din 29 martie 1951 (reglemen
tarea drepturilor obţinute în baza regimului de asigurare socială german de către lucrătorii olandezi, între 13 mai 1940
și 1 septembrie 1945).
GERMANIA-AUSTRIA
(a)

Articolul 1 alineatul (5) și articolul 8 din Convenţia din 19 iulie 1978 privind asigurarea de șomaj și articolul 10
din Protocolul final la această convenţie (acordarea de prestaţii de șomaj lucrătorilor frontalieri de către statul mem
bru unde s-a desfășurat activitatea de muncă) continuă să se aplice în cazul persoanelor care își desfășoară activi
tatea ca lucrători frontalieri la 1 ianuarie 2005 sau înainte de această dată și devin șomeri înainte de 1 ianuarie
2011.

(b) Articolul 14 alineatul (2) literele (g), (h), (i) și (j) din Convenţia din 4 octombrie 1995 privind asigurările sociale
(repartiţia competenţelor între ambele ţări în ceea ce privește cazurile de asigurare trecute și perioadele de asigu
rare obţinute); aplicarea respectivei dispoziţii rămâne limitată la persoanele cărora li se adresează convenţia.
GERMANIA-POLONIA
(a)

Convenţia din 9 octombrie 1975 privind dispoziţiile referitoare la limita de vârstă și accidentele de muncă, în baza
condiţiilor și a domeniului de aplicare definite la articolul 27 alineatele (2)-(4) din Convenţia din 8 decembrie 1990
privind asigurările sociale (menţinerea, în temeiul convenţiei din 1975, a statutului juridic al persoanelor care și-au
stabilit rezidenţa pe teritoriul Germaniei sau al Poloniei înainte de 1 ianuarie 1991 și care își au în continuare rezi
denţa în statele respective).

(b) Articolul 27 alineatul (5) și articolul 28 alineatul (2) din Convenţia din 8 decembrie 1990 privind asigurările sociale
(menţinerea dreptului la o pensie plătită în temeiul convenţiei din 1957 încheiate între fosta Republică Democrată
Germană și Polonia; luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate de salariaţii polonezi în conformitate
cu convenţia din 1988 încheiată între fosta Republică Democrată Germană și Polonia).
GERMANIA-ROMÂNIA
Articolul 28 alineatul (1) litera (b) din Convenţia din 8 aprilie 2005 privind asigurările sociale (menţinerea convenţiei
încheiate între fosta Republică Democrată Germană și România pentru persoanele care au primit deja pensie înainte de
1996).
GERMANIA-SLOVENIA
Articolul 42 din Convenţia din 24 septembrie 1997 privind asigurările sociale (reglementarea drepturilor obţinute îna
inte de 1 ianuarie 1956 în temeiul regimului de securitate socială al celuilalt stat contractant); aplicarea respectivei dis
poziţii rămâne limitată la persoanele cărora li se adresează convenţia.
GERMANIA-SLOVACIA
Articolul 29 alineatul (1) al doilea și al treilea paragraf din Acordul din 12 septembrie 2002 (menţinerea convenţiei
încheiate între fosta Republică Cehoslovacă și fosta Republică Democrată Germană pentru persoanele care au primit
deja pensie înainte de 1996; luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate într-unul din statele contractante
pentru persoanele care au primit deja pensie pentru aceste perioade la 1 decembrie 2003 din celălalt stat contractant în
timp ce erau rezidente pe teritoriul acestuia).
GERMANIA-REGATUL UNIT
(a)

Articolul 7 alineatele (5) și (6) din Convenţia din 20 aprilie 1960 privind asigurările sociale (legislaţie aplicabilă
civililor aflaţi în serviciul forţelor militare).

(b) Articolul 5 alineatele (5) și (6) din Convenţia din 20 aprilie 1960 privind asigurările de șomaj (legislaţie aplicabilă
civililor aflaţi în serviciul forţelor militare).
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IRLANDA-REGATUL UNIT
Articolul 19 alineatul (2) din Acordul din 14 decembrie 2004 privind asigurările sociale (referitor la transferul și luarea
în considerare a unor cotizaţii creditate privind cazurile de invaliditate).
SPANIA-PORTUGALIA
Articolul 22 din Convenţia generală din 11 iunie 1969 (exportarea prestaţiilor de șomaj). Această menţiune va rămâne
valabilă timp de doi ani de la data aplicării prezentului regulament.
ITALIA-SLOVENIA
(a)

Acordul privind reglementarea obligaţiilor reciproce de asigurare socială cu referire la alineatul (7) din anexa XIV
la Tratatul de Pace, încheiat printr-un schimb de scrisori la 5 februarie 1959 (luarea în considerare a perioadelor de
asigurare realizate înainte de 18 decembrie 1954); aplicarea respectivei dispoziţii rămâne limitată la persoanele
cărora li se adresează acordul.

(b) Articolul 45 alineatul (3) din Convenţia din 7 iulie 1997 privind asigurările sociale referitor la fosta Zonă B din
Teritoriul liber al regiunii Trieste (luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate înainte de 5 octombrie
1956); aplicarea respectivei dispoziţii rămâne limitată la persoanele cărora li se adresează convenţia.
LUXEMBURG-PORTUGALIA
Acordul din 10 martie 1997 (privind recunoașterea hotărârilor de către instituţiile aparţinând unei părţi contractante
referitoare la starea de invaliditate a solicitanţilor de pensii de la instituţiile celeilalte părţi contractante).
LUXEMBURG-SLOVACIA
Articolul 50 alineatul (5) din Convenţia din 23 mai 2002 privind asigurările sociale (luarea în considerare a perioadelor
de asigurare de pensie pentru refugiaţii politici).
UNGARIA-AUSTRIA
Articolul 36 alineatul (3) din Convenţia din 31 martie 1999 privind asigurările sociale (luarea în considerare a perioa
delor de asigurare realizate înainte de 27 noiembrie 1961); aplicarea respectivei dispoziţii rămâne limitată la persoanele
cărora li se adresează convenţia.
UNGARIA-SLOVENIA
Articolul 31 din Convenţia din 7 octombrie 1957 privind asigurările sociale (luarea în considerare a perioadelor de asi
gurare realizate înainte de 29 mai 1956); aplicarea respectivei dispoziţii rămâne limitată la persoanele cărora li se adre
sează convenţia.
UNGARIA-SLOVACIA
Articolul 34 alineatul (1) din Convenţia din 30 ianuarie 1959 privind asigurările sociale [articolul 34 alineatul (1) din
convenţie prevede că perioadele de asigurare acordate înainte de data semnării convenţiei sunt perioade de asigurare ale
statului contractant pe teritoriul căruia persoana îndreptăţită și-a avut reședinţa]; aplicarea respectivei dispoziţii rămâne
limitată la persoanele cărora li se adresează convenţia.
AUSTRIA-POLONIA
Articolul 33 alineatul (3) din Convenţia din 7 septembrie 1998 privind asigurările sociale (luarea în considerare a peri
oadelor de asigurare realizate înainte de 27 noiembrie 1961); aplicarea respectivei dispoziţii rămâne limitată la per
soanele cărora li se adresează convenţia.
AUSTRIA-ROMÂNIA
Articolul 37 alineatul (3) din Acordul din 28 octombrie 2005 privind asigurările sociale (luarea în considerare a peri
oadelor de asigurare realizate înainte de 27 noiembrie 1961); aplicarea respectivei dispoziţii rămâne limitată la per
soanele cărora li se adresează acordul.
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AUSTRIA-SLOVENIA
Articolul 37 din Convenţia din 10 martie 1997 privind asigurările sociale (luarea în considerare a perioadelor de asi
gurare realizate înainte de 1 ianuarie 1956); aplicarea respectivei dispoziţii rămâne limitată la persoanele cărora li se
adresează convenţia.
AUSTRIA-SLOVACIA
Articolul 34 alineatul (3) din Convenţia din 21 decembrie 2001 privind asigurările sociale (luarea în considerare a peri
oadelor de asigurare realizate înainte de 27 noiembrie 1961); aplicarea respectivei dispoziţii rămâne limitată la per
soanele cărora li se adresează convenţia.
FINLANDA-SUEDIA
Articolul 7 din Convenţia nordică din 18 august 2003 privind asigurările sociale (privind asigurarea cheltuielilor de călă
torie suplimentare sau a celor necesare în caz de boală pe durata șederii pe teritoriul altui stat nordic, ceea ce ar duce la
creșterea costurilor de întoarcere în ţara de reședinţă).”
C. Anexa III se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA III
RESTRICŢII PRIVIND DREPTUL MEMBRILOR DE FAMILIE AI UNUI LUCRĂTOR FRONTALIER LA
PRESTAŢII ÎN NATURĂ
[menţionate la articolul 18 alineatul (2)]
DANEMARCA
ESTONIA [această menţiune va fi valabilă pe perioada menţionată la articolul 87 alineatul (10a)]
IRLANDA
SPANIA [această menţiune va fi valabilă pe perioada menţionată la articolul 87 alineatul (10a)]
ITALIA [această menţiune va fi valabilă pe perioada menţionată la articolul 87 alineatul (10a)]
LITUANIA [această menţiune va fi valabilă pe perioada menţionată la articolul 87 alineatul (10a)]
UNGARIA [această menţiune va fi valabilă pe perioada menţionată la articolul 87 alineatul (10a)]
ŢĂRILE DE JOS [această menţiune va fi valabilă pe perioada menţionată la articolul 87 alineatul (10a)]
FINLANDA
SUEDIA
REGATUL UNIT”.
D. Anexa IV se modifică după cum urmează:
1.

După menţiunea „BELGIA”, se introduc următoarele menţiuni:
„BULGARIA
REPUBLICA CEHĂ”.

2.

Menţiunea „ITALIA” se elimină.

3.

După menţiunea „FRANŢA”, se introduce menţiunea „CIPRU”.
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4.

După menţiunea „LUXEMBURG”, se introduc următoarele menţiuni:
„UNGARIA
ŢĂRILE DE JOS”.

5.

După menţiunea „AUSTRIA”, se introduc următoarele menţiuni:
„POLONIA
SLOVENIA”.

E.

Anexa VI se modifică după cum urmează:
1.

Următoarele menţiuni se adaugă la începutul anexei:
„REPUBLICA CEHĂ
Pensii de invaliditate complete pentru persoane a căror invaliditate totală a survenit înaintea împlinirii vârstei de
optsprezece ani și care nu erau asigurate pe perioada de timp necesară (secţiunea 42 din Legea nr. 155/1995 Coll.
privind asigurarea de pensie).
ESTONIA
(a)

Pensii de invaliditate acordate înainte de 1 aprilie 2000 în baza Legii privind alocaţiile de stat și care sunt reţi
nute în temeiul Legii privind asigurarea naţională de pensie.

(b) Pensii naţionale acordate în cazuri de invaliditate, în conformitate cu Legea privind asigurarea naţională de
pensie.
(c)

Pensii de invaliditate acordate în conformitate cu Legea privind serviciul în cadrul forţelor armate, Legea pri
vind serviciile în cadrul forţelor de poliţie, Legea referitoare la Parchet, Legea privind statutul magistraţilor,
Legea privind salariile, pensiile și alte garanţii sociale ale membrilor Riigikogu și Legea referitoare la indem
nizaţiile oficiale ale președintelui republicii.”

2.

Titlurile „A. GRECIA” și „B. IRLANDA” se înlocuiesc cu titlurile „GRECIA” și, respectiv, „IRLANDA”.

3.

Menţiunea din titlul „IRLANDA” este mutată înaintea menţiunii de la titlul „GRECIA” și se modifică după cum
urmează:
„Partea 2, capitolul 17 din Legea consolidată din 2005 privind asigurările sociale (Social Welfare Consolidation
Act).”

4.

După menţiunea de la titlul „GRECIA”, se introduce următoarea menţiune:
„LETONIA
Pensii de invaliditate (al treilea grup), în temeiul articolului 16 alineatul (1) punctul 2 din Legea din 1 ianuarie 1996
privind pensiile de stat.”

5.

Titlul „C FINLANDA” se înlocuiește cu titlul „FINLANDA” și menţiunea corespunzătoare se înlocuiește cu urmă
torul text:
„FINLANDA
Pensii naţionale pentru persoane cu handicap din naștere sau care au dobândit un handicap la o vârstă timpurie
(Legea privind pensiile naţionale, 568/2007).
Pensii de invaliditate stabilite în conformitate cu dispoziţiile tranzitorii și acordate înainte de 1 ianuarie 1994 (Legea
privind aplicarea legii pensiilor naţionale, 569/2007).”

6.
F.

Titlurile „D. SUEDIA” și „E. REGATUL UNIT” se înlocuiesc cu titlurile „SUEDIA” și, respectiv, „REGATUL UNIT”.

Anexa VII se modifică după cum urmează:
1.

În rubricile intitulate „BELGIA” și „FRANŢA”, se elimină menţiunile referitoare la Luxemburg.
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2.

Rubrica intitulată „LUXEMBURG” se elimină.

G. Anexa VIII se înlocuiește cu următorul text:
„ANEXA VIII
CAZURI ÎN CARE SE RENUNŢĂ LA CALCULUL PRO RATA SAU ÎN CARE ACESTA NU SE APLICĂ
[articolul 52 alineatele (4) și (5)]

Partea 1:

Cazuri în care se renunţă la calculul pro rata în temeiul articolului 52 alineatul (4)

DANEMARCA
Toate cererile de pensii menţionate în legea privind pensiile sociale, cu excepţia pensiilor menţionate în anexa IX.
IRLANDA
Toate cererile de pensii de stat (de tranziţie), pensii de stat (de tip contributiv), pensia de soţie supravieţuitoare (de tip
contributiv), pensia de soţ supravieţuitor (de tip contributiv).
CIPRU
Toate cererile de pensii pentru limită de vârstă, de invaliditate, de soţie supravieţuitoare și de soţ supravieţuitor.
LETONIA
(a)

Toate cererile de pensii pentru invaliditate (Legea privind pensiile de stat din 1 ianuarie 1996).

(b) Toate cererile de pensii de urmaș (Legea privind pensiile de stat din 1 ianuarie 1996; Legea privind pensiile finan
ţate de stat din 1 iulie 2001).
LITUANIA
Toate cererile de pensii de urmaș plătite din fondul asigurărilor sociale de stat, calculate în funcţie de cuantumul de bază
al pensiei de urmaș (Legea privind pensiile plătite din fondul asigurărilor sociale de stat).
ŢĂRILE DE JOS
Toate cererile de pensii pentru limită de vârstă, în temeiul Legii privind asigurarea generală pentru limită de vârstă
(AOW).
AUSTRIA
(a)

Toate cererile de prestaţii, în temeiul Legii federale din 9 septembrie 1955 privind asigurările sociale generale –
ASVG, al Legii federale din 11 octombrie 1978 privind asigurările sociale ale persoanelor care lucrează în dome
niul comercial – GSVG, al Legii federale din 11 octombrie 1978 privind asigurările sociale ale agricultorilor – BSVG
și al Legii federale din 30 noiembrie 1978 privind asigurările sociale ale persoanelor care desfășoară activităţi inde
pendente (FSVG).

(b) Toate cererile de pensii de invaliditate pe baza unui cont de pensie în temeiul Legii generale a pensiilor (APG) din
18 noiembrie 2004.
(c)

Toate cererile de pensii de urmaș bazate pe sistemul de conturi de pensii în temeiul Legii generale a pensiilor (APG)
din 18 noiembrie 2004, în cazul în care nu se aplică nicio mărire a prestaţiilor pentru lunile suplimentare de afi
liere, în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Legea generală a pensiilor (APG).

(d) Toate cererile de pensii de invaliditate și de urmaș ale Camerelor austriece regionale ale medicilor (Landesärzteka
mmer) fondate pe servicii de bază (prestaţiile de bază și toate prestaţiile suplimentare sau pensia de bază).
(e)

Toate cererile de ajutor de invaliditate profesională permanentă și de urmaș din fondul de pensii ai Camerei aus
triece a medicilor veterinari.

(f)

Toate cererile de prestaţii din fondul de pensii de invaliditate profesională, pensii de soţ supravieţuitor și pensii de
orfan în conformitate cu partea A din statutul instituţiilor de securitate socială ale Asociaţiilor baroului austriac.
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POLONIA

Toate cererile de pensii pentru handicap și limită de vârstă, în temeiul regimului întemeiat pe principiul prestaţiilor defi
nite și de pensii de urmaș.
PORTUGALIA
Toate cererile de pensie de invaliditate, pentru limită de vârstă și de urmaș, cu excepţia cazurilor în care durata totală a
perioadelor de asigurare realizate în temeiul legislaţiei a mai mult de un stat membru este egală cu sau mai mare decât
21 de ani calendaristici, perioadele naţionale de asigurare sunt egale cu sau mai mici decât 20 de ani, iar calculul se rea
lizează în conformitate cu articolul 11 din Decretul-lege nr. 35/2002 din 19 februarie 2002.
SLOVACIA
(a)

Toate cererile de pensii de urmaș (pensia de soţie supravieţuitoare, de soţ supravieţuitor sau de orfan) calculate în
conformitate cu legislaţia în vigoare înainte de 1 ianuarie 2004, al căror cuantum este derivat din pensia care era
plătită persoanei decedate.

(b) Toate cererile de pensii calculate în conformitate cu Legea nr. 461/2003 Coll. privind securitatea socială, astfel cum
a fost modificată.
SUEDIA
Toate cererile de pensii garantate sub formă de pensii pentru limită de vârstă (Legea 1998:702) și de pensii pentru limită
de vârstă sub formă de pensii suplimentare (Legea 1998:674).
REGATUL UNIT
Toate cererile de pensie pentru retragerea din activitate, de prestaţii pentru soţ supravieţuitor sau în caz de deces, cu
excepţia cazurilor în care în timpul unui exerciţiu fiscal început la 6 aprilie 1975 sau după această dată:
(i)

persoana în cauză a realizat perioade de asigurare, de încadrare în muncă sau de rezidenţă în temeiul legis
laţiei Regatului Unit și al unui alt stat membru; și unul (sau mai multe) dintre exerciţiile fiscale prevăzute la
punctul (i) nu este considerat ca generator de drepturi, în sensul legislaţiei Regatului Unit;

(ii) perioadele de asigurare realizate în temeiul legislaţiei în vigoare din Regatul Unit pentru perioadele anterioare
datei de 5 iulie 1948 ar fi luate în considerare în sensul articolului 52 alineatul (1) litera (b) din regulament,
prin aplicarea perioadelor de asigurare, de încadrare în muncă sau de rezidenţă realizate în temeiul legislaţiei
unui alt stat membru.
Toate cererile de pensii suplimentare în temeiul secţiunii 44 din Legea privind cotizaţiile și prestaţiile de securitate socială
din 1992 și al secţiunii 44 din Legea privind cotizaţiile și prestaţiile de securitate socială (aplicabilă în Irlanda de Nord)
din 1992.

Partea 2: Cazuri în care se aplică articolul 52 alineatul (5)
BULGARIA
Pensiile pentru limită de vârstă din asigurarea de pensie complementară obligatorie, în temeiul părţii II titlul II din Codul
de asigurare socială.
ESTONIA
Regim obligatoriu finanţat de pensie pentru limită de vârstă.
FRANŢA
Regimuri de bază sau complementare în cadrul cărora prestaţiile pentru limită de vârstă sunt calculate pe baza punc
telor de pensionare.
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LETONIA
Pensiile pentru limită de vârstă (Legea privind pensiile de stat din 1 ianuarie 1996. Legea privind pensiile finanţate de
stat din 1 iulie 2001).

UNGARIA
Prestaţiile de pensii bazate pe afilierea la fonduri private de pensii.

AUSTRIA
(a)

Toate cererile de pensii pentru limită de vârstă bazate pe un cont de pensie în conformitate cu Legea generală a
pensiilor (APG) din 18 noiembrie 2004.

(b) Indemnizaţii obligatorii în temeiul articolului 41 din Legea federală din 28 decembrie 2001, BGB1 I nr. 154 pri
vind fondul general de salarii al farmaciștilor austrieci (Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich).
(c)

Pensionarea și pensionarea anticipată a Camerelor austriece regionale ale medicilor fondate pe servicii de bază
(prestaţiile de bază și toate prestaţiile suplimentare sau pensia de bază) și toate prestaţiile aferente pensiei Came
relor austriece regionale ale medicilor bazate pe servicii suplimentare (pensiile individuale sau suplimentare).

(d) Ajutorul acordat persoanelor în vârstă din fondul de pensii al Camerei austriece a medicilor veterinari.
(e)

Prestaţiile, în conformitate cu părţile A și B din statutul instituţiilor de securitate socială ale Asociaţiilor baroului
austriac, cu excepţia cererilor de prestaţii din fondul de pensii de invaliditate, de soţ supravieţuitor și de orfan, în
conformitate cu partea A din statutul instituţiilor de securitate socială ale Asociaţiilor baroului austriac.

(f)

Prestaţiile din partea instituţiilor de securitate socială ale Camerei federale a arhitecţilor și inginerilor consultanţi în
temeiul Legii camerei austriece a inginerilor de construcţii civile (Ziviltechnikerkammergesetz) din 1993 și al sta
tutelor instituţiilor de securitate socială, cu excepţia prestaţiilor din motive de invaliditate permanentă și ale pres
taţiilor de urmaș care derivă din prestaţiile menţionate anterior.

(g)

Prestaţii în conformitate cu statutul instituţiei de securitate socială a Camerei Federale a Contabililor Profesioniști
și a Consultanţilor Fiscali, în conformitate cu Legea austriacă privind contabilii profesioniști și consultanţii fiscali
(Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).

POLONIA
Pensiile pentru limită de vârstă în cadrul regimului întemeiat pe cotizaţii definite.

SLOVENIA
Pensiile rezultate din asigurarea complementară obligatorie de pensie.

SLOVACIA
Economiile obligatorii pentru pensia pentru limită de vârstă.

SUEDIA
Pensia bazată pe venit și prima de pensie (Legea 1998:674).

REGATUL UNIT
Prestaţii proporţionale pentru limită de vârstă plătite în temeiul secţiunilor 36 și 37 din Legea asigurărilor naţionale din
1965 și al secţiunilor 35 și 36 din Legea asigurărilor naţionale (aplicabilă în Irlanda de Nord) din 1966.”
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H. Anexa IX se modifică după cum urmează:
1.

În partea I:
(a)

titlurile „A. BELGIA”, „B. DANEMARCA”, „C. GRECIA”, „D. SPANIA”, „E. FRANŢA”, „F. IRLANDA”,
„G. ŢĂRILE DE JOS”, „H. FINLANDA” și „I. SUEDIA” se înlocuiesc cu titlurile „BELGIA”, „DANEMARCA”,
„GRECIA”, „SPANIA”, „FRANŢA”, „IRLANDA”, „ŢĂRILE DE JOS”, „FINLANDA” și „SUEDIA”;

(b) menţiunea de la titlul „IRLANDA”, este mutată după menţiunea de la titlul „DANEMARCA” și înaintea men
ţiunii de la titlul „GRECIA”;
(c)

după menţiunea de la titlul „FRANŢA”, se introduce următoarea menţiune:
„LETONIA
Pensii de invaliditate (al treilea grup), în temeiul articolului 16 alineatul (1) punctul 2 din Legea din 1 ianuarie
1996 privind pensiile de stat.”;

(d) la menţiunea de la titlul „ŢĂRILE DE JOS” se adaugă următorul text:
„Legea din 10 noiembrie 2005 privind munca și venitul conform capacităţii de muncă (WIA).”;
(e)

menţiunile de la titlul „FINLANDA” se înlocuiesc cu următoarele menţiuni:
„Pensii naţionale pentru persoane cu handicap din naștere sau care au dobândit un handicap la o vârstă tim
purie (Legea privind pensiile naţionale, 568/2007).
Pensii naţionale și pensiile soţului stabilite în conformitate cu dispoziţiile tranzitorii și acordate înainte de
1 ianuarie 1994 (Legea privind aplicarea legii pensiilor naţionale, 569/2007).
Pensia de orfan suplimentară atunci când se calculează prestaţiile independente în conformitate cu Legea pri
vind pensiile naţionale (Legea privind pensiile naţionale, 568/2007).”;

(f)

menţiunea de la titlul „SUEDIA” se înlocuiește cu următoarea menţiune:
„Plăţi compensatorii în funcţie de venituri în caz de boală și incapacitate de muncă în Suedia (Legea 1962:381).
Pensia de garantare și compensaţiile garantate suedeze care au înlocuit pensiile de stat suedeze complete, acor
date în temeiul legislaţiei privind pensia naţională aplicată înainte de 1 ianuarie 1993 și pensia naţională com
pletă acordată în temeiul dispoziţiilor tranzitorii ale legislaţiei aplicabile de la acea dată.”

2.

În partea II:
(a)

titlurile „A. GERMANIA”, „B. SPANIA”, „C. ITALIA”, „D. LUXEMBURG”, „E. FINLANDA”, „F. SUEDIA” se înlo
cuiesc cu titlurile „GERMANIA”, „SPANIA”, „ITALIA”, „LUXEMBURG”, „FINLANDA” și „SUEDIA”;

(b) după menţiunea de la titlul „ITALIA” se introduc următoarele menţiuni:
„LETONIA
Pensie de urmaș calculată pe baza perioadelor de asigurare presupuse [articolul 23 alineatul (8) din Legea pri
vind pensiile de stat, din 1 ianuarie 1996].
LITUANIA
(a)

Pensii de incapacitate de muncă în cadrul asigurărilor sociale de stat, plătite în baza Legii privind asigu
rările naţionale de pensie.

(b) Pensii de asigurare socială de stat pentru orfani și de urmași, calculate pe baza pensiei de incapacitate de
muncă de care a beneficiat defunctul, în temeiul Legii privind asigurările sociale naţionale de pensie.”;
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(c)

după menţiunea de la titlul „LUXEMBURG”, se introduce următoarea menţiune:
„SLOVACIA
(a)

Pensie de invaliditate slovacă și pensie de urmaș derivată din aceasta.

(b) Pensie de invaliditate pentru o persoană care a devenit invalidă având statutul de copil aflat în întreţinere
și care se consideră întotdeauna că a realizat perioada de asigurare necesară (articolul 70 alineatul (2),
articolul 72 alineatul (3) și articolul 73 alineatele (3) și 4 din Legea nr. 461/2003 privind asigurarea
socială, modificată).”
3.

În partea III:
Menţiunea „Convenţia nordică din 15 iunie 1992 privind securitatea socială” se înlocuiește cu următoarele: „Con
venţia nordică din 18 august 2003 privind securitatea socială.”

I.

Anexa X se înlocuiește cu următorul text:
„ANEXA X
PRESTAŢII SPECIALE ÎN BANI DE TIP NECONTRIBUTIV [articolul 70 alineatul (2) litera (c)]

BELGIA
(a)

Alocaţii de înlocuire a veniturilor (Legea din 27 februarie 1987).

(b) Venitul garantat pentru persoanele în vârstă (Legea din 22 martie 2001).

BULGARIA
Pensii sociale pentru limită de vârstă (articolul 89 din Codul de asigurare socială).

REPUBLICA CEHĂ
Indemnizaţii sociale (Legea nr. 117/1995 Sb. privind ajutorul social acordat de stat).

DANEMARCA
Cheltuieli cu locuinţa pentru pensionari (Legea privind ajutorul pentru locuinţă individuală, consolidată prin Legea
nr. 204 din 29 martie 1995).

GERMANIA
(a)

Venit minim de subzistenţă pentru persoanele în vârstă și pentru persoanele cu o capacitate limitată de câștig, con
form capitolului 4 din cartea XII din Codul social.

(b) Prestaţii pentru asigurarea costurilor de subzistenţă, în temeiul dispoziţiilor de bază, pentru persoanele care caută
un loc de muncă, cu excepţia cazului în care, referitor la aceste prestaţii, condiţiile de eligibilitate pentru un supli
ment temporar ca urmare a primirii unor prestaţii de șomaj [articolul 24 alineatul (1) din cartea II din Codul social]
sunt îndeplinite.

ESTONIA
(a)

Indemnizaţii de invaliditate pentru adulţi (Legea din 27 ianuarie 1999 privind prestaţiile sociale pentru persoanele
cu handicap).

(b) Prestaţii de șomaj (Legea din 29 septembrie 2005 privind serviciile și sprijinul acordat pe piaţa muncii).
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IRLANDA
(a)

Indemnizaţie pentru persoanele care caută un loc de muncă [partea 3, capitolul 2, din Legea consolidată din 2005
privind securitatea socială (Social Welfare Consolidation Act)].

(b) Pensie de stat (de tip necontributiv) (Social Welfare Consolidation Act 2005 – Legea consolidată din 2005 privind
securitatea socială și serviciile sociale, partea 3 capitolul 4).
(c)

Pensia de soţie supravieţuitoare (de tip necontributiv) și pensia de soţ supravieţuitor (de tip necontributiv) (Social
Welfare Consolidation Act 2005 – Legea consolidată din 2005 privind securitatea socială și serviciile sociale,
partea 3 secţiunea 6).

(d) Alocaţie pentru handicap (Social Welfare Consolidation Act 2005 – Legea consolidată din 2005 privind securita
tea socială și serviciile sociale, partea 3 capitolul 10).
(e)

Indemnizaţie de mobilitate (secţiunea 61 din Legea din 1970 privind sănătatea).

(f)

Pensie pentru nevăzători [partea 3 capitolul 5 din Legea consolidată din 2005 privind securitatea socială (Social
Welfare Consolidation Act)].

GRECIA
Prestaţii speciale pentru persoanele în vârstă (Legea nr. 1296/82).

SPANIA
(a)

Venit minim garantat (Legea nr. 13/82 din 7 aprilie 1982).

(b) Prestaţii în bani pentru sprijinirea persoanelor în vârstă și a invalizilor incapabili de a desfășura activitate de muncă
(Decretul regal nr. 2620/81 din 24 iulie 1981).
(c)

(i)

Pensii de invaliditate și de limită de vârstă, de tip necontributiv, prevăzute la articolul 38 alineatul (1) din textul
consolidat al Legii generale privind securitatea socială, aprobat prin Decretul-lege regal nr. 1/1994 din 20 iunie
1994; și

(ii) prestaţiile care completează pensiile sus-menţionate, astfel cum sunt prevăzute în legislaţiile aparţinând Comu
nidades Autonómas, în cadrul cărora astfel de suplimente garantează un venit minim de subzistenţă având în
vedere situaţia economică și socială din Comunidades Autonómas respective.
(d) Indemnizaţii pentru promovarea mobilităţii și pentru cheltuielile de transport (Legea nr. 13/1982 din 7 aprilie
1982).

FRANŢA
(a)

Indemnizaţii suplimentare pentru:
(i)

Fondul special de invaliditate; și

(ii) Fondul de solidaritate pentru vârsta a treia în privinţa drepturilor dobândite
(Legea din 30 iunie 1956, codificată în cartea VIII din Codul de securitate socială).
(b) Indemnizaţii de invaliditate pentru adulţi (Legea din 30 iunie 1975, codificată în cartea VIII din Codul de securitate
socială).
(c)

Indemnizaţie specială (Legea din 10 iulie 1952, codificată în cartea VIII din Codul de securitate socială) în privinţa
drepturilor dobândite.

(d) Indemnizaţie de solidaritate pentru vârsta a treia (Ordonanţa din 24 iunie 2004, codificată în cartea VIII din Codul
de securitate socială) începând cu 1 ianuarie 2006.

ITALIA
(a)

Pensie socială pentru resortisanţii fără mijloace de subzistenţă (Legea nr. 153 din 30 aprilie 1969).

(b) Pensii și indemnizaţii pentru mutilaţii și invalizii civili (Legile nr. 118 din 30 martie 1971, nr. 18 din 11 februarie
1980 și nr. 508 din 23 noiembrie 1988).
(c)

Pensii și indemnizaţii pentru surdomuţi (Legile nr. 381 din 26 mai 1970 și nr. 508 din 23 noiembrie 1988).
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(d) Pensii și indemnizaţii pentru nevăzătorii civili (Legile nr. 382 din 27 mai 1970 și nr. 508 din 23 noiembrie 1988).
(e)

Prestaţii care completează pensiile minime (Legile nr. 218 din 4 aprilie 1952, nr. 638 din 11 noiembrie 1983 și
nr. 407 din 29 decembrie 1990).

(f)

Prestaţii care completează indemnizaţiile de invaliditate (Legea nr. 222 din 12 iunie 1984).

(g)

Alocaţie socială (Legea nr. 335 din 8 august 1995).

(h) Majorare socială [articolul 1 alineatele (1) și (12) din Legea nr. 544 din 29 decembrie 1988 și modificările
ulterioare].

CIPRU
(a)

Pensie socială [Legea din 1995 privind pensia socială (Legea 25(I)/95), modificată].

(b) Alocaţie pentru handicapuri motorii grave (Deciziile Consiliului de Miniștri nr. 38210 din 16 octombrie 1992,
nr. 41370 din 1 august 1994, nr. 46183 din 11 iunie 1997 și nr. 53675 din 16 mai 2001).
(c)

Alocaţie specială pentru nevăzători [Legea privind alocaţiile speciale din 1996 (Legea 77(I)/96), modificată].

LETONIA
(a)

Indemnizaţia de securitate socială de stat (Legea privind prestaţiile sociale de stat din 1 ianuarie 2003).

(b) Indemnizaţie pentru compensarea cheltuielilor de transport pentru persoanele cu handicap cu mobilitate redusă
(Legea privind prestaţiile sociale de stat din 1 ianuarie 2003).

LITUANIA
(a)

Pensia de asigurare socială (articolul 5 din Legea din 2005 privind prestaţiile de stat pentru asistenţă socială).

(b) Indemnizaţie specială de asistenţă (articolul 15 din Legea din 2005 privind prestaţiile de stat pentru asistenţă
socială).
(c)

Indemnizaţie specială de transport pentru persoanele cu handicap cu probleme de mobilitate (articolul 7 din Legea
din 2000 privind indemnizaţia de transport).

LUXEMBURG
Venit pentru persoanele cu handicapuri grave [articolul 1 alineatul (2) din Legea din 12 septembrie 2003], exceptând
persoanele recunoscute drept lucrători cu handicap și având un loc de muncă pe piaţa de muncă obișnuită sau într-un
mediu protejat.

UNGARIA
(a)

Rentă de invaliditate [Decretul nr. 83/1987 (XII 27) al Consiliului de Miniștri cu privire la renta de invaliditate].

(b) Pensia de tip necontributiv pentru limită de vârstă (Legea III din 1993 privind administraţia și prestaţiile sociale).
(c)

Indemnizaţia de transport [Decretul guvernamental nr. 164/1995 (XII 27) privind indemnizaţiile de transport pen
tru persoane cu handicap fizic sever].

MALTA
(a)

Alocaţie suplimentară [secţiunea 73 din Legea privind securitatea socială (capitolul 318) din 1987].

(b) Pensie pentru limită de vârstă [Legea privind securitatea socială (capitolul 318) 1987).
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ŢĂRILE DE JOS
(a)

Legea privind asistenţa în cazul incapacităţii pentru persoanele tinere cu handicap, din 24 aprilie 1997 (Wajong).

(b) Legea din 6 noiembrie 1986 (TW) privind prestaţiile suplimentare.

AUSTRIA
Supliment compensatoriu (Legea federală din 9 septembrie 1955 privind asigurarea socială generală – ASVG, Legea fe
derală din 11 octombrie 1978 privind asigurarea socială pentru persoane implicate în activităţi industriale și comerci
ale – GSVG și Legea federală din 11 octombrie 1978 privind asigurarea socială pentru agricultori – BSVG).

POLONIA
Pensia socială (Legea din 27 iunie 2003 privind pensiile sociale).

PORTUGALIA
(a)

Pensia de stat de tip necontributiv pentru limită de vârstă și pensia de invaliditate (Decretul-lege nr. 464/80 din
13 octombrie 1980).

(b) Pensia de văduvie de tip necontributiv (Decret-regulament nr. 52/81 din 11 noiembrie 1981).
(c)

Supliment de solidaritate pentru persoanele în vârstă (Decretul-lege nr. 232/2005 din 29 decembrie 2005, modi
ficat prin Decretul-lege nr. 236/2006 din 11 decembrie 2006).

SLOVENIA
(a)

Pensie de stat (Legea din 23 decembrie 1999 privind pensiile și asigurarea de invaliditate).

(b) Ajutor bănesc pentru pensionari (Legea din 23 decembrie 1999 privind pensiile și asigurarea de invaliditate).
(c)

Alocaţie de întreţinere (Legea din 23 decembrie 1999 privind pensiile și asigurarea de invaliditate).

SLOVACIA
(a)

Adaptare acordată înainte de 1 ianuarie 2004 în cazul pensiilor care constituie unica sursă de venit.

(b) Pensie socială acordată înainte de 1 ianuarie 2004.

FINLANDA
(a)

Indemnizaţie de locuinţă pentru pensionari (Legea 571/2007 privind indemnizaţia de locuinţă pentru pensionari).

(b) Sprijinul acordat pe piaţa muncii (Legea 1290/2002 privind prestaţiile de șomaj).
(c)

Ajutor special pentru imigranţi (Legea 1192/2002 privind ajutorul special pentru imigranţi).

SUEDIA
(a)

Ajutoare suplimentare de locuinţă pentru pensionari (Legea 2001:761).

(b) Sprijin financiar pentru persoanele în vârstă (Legea 2001:853).
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REGATUL UNIT
(a)

Credit de pensie [Legea din 2002 privind creditul de pensie și Legea din 2002 (Irlanda de Nord) privind creditul de
pensie].

(b) Alocaţii pentru persoane care caută un loc de muncă având ca bază veniturile [Legea din 1995 privind persoanele
care caută un loc de muncă și Ordinul din 1995 (Irlanda de Nord) privind persoanele care caută un loc de muncă].
(c)

Ajutor bănesc [Legea din 1992 privind cotizaţiile și prestaţiile de securitate socială și Legea din 1992 (Irlanda de
Nord) privind cotizaţiile și prestaţiile de securitate socială].

(d) Ajutor suplimentar de mobilitate la alocaţia pentru persoanele cu handicap [Legea din 1992 privind cotizaţiile și
prestaţiile de securitate socială și Legea din 1992 (Irlanda de Nord) privind cotizaţiile și prestaţiile de securitate
socială].”
J.

Anexa XI se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA XI
DISPOZIŢII SPECIALE PENTRU APLICAREA LEGISLAŢIEI STATELOR MEMBRE
[articolul 51 alineatul (3), articolul 56 alineatul (1) și articolul 83]

BULGARIA
Articolul 33 alineatul (1) din Legea bulgară privind asigurarea de sănătate se aplică în cazul tuturor persoanelor pentru
care Bulgaria reprezintă statul competent în conformitate cu capitolul 1 din titlul III din prezentul regulament.

REPUBLICA CEHĂ
În scopul definirii membrilor de familie în conformitate cu articolul 1 litera (i), soţii includ de asemenea partenerii decla
raţi, astfel cum sunt definiţi în Legea cehă nr. 115/2006 Coll. privind parteneriatul declarat.

DANEMARCA
1. (a)

La calcularea pensiei în temeiul Legii privind pensia socială (lov om social pension), perioadele de activitate sala
riată sau independentă realizate în temeiul legislaţiei daneze de către un lucrător frontalier sau de către un lucră
tor care s-a deplasat în Danemarca pentru a efectua o muncă sezonieră sunt considerate perioade de rezidenţă
realizate în Danemarca de către soţul supravieţuitor în măsura în care, în aceste perioade, soţul supravieţuitor
a fost legat de lucrătorul în cauză prin căsătorie, fără să existe separare judiciară sau o separare în fapt din
motive de incompatibilitate și cu condiţia ca în aceste perioade soţul să fi avut reședinţa pe teritoriul altui stat
membru. În sensul prezentei litere, «muncă sezonieră» înseamnă o muncă ce depinde de succesiunea anotim
purilor și se repetă în fiecare an.

(b) La calcularea pensiei în temeiul Legii privind pensia socială (lov om social pension), perioadele de activitate sala
riată sau independentă realizate în temeiul legislaţiei daneze înainte de 1 ianuarie 1984 de către o persoană
căreia nu i se aplică punctul 1 litera (a) sunt considerate perioade de rezidenţă realizate în Danemarca de către
soţul supravieţuitor în măsura în care, în aceste perioade, soţul supravieţuitor a fost unit de lucrătorul în cauză
prin căsătorie, fără să existe o separare judiciară sau o separare în fapt pe motive de incompatibilitate, și cu
condiţia ca în aceste perioade soţul să își fi avut reședinţa pe teritoriul altui stat membru.
(c)

Perioadele care trebuie să fie luate în considerare în temeiul literelor (a) și (b) nu sunt luate în considerare în
cazul în care coincid cu perioadele luate în considerare pentru calcularea pensiei cuvenite persoanei în cauză în
temeiul legislaţiei privind asigurarea obligatorie dintr-un alt stat membru sau cu perioadele în care persoana în
cauză a primit o pensie în temeiul acestei legislaţii. Aceste perioade sunt, însă, luate în considerare în cazul în
care cuantumul anual al pensiei menţionate reprezintă mai puţin de jumătate din cuantumul de bază al pensiei
sociale.
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2. (a)

Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 6 din prezentul regulament, persoanele care nu au desfășurat o
activitate remunerată într-unul sau mai multe state membre au dreptul la o pensie socială în Danemarca numai
în cazul în care au reședinţa permanentă în Danemarca de cel puţin trei ani sau au avut reședinţa permanentă
în Danemarca timp de cel puţin trei ani, fiind supuse limitelor de vârstă prevăzute de legislaţia daneză. Sub
rezerva articolului 4 din prezentul regulament, articolul 7 nu se aplică unei pensii sociale daneze la care aceste
persoane au obţinut dreptul.

(b) Dispoziţiile menţionate anterior nu se aplică în cazul dreptului la o pensie socială daneză pe care îl au membrii
familiilor persoanelor care desfășoară sau au desfășurat o activitate remunerată în Danemarca sau studenţii sau
membrii familiilor acestora.
3. Prestaţia interimară acordată șomerilor care au fost admiși pentru sistemul ledighedsydelse («flexjob») (Legea nr. 455
din 10 iunie 1997) este reglementată de dispoziţiile din titlul III, capitolul 6 din prezentul regulament. În privinţa
șomerilor care merg într-un alt stat membru, dispoziţiile articolelor 64 și 65 din prezentul regulament se aplică în
situaţia în care statul membru respectiv dispune de condiţii de încadrare în muncă similare pentru aceeași categorie
de persoane.
4. În cazul în care beneficiarul unei pensii sociale în Danemarca are dreptul și la o pensie de urmaș din partea unui alt
stat membru, aceste pensii sunt considerate, în vederea aplicării legislaţiei daneze, ca fiind prestaţii de același tip în
sensul articolului 53 alineatul (1) din prezentul regulament, cu condiţia ca persoana ale cărei perioade de asigurare
sau de rezidenţă servesc drept bază pentru calcularea pensiei de urmaș să fi dobândit, de asemenea, dreptul la o pen
sie socială daneză.

GERMANIA
1. Fără a aduce atingere articolului 5 litera (a) din prezentul regulament și articolului 5 alineatul (4) din volumul VI al
Codului social (Sozialgesetzbuch VI), o persoană care primește o pensie completă pentru limită de vârstă în temeiul
legislaţiei altui stat membru poate solicita asigurarea obligatorie în cadrul regimului german de asigurări de pensii.
2. Fără a aduce atingere articolului 5 litera (a) din prezentul regulament și articolului 7 alineatul (1) din volumul VI al
Codului social (Sozialgesetzbuch VI), o persoană care deţine o asigurare obligatorie într-un alt stat membru sau care
primește o pensie pentru limită de vârstă în temeiul legislaţiei altui stat membru poate subscrie la regimul de asi
gurare voluntară din Germania.
3. În vederea acordării de prestaţii în bani persoanelor asigurate care trăiesc în alt stat membru, în temeiul articolu
lui 47 alineatul (1) din volumul V al Codului social (SGB V), articolului 47 alineatul (1) din volumul VII al Codului
social (SGB VII) și articolului 200 alineatul (2) din Codul german al asigurărilor sociale (Reichsversicherungsord
nung), sistemele germane de asigurări calculează remuneraţia netă, pe baza căreia se evaluează prestaţiile, ca și cum
persoana asigurată ar trăi în Germania, cu excepţia cazului în care persoana asigurată solicită evaluarea pe baza
remuneraţiei nete pe care o primește efectiv.
4. Cetăţenii altor state membre, al căror domiciliu sau reședinţă obișnuită este situată în afara Germaniei și care înde
plinesc condiţiile regimului german de asigurări de pensii, pot cotiza în mod voluntar la acest regim numai în cazul
în care, la un moment dat în trecut, au fost asiguraţi voluntar sau obligatoriu în cadrul regimului german de asig
urări de pensii; această dispoziţie se aplică, de asemenea, apatrizilor și refugiaţilor al căror domiciliu sau reședinţă
obișnuită este în alt stat membru.
5. În conformitate cu articolul 253 din volumul VI al Codului Social (Sozialgesetzbuch VI), perioada forfetară de impu
tare (pauschale Anrechnungszeit) se stabilește exclusiv cu referire la perioadele germane.
6. În cazurile în care legislaţia germană privind pensiile, în vigoare la 31 decembrie 1991, se aplică în situaţia recal
culării unor pensii, numai legislaţia germană menţionată se aplică pentru creditarea perioadelor asimilate germane
(Ersatzzeiten).
7. Legislaţia germană cu privire la accidentele de muncă și bolile profesionale pentru care se acordă indemnizaţie în
temeiul legii care reglementează pensiile obţinute în străinătate și cu privire la prestaţiile pentru perioadele de asi
gurare care pot fi creditate în temeiul legii care reglementează pensiile obţinute în străinătate pentru teritoriile men
ţionate la articolul 1 alineatele (2) și (3) din Legea privind persoanele strămutate și persoanele refugiate
(Bundesvertriebenengesetz) se aplică în continuare, în domeniul de aplicare al prezentului regulament, fără a aduce
atingere dispoziţiilor articolul 2 din Legea privind pensiile obţinute în străinătate (Fremdrentengesetz).
8. Pentru calcularea cuantumului teoretic menţionat la articolul 52 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din prezentul regu
lament, în regimurile de pensii pentru profesiile liberale, instituţia competentă ia drept bază de calcul, pentru fiecare
an de asigurare finalizat în temeiul legislaţiei unui alt stat membru, dreptul la pensie mediu și anual, dobândit prin
plata cotizaţiilor pe parcursul perioadei de afiliere la instituţia competentă.
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ESTONIA

Pentru calcularea prestaţiilor parentale, perioadele de încadrare în muncă în alte state membre decât Estonia se consi
deră a fi bazate pe același cuantum mediu al cotizaţiilor sociale plătite în perioadele de încadrare în muncă în Estonia,
cu care se cumulează. Dacă, pe durata anului de referinţă, persoana a fost încadrată în muncă numai în alt stat membru,
calculul prestaţiei se face pe baza cuantumului mediu al cotizaţiilor sociale plătite în Estonia în perioada dintre anul de
referinţă și concediul de maternitate.

IRLANDA
1. Fără a aduce atingere articolului 21 alineatul (2) și articolului 62 din prezentul regulament, în scopul calculării câști
gurilor săptămânale recunoscute ale unei persoane asigurate pentru acordarea prestaţiei de boală sau a prestaţiei de
șomaj în temeiul legislaţiei irlandeze, persoanei respective i se atribuie o sumă egală cu salariul săptămânal mediu al
salariaţilor din anul de referinţă, pentru fiecare săptămână de activitate salariată realizată sub incidenţa legislaţiei altui
stat membru în anul de referinţă în cauză.
2. Atunci când se aplică articolul 46 din prezentul regulament și în cazul în care persoana în cauză este în incapacitate
de muncă ce conduce la invaliditate în timp ce se află sub incidenţa legislaţiei unui alt stat membru, Irlanda, pentru
aplicarea secţiunii 118 punctul 1 litera (a) din Legea consolidată privind securitatea socială și serviciile sociale (Social
Welfare Consolidation Act) din 2005, ia în considerare toate perioadele în care, cu privire la invaliditatea care a
urmat incapacităţii de muncă, persoana ar fi fost considerată în incapacitate de muncă în temeiul legislaţiei irlandeze.

GRECIA
1. Legea nr. 1469/84 privind afilierea voluntară la regimul de asigurări de pensii pentru cetăţenii greci și cetăţenii stră
ini de origine greacă se aplică cetăţenilor altor state membre, apatrizilor și refugiaţilor, în cazul în care persoanele în
cauză, indiferent de domiciliu sau reședinţă, au fost, la un moment dat în trecut, afiliaţi voluntar sau obligatoriu la
regimul grec de asigurări de pensii.
2. Fără a aduce atingere articolului 5 litera (a) din prezentul regulament și articolului 34 din Legea 1140/1981, o per
soană care primește, în temeiul legislaţiei altui stat membru, o pensie pentru accidente de muncă sau boli profesio
nale, poate solicita asigurarea obligatorie în temeiul legislaţiei aplicate de OGA, în măsura în care această persoană
exercită o activitate cuprinsă în domeniul de aplicare a respectivei legislaţii.

SPANIA
1. În vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor articolului 52 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din prezentul regula
ment, anii care îi lipsesc lucrătorului pentru a atinge vârsta de pensionare la cerere sau obligatorie, prevăzută la arti
colul 31 alineatul (4) din textul consolidat al Legii pensionarilor de stat (Ley de clases pasivas del Estado), sunt
consideraţi drept perioadă de serviciu efectuat doar în cazul în care, în momentul producerii accidentului pentru care
se cuvine pensia de invaliditate sau de deces, beneficiarul era acoperit de regimul special spaniol pentru funcţionari
de stat sau desfășura o activitate asimilată acestui regim sau în cazul în care, în momentul producerii respectivului
accident, beneficiarul desfășura o activitate care l-ar fi obligat să fie inclus în regimul special al statului spaniol pen
tru funcţionarii de stat, forţele armate sau justiţie, dacă respectiva activitate ar fi fost desfășurată în Spania.
2. (a)

În temeiul articolului 56 alineatul (1) litera (c) din prezentul regulament, calcularea prestaţiei teoretice spaniole
se efectuează pe baza cotizaţiilor efective ale persoanei pe parcursul anilor ce preced imediat plata ultimei coti
zaţii la regimul spaniol de securitate socială. În cazul în care, pentru stabilirea bazei de calcul al pensiei, trebuie
să se ia în considerare perioadele de asigurare și/sau de rezidenţă în temeiul legislaţiei altor state membre, pen
tru aceste perioade se utilizează baza de cotizare din Spania cea mai apropiată în timp de perioadele de refe
rinţă, ţinându-se cont de evoluţia indicelui preţurilor cu amănuntul.

(b) La cuantumul pensiei obţinute se adaugă cuantumul majorărilor și reevaluărilor calculate pentru fiecare an ulte
rior pentru pensiile de aceeași natură.
3. Perioadele încheiate în alte state membre, care trebuie luate în calcul în cadrul regimului special pentru funcţionarii
de stat, forţele armate și administraţia judiciară, sunt asimilate, în scopul aplicării articolului 56 din prezentul regu
lament, perioadelor celor mai apropiate în timp de cele realizate ca funcţionar de stat în Spania.
4. Sumele suplimentare calculate în funcţie de vârstă, prevăzute în a doua dispoziţie tranzitorie a Legii generale pri
vind securitatea socială, se aplică tuturor beneficiarilor regulamentului care au cotizaţii pe numele lor, în temeiul
legislaţiei spaniole, anterioare datei de 1 ianuarie 1967; nu este posibil, în punerea în aplicare a articolului 5 din
prezentul regulament, ca perioadele de asigurare creditate într-un alt stat membru anterior datei sus-menţionate să
fie asimilate cotizaţiilor plătite în Spania doar în sensul prezentului regulament. Datele corespunzătoare datei de
1 ianuarie 1967 sunt 1 august 1970 pentru Regimul special pentru navigatori și 1 aprilie 1969 pentru Regimul spe
cial de securitate socială pentru minerii din bazinele carbonifere.
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1. Cetăţenii altor state membre, al căror domiciliu sau reședinţă obișnuită este situată în afara Franţei și care îndepli
nesc condiţiile regimului francez de asigurări de pensii, pot cotiza în mod voluntar la acest regim numai în cazul în
care, la un moment dat în trecut, au fost asiguraţi voluntar sau obligatoriu în cadrul regimului francez de asigurări
de pensii; această dispoziţie se aplică, de asemenea, apatrizilor și refugiaţilor al căror domiciliu sau reședinţă obișnu
ită este în alt stat membru.
2. În cazul persoanelor care primesc prestaţii în natură în Franţa în conformitate cu articolele 17, 24 sau 26 din prezen
tul regulament, care își au reședinţa în departamentele franceze Haut-Rhin, Bas-Rhin sau Moselle, prestaţiile în natură
acordate în numele instituţiei dintr-un alt stat membru care trebuie să suporte costurile lor includ atât prestaţiile
acordate de regimul general de asigurări de sănătate, cât și cele acordate de regimul local obligatoriu complementar
de asigurări de sănătate din Alsace-Moselle.
3. Legislaţia franceză aplicabilă unei persoane care desfășoară sau a desfășurat o activitate salariată sau independentă
cuprinde, în vederea punerii în aplicare a titlului III capitolul 5 din prezentul regulament, atât regimul (regimurile)
de bază privind asigurarea pentru limită de vârstă, cât și regimul (regimurile) complementar(e) de pensii în care a
fost inclusă persoana în cauză.

CIPRU
În scopul aplicării dispoziţiilor articolelor 6, 51 și 61 din prezentul regulament, pentru orice perioadă începând la sau
după 6 octombrie 1980, o săptămână de asigurare în temeiul legislaţiei Republicii Cipru se stabilește împărţind câști
gurile totale asigurabile aferente perioadei în cauză la valoarea săptămânală a câștigurilor asigurabile de bază aplicabile
în anul de cotizare corespunzător, cu condiţia ca numărul de săptămâni stabilite în acest mod să nu depășească numă
rul de săptămâni calendaristice din perioada în cauză.

MALTA
Dispoziţii speciale pentru funcţionari
(a)

Doar în scopul aplicării articolelor 49 și 60 din prezentul regulament, persoanele încadrate în temeiul Legii privind
forţele armate din Malta (capitolul 220 din Legislaţia Maltei), al Legii privind poliţia (capitolul 164 din Legislaţia
Maltei) și al Legii privind penitenciarele (capitolul 260 din Legislaţia Maltei) sunt considerate funcţionari.

(b) Pensiile plătibile în temeiul actelor sus-menţionate și în temeiul Ordonanţei privind pensiile (capitolul 93 din Legis
laţia Maltei) sunt considerate, în sensul articolului 1 litera (e) din prezentul regulament: «regimuri speciale pentru
funcţionari».

ŢĂRILE DE JOS
1. Asigurarea de sănătate
(a)

În ceea ce privește dreptul la prestaţii în natură în temeiul legislaţiei Ţărilor de Jos, persoanele care au dreptul
la prestaţii în natură în sensul titlului III capitolele 1 și 2 din prezentul regulament sunt:
(i)

persoanele care, în temeiul articolului 2 din Zorgverzekeringswet (Legea privind asigurările de sănătate),
sunt obligate să încheie o asigurare de sănătate la un asigurator; și

(ii) în măsura în care nu sunt deja incluși la punctul (i), membrii de familie ai personalului militar activ care
locuiesc într-un alt stat membru și persoanele care își au reședinţa într-un alt stat membru și care, în teme
iul prezentului regulament, au dreptul la îngrijiri de sănătate în statul lor de reședinţă, cheltuielile fiind
suportate de către Ţările de Jos.
(b) Persoanele menţionate la alineatul (1) litera (a) punctul (i) trebuie să încheie, în conformitate cu dispoziţiile
Zorgverzekeringswet (Legii privind asigurările de sănătate), o asigurare de sănătate la un asigurator, iar per
soanele menţionate la punctul 1 litera (a) punctul (ii) trebuie să se înregistreze la College voor zorgverzekerin
gen (Consiliul pentru asigurări de sănătate).
(c)

Dispoziţiile Zorgverzekeringswet (Legii privind asigurările de sănătate) și ale Algemene wet bijzondere ziekte
kosten (Legii privind asigurarea generală pentru cheltuielile medicale speciale) referitoare la răspunderea pen
tru plata cotizaţiilor se aplică persoanelor menţionate la litera (a) și membrilor familiilor acestora. În privinţa
membrilor de familie, cotizaţiile sunt percepute asupra persoanelor din partea cărora provine dreptul la îngri
jiri de sănătate, cu excepţia membrilor de familie ai personalului militar care locuiesc într-un alt stat membru,
caz în care acestea sunt percepute direct.
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(d) Dispoziţiile Zorgverzekeringswet (Legii privind asigurările de sănătate) privind încheierea tardivă a asigurării
se aplică mutatis mutandis în cazul înregistrării tardive la College voor zorgverzekeringen (Consiliul pentru asi
gurări de sănătate) a persoanelor menţionate la punctul 1 litera (a) punctul (ii).
(e)

Persoanele care au dreptul la prestaţii în natură în temeiul legislaţiei unui stat membru, altul decât Ţările de Jos,
care își au reședinţa în Ţările de Jos sau petrec o perioadă de ședere temporară în Ţările de Jos, au dreptul la
prestaţii în natură în conformitate cu poliţa oferită asiguraţilor din Ţările de Jos de către instituţia de la locul de
reședinţă sau de la locul de ședere, în conformitate cu articolul 11 alineatele (1), (2) și (3) și articolul 19 aline
atul (1) din Zorgverzekeringswet (Legea privind asigurările de sănătate), precum și la prestaţii în natură prevă
zute de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Legea privind asigurarea generală pentru cheltuieli medicale
speciale).

(f)

În sensul articolelor 23-30 din prezentul regulament, următoarele prestaţii (pe lângă pensiile aflate sub inci
denţa titlului III capitolele 4 și 5 din prezentul regulament) sunt considerate pensii cuvenite în temeiul legisla
ţiei Ţărilor de Jos:

(g)

—

pensiile acordate în temeiul Legii din 6 ianuarie 1966 privind pensiile pentru funcţionarii publici și urmașii
acestora (Algemene burgerlijke pensioenwet) (Legea privind pensiile funcţionarilor publici din Ţările de
Jos);

—

pensiile acordate în temeiul Legii din 6 octombrie 1966 privind pensiile militarilor și ale urmașilor aces
tora (Algemene militaire pensioenwet) (Legea privind pensiile militarilor);

—

prestaţiile pentru incapacitate de muncă acordate în temeiul Legii din 7 iunie 1972 privind prestaţiile pen
tru incapacitate de muncă acordate militarilor (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (Legea
privind incapacitatea de muncă a militarilor);

—

pensiile acordate în temeiul Legii din 15 februarie 1967 privind pensiile angajaţilor NV Nederlandse
Spoorwegen (Compania Olandeză de Căi Ferate) și ale urmașilor acestora (Spoorwegpensioenwet) (Legea
privind pensiile angajaţilor Companiei de căi ferate);

—

pensiile acordate în temeiul Regulamentului privind condiţiile de muncă în cadrul Companiei Olandeze
de Căi Ferate (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen);

—

prestaţiile acordate persoanelor pensionate înainte de a atinge vârsta de pensionare de 65 de ani în cadrul
unui regim de pensii menit să ofere foștilor salariaţi un venit la bătrâneţe sau prestaţiile prevăzute în cazul
ieșirii premature de pe piaţa muncii în cadrul unui regim instituit de stat sau printr-un acord în domeniul
industrial pentru persoanele în vârstă de cel puţin 55 de ani;

—

prestaţii acordate personalului militar și funcţionarilor publici în cadrul unui regim aplicabil în cazul con
cedierii, al pensionării și al pensionării premature.

În sensul titlului III capitolele 1 și 2 din prezentul regulament, restituirea ca urmare a nesolicitării de prestaţii,
prevăzută în regimul din Ţările de Jos în cazul utilizării limitate a structurilor de îngrijire medicală, este con
siderată prestaţie de boală în bani.

2. Punerea în aplicare a legislaţiei olandeze privind asigurarea generală pentru limită de vârstă [Algemene Ouderdom
swet (AOW)]
(a)

Reducerea prevăzută la articolul 13 alineatul (1) din legislaţia olandeză privind asigurarea generală pentru limită
de vârstă [Algemene Ouderdomswet (AOW)] nu se aplică pentru anii calendaristici dinainte de 1 ianuarie 1957,
pe parcursul cărora un beneficiar care nu îndeplinește condiţiile necesare pentru asimilarea acestor ani cu peri
oade de asigurare:
—

a avut reședinţa în Ţările de Jos între vârsta de 15 ani și vârsta de 65 de ani; sau

—

a avut reședinţa într-un alt stat membru, dar a lucrat în Ţările de Jos pentru un angajator stabilit în Ţările
de Jos; sau

—

a lucrat într-un alt stat membru în perioadele considerate perioade de asigurare în cadrul sistemului de
securitate socială al Ţărilor de Jos.

Prin derogare de la dispoziţiile articolului 7 din AOW, se consideră că orice persoană care a avut reședinţa sau
a lucrat în Ţările de Jos numai înainte de 1 ianuarie 1957 conform condiţiilor menţionate anterior are, de ase
menea, dreptul la pensie.
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(b) Reducerea prevăzută la articolul 13 alineatul (1) din AOW nu se aplică pentru anii calendaristici dinainte de
2 august 1989 în care, între vârsta de 15 ani și vârsta de 65 de ani, o persoană care este sau a fost căsătorită nu
a fost asigurată în temeiul legislaţiei menţionate anterior și a avut reședinţa pe teritoriul unui stat membru, altul
decât Ţările de Jos, în cazul în care acești ani calendaristici coincid cu perioadele de asigurare realizate de soţul
persoanei în temeiul acestei legislaţii sau cu ani calendaristici ce sunt luaţi în considerare în temeiul punctu
lui 2 litera (a), cu condiţia ca în perioada respectivă cei doi parteneri să fi rămas căsătoriţi.
Prin derogare de la dispoziţiile articolului 7 din AOW, se consideră că o astfel de persoană are dreptul la pensie.
(c)

Reducerea prevăzută la articolul 13 alineatul (2) din AOW nu se aplică pentru anii calendaristici dinainte de
1 ianuarie 1957 în cazul în care soţul titularului pensiei, care nu îndeplinește condiţiile necesare pentru asimi
larea acestor ani cu perioade de asigurare:
—

a avut reședinţa în Ţările de Jos între vârsta de 15 ani și vârsta de 65 de ani; sau

—

a avut reședinţa într-un alt stat membru, dar a lucrat în Ţările de Jos pentru un angajator stabilit în Ţările
de Jos; sau

—

a lucrat într-un alt stat membru în perioadele considerate perioade de asigurare în cadrul sistemului de
securitate socială al Ţărilor de Jos.

(d) Reducerea prevăzută la articolul 13 alineatul (2) din AOW nu se aplică pentru anii calendaristici dinainte de
2 august 1989 în care, între vârsta de 15 ani și vârsta de 65 de ani, soţul titularului pensiei, având reședinţa în
alt stat membru decât Ţările de Jos, nu a fost asigurat în temeiul legislaţiei menţionate, în cazul în care acești
ani calendaristici coincid cu perioadele de asigurare realizate de titular în temeiul acestei legislaţii sau cu ani
calendaristici ce sunt luaţi în considerare în temeiul punctului 2 litera (a), cu condiţia ca în perioada respectivă
cei doi parteneri să fi rămas căsătoriţi.
(e)

Punctul 2 literele (a), (b), (c) și (d) nu se aplică perioadelor care coincid cu:
—

perioadele care pot fi luate în considerare pentru calcularea drepturilor la pensie în temeiul legislaţiei pri
vind asigurarea pentru limită de vârstă a unui stat membru, altul decât Ţările de Jos; sau

—

perioadele pentru care persoana în cauză a beneficiat de o pensie pentru limită de vârstă în temeiul res
pectivei legislaţii.

Perioadele de asigurare voluntară în cadrul sistemului unui alt stat membru nu sunt luate în considerare în sen
sul prezentei dispoziţii.
(f)

Punctul 2 literele (a), (b), (c) și (d) se aplică numai în cazul în care persoana în cauză are reședinţa în unul sau
mai multe state membre timp de șase ani după vârsta de 59 de ani și numai pentru perioada în care persoana
respectivă își are reședinţa în unul dintre aceste state membre.

(g)

Prin derogare de la dispoziţiile capitolului IV din AOW, orice persoană cu reședinţa într-un stat membru, altul
decât Ţările de Jos, al cărei soţ are o asigurare obligatorie în temeiul acestei legislaţii, este autorizată să încheie
o asigurare voluntară în temeiul acestei legislaţii pentru perioadele în care soţul beneficiază de asigurarea
obligatorie.
Această autorizare nu expiră în cazul în care asigurarea obligatorie a soţului încetează ca urmare a decesului
acestuia și atunci când urmașul primește doar o pensie în temeiul Legii generale a Ţărilor de Jos privind asi
gurarea urmașilor (Algemene nabestaandenwet).
În orice caz, autorizarea privind asigurarea voluntară expiră la data la care persoana atinge vârsta de 65 de ani.
Cotizaţia care trebuie plătită pentru asigurarea voluntară se stabilește în conformitate cu dispoziţiile referitoare
la stabilirea cotizaţiei pentru asigurarea voluntară în temeiul AOW. Cu toate acestea, în cazul în care asigurarea
voluntară urmează unei perioade de asigurare precum cea prevăzută la punctul 2 litera (b), cotizaţia se stabi
lește în conformitate cu dispoziţiile referitoare la stabilirea cotizaţiei pentru asigurarea obligatorie în temeiul
AOW, considerându-se că venitul care este luat în considerare a fost obţinut în Ţările de Jos.

(h) Autorizarea prevăzută la punctul 2 litera (g) nu se acordă persoanelor asigurate în temeiul legislaţiei privind
pensiile sau prestaţiile de urmaș dintr-un alt stat membru.
(i)

Persoanele care intenţionează să încheie asigurarea voluntară prevăzută la punctul 2 litera (g) trebuie să depună
o cerere în acest sens la Banca de asigurări sociale (Sociale Verzekeringsbank) în termen de cel mult un an de
la data la care îndeplinesc condiţiile de participare.
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3. Aplicarea legii generale a Ţărilor de Jos privind asigurarea urmașilor [Algemene nabestaandenwet (ANW)]
(a)

În cazul în care soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaș în temeiul Legii generale privind rudele
supravieţuitoare [Algemene Nabestaandenwet (ANW)], în conformitate cu articolul 51 alineatul (3) din prezen
tul regulament, pensia respectivă se calculează conform dispoziţiilor articolului 52 alineatul (1) litera (b) din
prezentul regulament.
În vederea aplicării acestor dispoziţii, perioadele de asigurare anterioare datei de 1 octombrie 1959 sunt, de
asemenea, considerate perioade de asigurare realizate în temeiul legislaţiei Ţărilor de Jos în cazul în care, în
aceste perioade, persoana asigurată, după vârsta de 15 ani:
—

și-a avut reședinţa în Ţările de Jos; sau

—

și-a avut reședinţa într-un alt stat membru, dar a lucrat în Ţările de Jos pentru un angajator stabilit în Ţările
de Jos; sau

—

a lucrat într-un alt stat membru în perioadele considerate perioade de asigurare în cadrul sistemului de
securitate socială al Ţărilor de Jos.

(b) Nu se iau în considerare perioadele prevăzute a fi luate în considerare în temeiul punctului 3 litera (a), care coin
cid cu perioade de asigurare obligatorie realizate în temeiul legislaţiei privind pensiile de urmaș dintr-un alt stat
membru.
(c)

În sensul articolului 52 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament, doar perioadele de asigurare realizate
după vârsta de 15 ani în temeiul legislaţiei Ţărilor de Jos sunt luate în considerare ca perioade de asigurare.

(d) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 63a alineatul (1) din ANW, persoana cu reședinţa într-un stat mem
bru, altul decât Ţările de Jos, al cărei soţ are o asigurare obligatorie în temeiul ANW, este autorizată să încheie
o asigurare voluntară în temeiul acestei legislaţii, cu condiţia ca perioada de asigurare să fi început deja la data
aplicării prezentului regulament, dar numai pentru perioadele în care soţul are asigurare obligatorie.
Această autorizare expiră la data încetării asigurării obligatorii a soţului în temeiul ANW, cu excepţia cazului
în care asigurarea obligatorie a soţului încetează ca urmare a decesului acestuia, iar soţul supravieţuitor pri
mește doar o pensie în temeiul ANW.
În orice caz, autorizarea privind asigurarea voluntară expiră la data la care persoana atinge vârsta de 65 de ani.
Cotizaţia care trebuie plătită pentru asigurarea voluntară se stabilește în conformitate cu dispoziţiile referitoare
la stabilirea cotizaţiei pentru asigurarea voluntară în temeiul ANW. Cu toate acestea, în cazul în care asigurarea
voluntară urmează unei perioade de asigurare precum cea prevăzută la punctul 2 litera (b), cotizaţia se stabi
lește în conformitate cu dispoziţiile referitoare la stabilirea cotizaţiei pentru asigurarea obligatorie în temeiul
ANW, considerându-se că venitul care este luat în considerare a fost obţinut în Ţările de Jos.
4. Aplicarea legislaţiei olandeze privind incapacitatea de muncă
(a)

În cazul în care, în temeiul articolului 51 alineatul (3) din prezentul regulament, persoana în cauză are dreptul
la o prestaţie de invaliditate în Ţările de Jos, cuantumul prevăzut la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din prezen
tul regulament pentru calcularea prestaţiei se stabilește:
(i)

în cazul în care, în perioada imediat anterioară apariţiei incapacităţii de muncă, persoana a desfășurat o
activitate salariată în înţelesul articolului 1 litera (a) din prezentul regulament:
—

în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de Legea privind incapacitatea de muncă [Wet op
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)], în cazul în care incapacitatea de muncă a survenit îna
inte de 1 ianuarie 2004; sau

—

în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de Legea privind munca și veniturile în funcţie de capaci
tatea de muncă [Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)], în cazul în care incapacitatea
de muncă a survenit după data de 1 ianuarie 2004 inclusiv;

(ii) în cazul în care, în perioada imediat anterioară apariţiei incapacităţii de muncă, persoana în cauză a des
fășurat o activitate independentă în înţelesul articolului 1 litera (b) din prezentul regulament, în confor
mitate cu dispoziţiile prevăzute de Legea privind incapacitatea de muncă a persoanelor care desfășoară o
activitate independentă [Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)], în cazul în care
incapacitatea de muncă a survenit înainte de 1 august 2004.
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(b) Pentru calcularea prestaţiilor, în temeiul WAO, WIA sau WAZ, instituţiile din Ţările de Jos iau în considerare:
—

perioadele de activitate remunerată și perioadele asimilate acestora, realizate în Ţările de Jos înainte de
1 iulie 1967;

—

perioadele de asigurare realizate în temeiul WAO;

—

perioadele de asigurare realizate de persoana în cauză, după vârsta de 15 ani, în temeiul Legii generale
privind incapacitatea de muncă [Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)], în măsura în care aces
tea nu coincid cu perioadele de asigurare realizate în temeiul WAO;

—

perioadele de asigurare realizate în temeiul WAZ;

—

perioadele de asigurare realizate în temeiul WIA.

AUSTRIA
1. În scopul acumulării de perioade pentru asigurarea de pensie, frecventarea unei școli sau a unei instituţii de învăţă
mânt comparabile într-un alt stat membru este considerată echivalentă cu frecventarea unei școli sau a unei insti
tuţii de învăţământ în temeiul articolului 227 alineatul (1) punctul 1 și al articolului 228 alineatul (1) punctul 3 din
Legea generală privind securitatea socială [Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)], cu articolul 116 aline
atul (7) din Legea federală privind asigurările sociale ale persoanelor care lucrează în domeniul comercial [Gewer
bliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG)] și cu articolul 107 alineatul (7) din Legea privind securitatea socială a
agricultorilor [Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG)], în cazul în care persoana în cauză a fost pentru o peri
oadă sub incidenţa legislaţiei austriece, în temeiul faptului că a desfășurat o activitate salariată sau independentă, și
sunt plătite cotizaţiile speciale prevăzute la articolul 227 alineatul (3) din ASVG, la articolul 116 alineatul (9) din
GSVG și la articolul 107 alineatul (9) din BSGV, în scopul achitării respectivelor perioade de școlarizare.
2. La calcularea prestaţiei pro rata prevăzute la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament, nu se iau în
considerare majorările speciale ale cotizaţiilor pentru asigurări suplimentare și prestaţiile suplimentare pentru mineri
în temeiul legislaţiei austriece. În aceste cazuri, la prestaţia pro rata calculată fără aceste cotizaţii se adaugă, dacă este
cazul, majorările speciale nereduse ale cotizaţiilor pentru asigurări suplimentare și prestaţiile suplimentare pentru
mineri.
3. În cazul în care, în conformitate cu articolul 6 din prezentul regulament, au fost realizate perioade asimilate în teme
iul unui regim austriac de asigurări de pensii, dar acestea nu pot constitui o bază de calcul în temeiul articolelor 238
și 239 din Legea generală privind securitatea socială [Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)], al articole
lor 122 și 123 din Legea federală privind asigurările sociale ale persoanelor care lucrează în domeniul comercial
[Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG)] și al articolelor 113 și 114 din Legea privind securitatea socială a
agricultorilor [Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG)], se utilizează baza de calcul pentru perioadele de îngrijire
a copilului în conformitate cu articolul 239 din ASVG, cu articolul 123 din GSVG și cu articolul 114 din BSVG.

FINLANDA
1. În scopul stabilirii dreptului la pensie și al calculării cuantumului pensiei naţionale finlandeze în temeiul articole
lor 52-54 din prezentul regulament, pensiile dobândite în temeiul legislaţiei unui alt stat membru sunt tratate în
același mod ca pensiile dobândite în temeiul legislaţiei finlandeze.
2. La aplicarea articolului 52 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din prezentul regulament, la calcularea câștigurilor pen
tru perioada creditată în temeiul legislaţiei finlandeze privind pensiile în funcţie de venit, în cazul în care persoana
are perioade de asigurare de pensie bazate pe desfășurarea unei activităţi salariate sau independente într-un alt stat
membru pentru o parte din perioada de referinţă prevăzută de legislaţia finlandeză, câștigurile aferente perioadei
creditate sunt echivalente cu suma câștigurilor obţinute în partea din perioada de referinţă petrecută în Finlanda,
împărţită la numărul de luni pentru care au existat perioade de asigurare în Finlanda în timpul perioadei de referinţă.

SUEDIA
1. Atunci când indemnizaţia de concediu parental este plătită în temeiul dispoziţiilor articolului 67 din prezentul regu
lament unui membru de familie care este șomer, plata indemnizaţiei se face la nivelul de bază sau la nivelul minim.
2. În scopul calculării indemnizaţiei de concediu parental în conformitate cu capitolul 4 punctul 6 din Lag (1962:381)
om allmän försäkring (Legea asigurărilor naţionale) pentru persoanele eligibile pentru o indemnizaţie de concediu
parental în baza încadrării în muncă, se aplică următoarele dispoziţii:
Pentru un părinte pentru care prestaţiile de boală care generează venit sunt calculate în baza veniturilor provenite
din activităţi profesionale lucrative în Suedia, cerinţa de a fi fost asigurat pentru prestaţii de boală pentru o perioadă
care depășește nivelul minim de 240 zile consecutive înainte de nașterea copilului trebuie îndeplinită dacă, în tim
pul perioadei menţionate, părintele a avut, în alt stat membru, venituri din activităţi profesionale lucrative care cores
pund unei asigurări peste nivelul minim.
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3. Dispoziţiile prezentului regulament privitoare la cumularea perioadelor de asigurare și a perioadelor de reședinţă nu
se aplică dispoziţiilor tranzitorii din legislaţia suedeză privind dreptul la pensie garantată al persoanelor născute îna
inte de 1937 inclusiv, care au avut reședinţa în Suedia pentru o perioadă determinată înainte de a depune cererea de
pensie (Legea 2000:798).
4. În vederea calculării venitului pentru indemnizaţiile teoretice de boală și indemnizaţiile teoretice de reinserţie pro
fesională în funcţie de venit, în conformitate cu capitolul 8 din Legea asigurărilor naţionale [Lag (1962:381) om all
män försäkring], se aplică următoarele dispoziţii:
(a)

în cazul în care, pe parcursul perioadei de referinţă, o persoană asigurată s-a aflat și sub incidenţa legislaţiei
unui alt stat membru sau a mai multor state membre, în baza desfășurării unei activităţi salariate sau indepen
dente, venitul din statul membru (statele membre) în cauză este considerat echivalent cu venitul mediu brut
obţinut în Suedia de persoana asigurată în acea parte din perioada de referinţă petrecută în Suedia, venit cal
culat prin împărţirea câștigurilor obţinute în Suedia la numărul de ani în care au fost obţinute aceste câștiguri;

(b) în cazul în care prestaţiile sunt calculate în temeiul articolului 46 din prezentul regulament și persoana nu este
asigurată în Suedia, perioada de referinţă este stabilită în conformitate cu dispoziţiile capitolului 8 punctele 2
și 8 din legea sus-menţionată, ca și cum persoana în cauză ar fi asigurată în Suedia. În cazul în care persoana
în cauză nu are, în această perioadă, un venit care să îi confere dreptul la pensie în temeiul Legii privind pensia
de vârstă bazată pe venit (1998:674), perioada de referinţă se calculează începând de la data la care persoana
asigurată a încasat prima oară un venit dintr-o activitate lucrativă în Suedia.
5. (a)

Pentru calcularea capitalului de pensie teoretic în vederea stabilirii pensiei de urmaș în funcţie de venit (Legea
2000:461) și în cazul în care nu este îndeplinită cerinţa legislaţiei suedeze privind o perioadă de cel puţin trei
ani care să dea dreptul la pensie din cei cinci ani calendaristici care precedă imediat decesul persoanei asigurate
(perioada de referinţă), se iau în considerare și perioadele de asigurare realizate în alte state membre, ca și cum
acestea ar fi fost realizate în Suedia. Perioadele de asigurare realizate în alte state membre sunt considerate a fi
întemeiate pe media veniturilor care acordă dreptul la pensie în Suedia. În cazul în care persoana în cauză are
un singur an în Suedia care îi acordă dreptul la pensie, fiecare perioadă de asigurare realizată într-un alt stat
membru este considerată echivalentă cu această valoare.

(b) Pentru calcularea punctelor de pensie teoretice în vederea stabilirii pensiei de soţ supravieţuitor, pentru dece
sele survenite după 1 ianuarie 2003 inclusiv, în cazul în care nu este îndeplinită cerinţa legislaţiei suedeze cu
privire la punctele de pensie acumulate pe parcursul unei perioade de cel puţin doi ani din cei patru ani care
precedă imediat decesul persoanei asigurate (perioada de referinţă) și în cazul în care au fost realizate perioade
de asigurare într-un alt stat membru în timpul perioadei de referinţă, anii în cauză se consideră întemeiaţi pe
aceleași puncte de pensie ca și anul din Suedia.

REGATUL UNIT
1. În cazul în care, în conformitate cu legislaţia Regatului Unit, o persoană poate avea dreptul la pensie la retragerea
din activitate în cazul în care:
(a)

cotizaţiile unui fost soţ sunt luate în considerare ca și cum ar fi cotizaţiile persoanei în cauză; sau

(b) soţul sau fostul soţ al persoanei în cauză îndeplinește condiţiile necesare cu privire la cotizaţie; în orice astfel
de situaţie, în cazul în care soţul sau fostul soţ desfășoară sau a desfășurat o activitate salariată sau indepen
dentă și a fost sub incidenţa legislaţiei a două sau mai multe state membre, se aplică dispoziţiile titlului III capi
tolul 5 din prezentul regulament în vederea stabilirii dreptului la pensie în temeiul legislaţiei Regatului Unit. În
acest caz, trimiterile la «perioade de asigurare» din capitolul 5 menţionat anterior se interpretează ca trimiteri la
perioade de asigurare realizate de:
(i)

soţ sau fostul soţ, în cazul în care solicitarea este făcută de:
—

o femeie căsătorită; sau

—

o persoană a cărei căsătorie a încetat în alt mod decât prin decesul soţului; sau

(ii) fostul soţ, în cazul în care solicitarea este făcută de:
—

un văduv care, imediat înainte de vârsta de pensionare, nu are dreptul la alocaţia de părinte supra
vieţuitor; sau

—

o văduvă care, imediat înainte de vârsta de pensionare, nu are dreptul la alocaţie de mamă văduvă, la
alocaţie de părinte supravieţuitor sau la pensie de văduvă sau care are dreptul doar la o pensie de
văduvă în funcţie de vârstă, calculată în temeiul articolului 52 alineatul (1) litera (b) din prezentul
regulament; în acest sens, «pensie de văduvă în funcţie de vârstă» înseamnă o pensie de văduvă plăti
bilă la o rată redusă în conformitate cu secţiunea 39 punctul 4 din Legea privind cotizaţiile și prestaţi
ile de securitate socială (Social Security Contributions and Benefits Act) din 1992.
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2. În scopul aplicării articolului 6 din prezentul regulament dispoziţiilor care reglementează dreptul la o alocaţie de
asistenţă, la o alocaţie de îngrijitor și la o alocaţie de subzistenţă pentru persoanele cu handicap, o perioadă de acti
vitate salariată, independentă sau de rezidenţă desfășurată pe teritoriul unui stat membru, altul decât Regatul Unit,
este luată în considerare în măsura în care este necesar pentru a îndeplini condiţiile referitoare la perioadele obliga
torii de prezenţă în Regatul Unit, anterior datei la care rezultă prima dată dreptul la prestaţia în cauză.
3. În scopul aplicării articolului 7 din prezentul regulament, în cazul prestaţiilor în bani pentru invaliditate, limită de
vârstă sau de urmaș, precum și al pensiilor pentru accidente de muncă sau boli profesionale și al ajutoarelor de deces,
orice beneficiar al unei prestaţii în temeiul legislaţiei Regatului Unit care locuiește pe teritoriul altui stat membru se
consideră, în cursul șederii sale, ca având reședinţa pe teritoriul statului membru respectiv.
4. Atunci când se aplică articolul 46 din prezentul regulament, în cazul în care persoana în cauză se află în incapaci
tate de muncă ce duce la invaliditate în timp ce se află sub incidenţa legislaţiei unui alt stat membru, Regatul Unit ia
în considerare, în sensul secţiunii 30A alineatul (5) din Legea privind cotizaţiile și prestaţiile de securitate socială
(Social Security Contributions and Benefits Act) din 1992, toate perioadele în care persoana în cauză a primit, pen
tru această incapacitate de muncă:
(i)

prestaţii de boală în bani, un salariu sau o remuneraţie; sau

(ii) prestaţii în înţelesul titlului III capitolele 4 și 5 din prezentul regulament, acordate pentru invaliditatea care a
urmat incapacităţii de muncă, în temeiul legislaţiei celuilalt stat membru, ca și cum ar fi perioade de prestaţii
pentru incapacitate temporară de scurtă durată plătite în conformitate cu secţiunea 30A punctele 1-4 din Legea
privind cotizaţiile și prestaţiile de securitate socială (Social Security Contributions and Benefits Act) din 1992.
La aplicarea acestei dispoziţii se iau în considerare doar perioadele în care persoana s-ar fi aflat în incapacitate de
muncă în sensul legislaţiei Regatului Unit.
5. 1.

2.

Pentru calcularea factorului «câștig», în vederea stabilirii dreptului la prestaţii în temeiul legislaţiei Regatului
Unit, pentru fiecare săptămână de activitate salariată sub incidenţa legislaţiei altui stat membru și care a înce
put în anul fiscal corespunzător în înţelesul legislaţiei Regatului Unit, se consideră că persoana în cauză a plătit
cotizaţii ca salariat sau are câștiguri pentru care s-au plătit cotizaţii, pe baza unor câștiguri echivalente cu două
treimi din limita superioară a câștigurilor din anul respectiv.
În sensul articolului 52 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din prezentul regulament, atunci când:
(a)

în orice an fiscal care a început după data de 6 aprilie 1975 inclusiv, o persoană care a desfășurat o acti
vitate salariată a realizat perioade de asigurare, de muncă salariată sau de rezidenţă într-un stat membru,
altul decât Regatul Unit, și din punerea în aplicare a punctului 5.1 de mai sus rezultă că anul respectiv
este generator de drepturi în temeiul legislaţiei Regatului Unit, în înţelesul articolului 52 alineatul (1) li
tera (b) punctul (i) din prezentul regulament, se consideră că persoana în cauză a fost asigurată pentru 52
de săptămâni din anul respectiv în celălalt stat membru;

(b) orice an fiscal care a început după data de 6 aprilie 1975 inclusiv nu este considerat generator de drepturi
în temeiul legislaţiei Regatului Unit, în înţelesul articolului 52 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din prezen
tul regulament, toate perioadele de asigurare, de muncă salariată sau de rezidenţă realizate în anul res
pectiv nu sunt luate în considerare.
3.

În vederea convertirii unui factor «câștig» în perioade de asigurare, factorul «câștig» realizat în anul fiscal cores
punzător în sensul legislaţiei Regatului Unit se împarte la limita inferioară a câștigurilor pe anul respectiv.
Rezultatul se exprimă ca număr întreg, ignorându-se zecimalele. Se consideră că valoarea astfel calculată repre
zintă numărul de săptămâni de asigurare realizate în temeiul legislaţiei Regatului Unit în anul respectiv, cu con
diţia ca această cifră să nu depășească numărul de săptămâni din anul respectiv în care persoana a fost sub
incidenţa acestei legislaţii.”
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DECIZIA NR. E1
din 12 iunie 2009
privind modalitățile practice aferente perioadei de tranziție pentru schimbul de date pe cale
electronică menționat la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului
European și al Consiliului
(Text cu relevanță pentru SEE și pentru Acordul CE/Elveția)

(2010/C 106/03)
COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU COORDONAREA SISTEMELOR
DE SECURITATE SOCIALĂ,

(2)

Se impune clarificarea principiilor de bază care trebuie
aplicate de instituții pe parcursul perioadei de tranziție.

având în vedere articolul 72 litera (a) din Regulamentul (CE) nr.
883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din
29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială (1), conform căruia Comisia administrativă are responsa
bilitatea de a trata toate chestiunile administrative sau de inter
pretare care decurg din dispozițiile Regulamentului (CE) nr.
883/2004 și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parla
mentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009
de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de secu
ritate (2),

(3)

Se preconizează că, ulterior datei de intrare în vigoare a
noilor regulamente, va exista în continuare un număr
semnificativ de cereri în curs în ceea ce privește drepturile
dobândite în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 1408/71
al Consiliului (3), înainte de această dată. Referitor la
aceste cereri, se propune ca schimbul de informații să
se bazeze în general pe procedurile incluse în Regula
mentul (CEE) nr. 1408/71 și în Regulamentul (CEE) nr.
574/72 al Consiliului (4), inclusiv pe utilizarea formu
larelor E.

(4)

Din articolul 94 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr.
987/2009 reiese că, în circumstanțele prevăzute la consi
derentul anterior, se va efectua o „dublă acordare”, bene
ficiarul primind suma mai avantajoasă.

(5)

Totuși, în practică, în marea majoritate a cazurilor, dacă
nu în toate cazurile, aplicarea noilor regulamente nu va
îmbunătăți o acordare care se bazează pe regulamentele
anterioare. Prin urmare, se consideră nerealist să se
aștepte ca, în aceste circumstanțe, instituțiile să aplice
proceduri duble în temeiul Regulamentelor (CEE) nr.
574/72 și (CE) nr. 987/2009.

(6)

Punctul 5 din Decizia nr. H1 (5) clarifică statutul certifi
catelor (formularelor E) și al cardului european de
asigurări sociale de sănătate (inclusiv al certificatelor
provizorii de înlocuire) eliberate anterior datei de
intrare în vigoare a Regulamentelor (CE) nr. 883/2004
și (CE) nr. 987/2009.

(7)

Pe parcursul perioadei de tranziție, statelor membre le
revine în întregime decizia cu privire la momentul în
care sunt pregătite să adere la Sistemul de schimb elec
tronic de informații privind securitatea socială (EESSI –
Electronic Exchange of Social Security Information) în
totalitate sau pe sectoare.

având în vedere articolul 72 litera (d) din Regulamentul (CE) nr.
883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială,
conform căruia Comisia administrativă are responsabilitatea de a
încuraja utilizarea cât mai extinsă de noi tehnologii,

având în vedere articolul 4 din Regulamentul (CE) nr.
987/2009, conform căruia „Transmiterea datelor între instituții
sau organisme de legătură se efectuează pe cale electronică …”
și „Comisia administrativă stabilește structura, conținutul,
formatul și modalitățile de efectuare a schimbului de
documente și de documente electronice structurate”,

având în vedere articolul 95 din Regulamentul (CE) nr.
987/2009, referitor la perioada de tranziție, care prevede că
„Fiecare stat membru poate beneficia de o perioadă de
tranziție pentru schimbul de date prin mijloace electronice …”
și că „Aceste perioade de tranziție nu depășesc 24 de luni de la
data intrării în vigoare a regulamentului de punere în aplicare.”,

întrucât:

(1)

Articolul 95 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 împu
ternicește Comisia administrativă să stabilească modali
tățile practice pentru orice perioade de tranziție
necesare, în vederea asigurării schimbului de date
necesar pentru aplicarea regulamentului de bază și a
regulamentului de punere în aplicare.

(1) JO L 166, 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 284, 30.10.2009, p. 1.

Hotărând în conformitate cu condițiile prevăzute la
articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.
883/2004,
(3) JO L 149, 5.7.1971, p. 2.
(4) JO L 74, 27.3.1972, p. 1.
(5) A se vedea pagina 13 din prezentul Jurnal Oficial.
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DECIDE:

1. Pe parcursul perioadei de tranziție, principiul director va fi
reprezentat de buna cooperare între instituții, de prag
matism și de flexibilitate. Dintre toate, elementul cel mai
important este necesitatea de a garanta o tranziție ușoară
pentru cetățenii care își exercită drepturile în temeiul noului
regulament.
2. De la data intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr.
883/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009,
versiunile tipărite ale documentelor electronice structurate
(DES) vor înlocui formularele E bazate pe Regulamentele
(CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72.
3. Fără a aduce atingere punctului 2, statele membre care
dețin sisteme electronice care emit formulare E sau care
operează schimburi electronice (de exemplu, proiectele
Build), care nu pot fi schimbate în mod rezonabil în
acest interval, pot să le utilizeze în continuare pe
parcursul perioadei de tranziție, atât timp cât se asigură
în totalitate drepturile cetățenilor în temeiul noilor regu
lamente.
4. În toate cazurile, pe parcursul perioadei de tranziție, orice
instituție acceptă informațiile relevante incluse în orice
document eliberat de o altă instituție, chiar dacă infor
mațiile se bazează pe un format, un conținut sau o
structură perimate. În cazul existenței unor îndoieli cu
privire la drepturile cetățenilor în cauză, instituția va
contacta instituția emitentă, în spiritul unei bune cooperări.
5. Astfel cum se prevede la punctul 5 din Decizia nr. H1,
formularele E, documentele și cardurile europene de
asigurări sociale de sănătate (inclusiv certificatele provizorii
de înlocuire) eliberate anterior datei de intrare în vigoare a
Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009
continuă să fie valabile și să fie luate în considerare de
autoritățile altor state membre chiar și ulterior acestei
date, până în momentul expirării propriei lor date de vala
bilitate sau până în momentul retragerii sau înlocuirii lor cu
documente eliberate sau comunicate în temeiul Regula
mentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009.
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6. Fiecare stat membru poate urma o metodă flexibilă și
graduală, pe sectoare, în punerea în aplicare a Sistemului
de schimb electronic de informații privind securitatea
socială (EESSI), pe măsură ce devine operațional pentru
EESSI prin punctul său/punctele sale de acces. De
asemenea, un stat membru poate alege să participe la
EESSI numai în momentul în care toate sectoarele sale
sunt operaționale.

7. A fi „operațional pentru EESSI” înseamnă că sectorul/
punctul de acces respectiv poate atât să transmită, cât și
să primească toate mesajele din acel sector către/dinspre
punctele de acces ale altor state membre.

8. Informațiile privind sectoarele în care un stat membru este
conectat la EESSI sunt incluse într-o listă accesibilă institu
țiilor naționale și se va regăsi, de asemenea, în lista EESSI.
Statele membre informează în scris, în consecință, Comisia
administrativă înainte de data de conectare.

9. Pe parcursul perioadei de tranziție, schimbul de informații
între două state membre, în cadrul unui sector, se realizează
fie prin sistemul EESSI, fie în afara acestuia. Nu se permite
o „combinare” a acestor modalități, fără a se aduce atingere
eventualelor acorduri bilaterale care pot, de exemplu, să se
refere la testare sau la formare comună sau la alte motive
asemănătoare.

10. Se va pune la dispoziția instituțiilor un format standard
pentru versiunile tipărite ale DES, care urmează să fie
stabilit de Comisia administrativă.

11. Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene. Se aplică de la data intrării în vigoare a Regula
mentului (CE) nr. 987/2009.

Președintele Comisiei administrative
Gabriela PIKOROVÁ

24.4.2010
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DECIZIA NR. H1
din 12 iunie 2009
privind cadrul pentru tranziția de la Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72 ale
Consiliului la Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009 ale Parlamentului European
și ale Consiliului și aplicarea deciziilor și recomandărilor Comisiei administrative pentru
coordonarea sistemelor de securitate socială
(Text cu relevanță pentru SEE și pentru Acordul CE/Elveția)

(2010/C 106/05)
COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU COORDONAREA SISTEMELOR
DE SECURITATE SOCIALĂ,

având în vedere articolul 72 litera (a) din Regulamentul (CE) nr.
883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din
29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială (1), conform căruia Comisia administrativă are responsa
bilitatea de a trata toate chestiunile administrative sau de inter
pretare care decurg din dispozițiile Regulamentului (CE) nr.
883/2004 și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parla
mentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009
de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială (2),

având în vedere articolele 87-91 din Regulamentul (CE) nr.
883/2004,

(3)

Deciziile nr. 74-208 și Recomandările nr. 14-23 ale
Comisiei administrative pentru securitatea socială a lucră
torilor migranți, aflate încă în vigoare, devin caduce la
data de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 și
(CEE) nr. 574/72 și de intrare în vigoare a Regula
mentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009.

(4)

Este necesar să se adapteze anumite decizii și reco
mandări aplicabile în temeiul Regulamentelor (CEE) nr.
1408/71 și (CEE) nr. 574/72 pentru a le alinia dispozi
țiilor Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr.
987/2009.

(5)

Este necesar să se asigure transparența și să se furnizeze
asistență instituțiilor în ceea ce privește aplicarea deci
ziilor și a recomandărilor Comisiei administrative în
temeiul Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr.
574/72, după data intrării în vigoare a Regulamentelor
(CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009.

(6)

Având în vedere complexitatea lor juridică și tehnică,
termenul strâns și necesitatea de a acorda prioritate
anumitor sarcini ale Comisiei administrative, unele
decizii nu vor fi gata pentru a fi publicate la timp
înainte de intrarea în vigoare a Regulamentelor (CE) nr.
883/2004 și (CE) nr. 987/2009, ci numai într-o etapă
ulterioară.

(7)

Anumite dispoziții ale deciziilor și recomandărilor apli
cabile în temeiul Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 și
(CEE) nr. 574/72 sunt integrate direct în dispozițiile
Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009.

(8)

Hotărând în conformitate cu condițiile prevăzute la
articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.
883/2004,

având în vedere articolul 64 alineatul (7) și articolele 93-97 din
Regulamentul (CE) nr. 987/2009,

întrucât:

(1)

Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009
intră în vigoare la 1 mai 2010 și Regulamentele (CEE) nr.
1408/71 (3) și (CEE) nr. 574/72 (4) ale Consiliului sunt
abrogate la aceeași dată, cu excepția situațiilor menționate
la articolul 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr.
883/2004 și la articolul 96 alineatul (1) din Regula
mentul (CE) nr. 987/2009.

(2)

Sub rezerva dispozițiilor articolului 87 alineatul (8) din
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și ale articolului 94 din
Regulamentul (CE) nr. 987/2009, în principiu, cererile
prezentate înainte de data intrării în vigoare a regula
mentelor respective continuă să fie reglementate de le
gislația care li se aplica la momentul introducerii lor, iar
dispozițiile regulamentelor respective se aplică doar
cererilor depuse după intrarea lor în vigoare.

(1 )
(2 )
(3)
(4 )

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

166, 30.4.2004, p. 1.
284, 30.10.2009, p. 1.
149, 5.7.1971, p. 2.
74, 27.3.1972, p. 1.
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DECIDE:

1. Deciziile și recomandările care fac referire la Regulamentele
(CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72 nu se aplică situațiilor
reglementate de Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr.
987/2009.
Cu toate acestea, deciziile și recomandările respective rămân
aplicabile în cazul în care Regulamentele (CEE) nr. 1408/71
și (CEE) nr. 574/72 rămân în vigoare și își păstrează efectele
juridice, în special în situațiile menționate la articolul 90
alineatul (1) a doua liniuță din Regulamentul (CE) nr.
883/2004 și la articolul 96 alineatul (1) a doua liniuță din
Regulamentul (CE) nr. 987/2009.
2. Deciziile și recomandările enumerate în partea A a anexei nu
sunt înlocuite de nicio decizie sau recomandare în temeiul
Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009.
3. Deciziile și recomandările enumerate în partea B a anexei
sunt înlocuite de noile decizii și recomandări specificate în
temeiul Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr.
987/2009.
4. Deciziile enumerate în partea C a anexei sunt adaptate în cel
mai scurt timp posibil de Comisia administrativă, astfel încât

24.4.2010

acestea să corespundă dispozițiilor Regulamentelor (CE) nr.
883/2004 și (CE) nr. 987/2009, deoarece principiile
enunțate în aceste decizii trebuie să fie aplicate și în ceea
ce privește regulamentele respective.
5. Documentele necesare pentru aplicarea Regulamentelor (CEE)
nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72 (respectiv formularele E,
carduri europene de asigurări sociale de sănătate și certificate
provizorii de înlocuire) eliberate de instituțiile, autoritățile și
alte organisme competente ale statelor membre înainte de
intrarea în vigoare a Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și
(CE) nr. 987/2009 rămân valabile [deși conțin referințe la
Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72] și
sunt luate în considerare de instituțiile, autoritățile și alte
organisme ale statelor membre chiar și după această dată,
până la expirarea valabilității lor sau până la retragerea sau
înlocuirea lor cu documentele eliberate sau comunicate în
temeiul Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr.
987/2009.
6. Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene. Se aplică de la data intrării în vigoare a Regula
mentului (CE) nr. 987/2009.
Președintele Comisiei administrative
Gabriela PIKOROVÁ

24.4.2010
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ANEXĂ
PARTEA A
[Decizii și recomandări care fac referire la Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72 care nu sunt înlocuite de
noi decizii și recomandări în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009]

Decizii:
Decizia nr. 74

Decizia nr. 146

Decizia nr. 76

Decizia nr. 148

Decizia nr. 79

Decizia nr. 151

Decizia nr. 81

Decizia nr. 152

Decizia nr. 85

Decizia nr. 156

Decizia nr. 89

Decizia nr. 167

Decizia nr. 91

Decizia nr. 171

Decizia nr. 115

Decizia nr. 173

Decizia nr. 117

Decizia nr. 174

Decizia nr. 118

Decizia nr. 176

Decizia nr. 121

Decizia nr. 178

Decizia nr. 126

Decizia nr. 180

Decizia nr. 132

Decizia nr. 192

Decizia nr. 133

Decizia nr. 193

Decizia nr. 134

Decizia nr. 197

Decizia nr. 135

Decizia nr. 198

Decizia nr. 136

Decizia nr. 199

Decizia nr. 137

Decizia nr. 201

Decizia nr. 142

Decizia nr. 202

Decizia nr. 143

Decizia nr. 204

Decizia nr. 145

Recomandări:
Recomandarea nr. 15

Recomandarea nr. 19

Recomandarea nr. 16

Recomandarea nr. 20

Recomandarea nr. 17

Recomandarea nr. 23

PARTEA B
[Decizii și recomandări înlocuite care fac referire la Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72 și deciziile și
recomandările care le înlocuiesc în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009]
Decizii în temeiul Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 și
(CEE) nr. 574/72

Decizii corespunzătoare în temeiul Regulamentelor
(CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009

Decizia nr. 75

DECIZIA Nr. P1

Decizia nr. 83

DECIZIA Nr. U1

Decizia nr. 96

DECIZIA Nr. P1
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Decizii în temeiul Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 și
(CEE) nr. 574/72

Decizii corespunzătoare în temeiul Regulamentelor
(CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009

Decizia nr. 99

DECIZIA Nr. H1

Decizia nr. 100

DECIZIA Nr. H1

Decizia nr. 101

DECIZIA Nr. H1

Decizia nr. 105

DECIZIA Nr. P1

Decizia nr. 139

DECIZIA Nr. H1

Decizia nr. 140

DECIZIA Nr. H1

Decizia nr. 160

DECIZIA Nr. U2

Decizia nr. 181

DECIZIA Nr. A2

Decizia nr. 189

DECIZIA Nr. S1

Decizia nr. 190

DECIZIA Nr. S2

Decizia nr. 191

DECIZIA Nr. S1

Decizia nr. 194

DECIZIA Nr. S3

Decizia nr. 195

DECIZIA Nr. S3

Decizia nr. 196

DECIZIA Nr. S3

Decizia nr. 200

DECIZIA Nr. H3

Decizia nr. 203

DECIZIA Nr. S1

Decizia nr. 205

DECIZIA Nr. U3

Decizia nr. 207

DECIZIA Nr. F1

Recomandări în temeiul Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 și
(CEE) nr. 574/72

Recomandări corespunzătoare în temeiul Regulamentelor
(CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009

Recomandarea nr. 18

RECOMANDAREA Nr. U1

Recomandarea nr. 21

RECOMANDAREA Nr. U2

Recomandarea nr. 22

RECOMANDAREA Nr. P1

PARTEA C
[Decizii care fac referire la Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72 și care trebuie încă adaptate de Comisia
administrativă]

Decizia nr. 138

Decizia nr. 175

Deciziile nr. 147 și nr. 150

Decizia nr. 206

Decizia nr. 170 (inclusiv Decizia nr. 185)

Decizia nr. 208

24.4.2010

24.4.2010

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
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DECIZIA NR. H2
din 12 iunie 2009
privind modul de funcționare și componența Comisiei tehnice pentru prelucrarea datelor din cadrul
Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială
(Text cu relevanță pentru SEE și pentru Acordul CE/Elveția)

(2010/C 106/06)
COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU COORDONAREA SISTEMELOR
DE SECURITATE SOCIALĂ,

poate cere administrațiilor naționale orice informații pe care le
consideră necesare pentru îndeplinirea adecvată a sarcinilor sale.

având în vedere articolul 72 din Regulamentul (CE) nr.
883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din
29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială (1), în temeiul căruia Comisia administrativă consolidează
și dezvoltă cooperarea dintre statele membre prin modernizarea
procedurilor necesare schimbului de informații, în special prin
adaptarea fluxului informațional interinstituțional la schimburile
electronice, luând în considerare evoluția prelucrării de date în
fiecare stat membru; de asemenea, ea adoptă regulile structurale
comune pentru serviciile de prelucrare a datelor, în special cu
privire la securitate și la utilizarea standardelor, și stabilește
modalitățile de funcționare a părții comune a serviciilor
respective,

Articolul 3

având în vedere articolul 73 din Regulamentul (CE) nr.
883/2004, în temeiul căruia Comisia administrativă instituie și
stabilește modul de funcționare și componența unei Comisii
tehnice, care va întocmi rapoarte și va emite un aviz motivat
înainte de luarea unei decizii de către Comisia administrativă în
temeiul articolului 72 litera (d),

(1)
Comisia tehnică este compusă din doi membri din fiecare
stat membru; unul dintre cei doi membri este numit membru
titular, iar celălalt este desemnat ca membru supleant. Numirile
din partea fiecărui stat membru se transmit secretarului general
al Comisiei administrative de către reprezentantul guverna
mental al statului membru din cadrul Comisiei administrative.

(2)
Rapoartele și avizele motivate se adoptă prin majoritatea
simplă a tuturor membrilor Comisiei tehnice, fiecare stat
membru având un singur vot, care este acordat de către
membrul titular sau, în absența acestuia, de către supleantul
său. Rapoartele sau avizele motivate ale Comisiei tehnice
trebuie să indice dacă au fost adoptate prin unanimitate sau
prin majoritate simplă. Dacă există o minoritate, ele trebuie să
prezinte concluziile sau rezervele minorității respective.

(3)
Comisia tehnică poate decide să adopte rapoarte și avize
motivate prin procedură scrisă, dacă o astfel de procedură a fost
acceptată de comun acord în cadrul unei reuniuni anterioare a
Comisiei tehnice.

DECIDE:

Articolul 1
(1)
Comisia administrativă instituie Comisia tehnică pentru
prelucrarea datelor menționată la articolul 73 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 883/2004. Aceasta este denumită
„Comisia tehnică”.

(2)
Comisia tehnică are funcțiile menționate la articolul 73
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

(3)
Mandatul referitor la sarcinile specifice ale Comisiei
tehnice este stabilit de către Comisia administrativă, care poate
modifica sarcinile dacă este necesar.

Articolul 2
Comisia tehnică adoptă rapoarte și avize motivate, atunci când
este necesar, bazându-se pe documente tehnice și studii. Ea
(1) JO L 166, 30.4.2004, p. 1.

În acest scop, președintele comunică textul de adoptat
membrilor Comisiei tehnice. Membrilor li se acordă un
termen stabilit, de cel puțin zece zile lucrătoare, în care
aceștia au posibilitatea de a declara că resping textul propus
sau că se abțin de la vot. Lipsa unui răspuns în termenul
stabilit se consideră ca fiind un vot afirmativ.

De asemenea, președintele poate decide lansarea unei proceduri
scrise în cazul în care nu s-a ajuns la un acord prealabil în
cadrul unei reuniuni a Comisiei tehnice. În acest caz, numai
acceptarea exprimată în scris a textului propus se consideră
un vot afirmativ și se acordă un termen limită stabilit de cel
puțin 15 zile lucrătoare.

La expirarea termenului stabilit, președintele informează
membrii în legătură cu rezultatul votului. O decizie care
întrunește numărul necesar de voturi pozitive este considerată
ca fiind adoptată în ultima zi a perioadei în care membrilor li
s-a cerut să răspundă.
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(4)
Dacă un membru al Comisiei tehnice propune, în cursul
procedurii scrise, modificarea textului, președintele poate:

respective, calendarul pentru finalizarea sarcinilor și implicațiile
financiare ale acțiunii acestora.

(a) reîncepe procedura scrisă comunicând membrilor modi
ficarea propusă, în conformitate cu procedura de la
alineatul (3); sau

Articolul 6
Secretariatul Comisiei administrative pregătește și organizează
reuniunile Comisiei tehnice și redactează procesele lor verbale.

(b) anula procedura scrisă, pentru a discuta propunerea în
cursul următoarei reuniuni,

Articolul 7

în funcție de procedura pe care președintele o consideră
adecvată pentru subiectul în cauză.

Comisia tehnică transmite Comisiei administrative un program
de lucru detaliat, în vederea aprobării. De asemenea, Comisia
tehnică informează, în fiecare an, Comisia administrativă cu
privire la activitățile și realizările sale din cadrul programului
de lucru, precum și cu privire la orice propunere de modificare
a programului.

(5)
Dacă, înainte de
răspunsuri, un membru
propus să fie examinat
tehnice, procedura scrisă

expirarea termenului stabilit pentru
al Comisiei tehnice solicită ca textul
în cadrul unei reuniuni a Comisiei
se anulează.

În acest caz, subiectul se examinează în cadrul următoarei
reuniuni a Comisiei tehnice.
(6)
Un reprezentant al Comisiei Comunităților Europene sau
o persoană desemnată de acesta are un rol consultativ în cadrul
Comisiei tehnice.
Articolul 4
Funcția de președinte al Comisiei tehnice este exercitată, timp de
o jumătate de an, fie de către membrul titular, fie de un alt
funcționar desemnat din statul al cărui reprezentant în cadrul
Comisiei administrative exercită funcția de președinte al comisiei
respective în aceeași perioadă. Președintele Comisiei tehnice
raportează cu privire la activitățile Comisiei tehnice la cererea
președintelui Comisiei administrative.
Articolul 5
Comisia tehnică poate crea grupuri de lucru ad hoc cu privire la
subiecte specifice. Comisia tehnică descrie, în programul de
lucru menționat la articolul 7, sarcinile grupurilor de lucru

Articolul 8
Orice acțiune propusă de Comisia tehnică implicând cheltuieli
care trebuie suportate de Comisia Comunităților Europene
trebuie aprobată de reprezentantul instituției respective.
Articolul 9
Limbile Comisiei tehnice sunt cele recunoscute ca limbi oficiale
ale instituțiilor comunitare, în conformitate cu articolul 290 din
tratat.
Articolul 10
Normele suplimentare din anexă se aplică, de asemenea,
Comisiei tehnice.
Articolul 11
Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la data intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr.
987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (1).
Președintele Comisiei administrative
Gabriela PIKOROVÁ

(1) JO L 284, 30.10.2009, p. 1.
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ANEXĂ
NORME SUPLIMENTARE APLICABILE COMISIEI TEHNICE
1. Participarea la reuniuni
(a) Dacă președintele în exercițiu nu poate participa la o reuniune a Comisiei tehnice, reuniunea respectivă este
prezidată de supleantul său.

(b) Membrii pot fi însoțiți la reuniunile Comisiei tehnice de unul sau mai mulți experți suplimentari, dacă acest lucru
este necesar ca urmare a naturii subiectelor de discutat. În principiu, fiecare delegație poate cuprinde cel mult patru
persoane.

(c) Reprezentantul Comisiei Comunităților Europene sau un membru al secretariatului sau orice altă persoană
desemnată de secretarul general al Comisiei administrative participă la toate reuniunile Comisiei tehnice sau ale
grupurilor sale de lucru ad hoc. De asemenea, la aceste reuniuni poate participa, dacă acest lucru este relevant
pentru subiectul discutat, un reprezentant al altor departamente ale Comisiei Comunităților Europene.

2. Votul
(a) Atunci când un membru al Comisiei tehnice exercită funcția de președinte, supleantul acestuia votează în locul său.

(b) Orice membru prezent când se votează care se abține de la vot este invitat de președinte să comunice motivele
pentru care se abține.

(c) Atunci când majoritatea membrilor prezenți se abține, se consideră că propunerea supusă votului nu a fost luată în
considerare.

3. Ordinea de zi
(a) Ordinea de zi provizorie a fiecărei reuniuni a Comisiei tehnice este elaborată de secretariat în consultare cu
președintele Comisiei tehnice. Înainte de a propune includerea unui punct pe ordinea de zi, secretariatul poate,
dacă acest lucru pare necesar, cere delegațiilor interesate să comunice în scris punctele lor de vedere asupra
subiectului respectiv.

(b) Ordinea de zi provizorie cuprinde, în principiu, puncte pentru care secretariatul a primit, cu cel puțin 20 de zile
lucrătoare înainte de începutul reuniunii, o cerere transmisă de un membru sau de reprezentantul Comisiei
Comunităților Europene și, după caz, notele aferente.

(c) Ordinea de zi provizorie se trimite, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de începutul fiecărei reuniuni, membrilor
Comisiei tehnice, reprezentantului Comisiei Comunităților Europene, precum și oricărei alte persoane care ar trebui
să participe la reuniune. Documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi se trimit de îndată ce devin
disponibile.

(d) La începutul fiecărei reuniuni, Comisia tehnică aprobă ordinea de zi. Pentru includerea pe ordinea de zi a oricăror
puncte în afară de cele de pe ordinea de zi provizorie este necesar votul unanim al Comisiei tehnice. Cu excepția
urgențelor, membrii Comisiei tehnice pot decide să nu-și exprime, până la următoarea reuniune, poziția finală
asupra unor puncte de pe ordinea de zi provizorie în legătură cu care nu au primit documentele relevante în
propria lor limbă cu cinci zile lucrătoare înainte de începutul reuniunii.

4. Grupuri de lucru ad hoc
(a) Grupurile de lucru ad hoc sunt prezidate de un expert desemnat de președintele Comisiei tehnice în consultare cu
reprezentantul Comisiei Comunităților Europene sau, dacă acest lucru nu este posibil, de către un expert din partea
statului al cărui reprezentant în cadrul Comisiei administrative exercită funcția de președinte al Comisiei respective.
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(b) Președintele grupului de lucru ad hoc este convocat la reuniunea Comisiei tehnice în cursul căreia se discută
raportul respectivului grup de lucru ad hoc.
5. Aspecte administrative
(a) Președintele Comisiei tehnice poate da secretariatului orice instrucțiuni în legătură cu reuniunile care urmează să se
țină și cu desfășurarea activităților care intră în sfera atribuțiilor Comisiei tehnice.
(b) Comisia tehnică este convocată de către secretariat în consultare cu președintele Comisiei tehnice, prin intermediul
unei scrisori de convocare trimise membrilor săi și reprezentantului Comisiei Comunităților Europene, cu 10 zile
lucrătoare înainte de reuniune.
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DECIZIA NR. H3
din 15 octombrie 2009
privind datele care trebuie luate în considerare pentru stabilirea cursurilor de schimb menționate la
articolul 90 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului
(Text cu relevanță pentru SEE și pentru Acordul CE/Elveția)

(2010/C 106/19)
COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU COORDONAREA SISTEMELOR
DE SECURITATE SOCIALĂ,

având în vedere articolul 72 litera (a) din Regulamentul (CE) nr.
883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din
29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială (1), în conformitate cu care este responsabilă pentru
toate chestiunile administrative sau de interpretare care decurg
din dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și ale Regu
lamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de
punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind
coordonarea sistemelor de securitate socială (2),

având în vedere articolul 90 din Regulamentul (CE) nr.
987/2009 privind schimbul valutar,

întrucât:

(1)

(2)

Numeroase dispoziții, precum articolul 5 litera (a),
articolul 21 alineatul (1), articolele 29, 34, 52,
articolul 62 alineatul (3), articolul 65 alineatele (6) și
(7), articolul 68 alineatul (2) și articolul 84 din Regula
mentul (CE) nr. 883/2004 și articolul 25 alineatele (4) și
(5), articolul 26 alineatul (7), articolul 54 alineatul (2),
articolul 70, articolele 72, 73, 78 și 80 din Regulamentul
(CE) nr. 987/2009, includ situații în care este necesară
stabilirea cursului de schimb în scopul de a plăti, calcula
sau recalcula o prestație sau contribuție, o rambursare
sau pentru aplicarea procedurilor de compensare și de
recuperare.

Articolul 90 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 împu
ternicește Comisia administrativă să fixeze data ce va fi
luată în considerare pentru stabilirea cursurilor de schimb
care vor fi aplicate atunci când se calculează anumite
prestații și contribuții.

Acționând în conformitate cu condițiile stabilite la
articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.
883/2004,
(1) JO L 166, 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 284, 30.10.2009, p. 1.

DECIDE:

1. În scopul prezentei decizii, prin curs de schimb se înțelege
cursul de schimb zilnic publicat de Banca Centrală
Europeană.
2. Cu excepția cazurilor în care prezenta decizie dispune altfel,
cursul de schimb este cursul publicat în ziua în care instituția
efectuează operațiunea.
3. În scopul de a stabili un drept și de a calcula pentru prima
dată cuantumul unei prestații, o instituție a unui stat
membru care trebuie să transforme o sumă în moneda
unui alt stat membru folosește:
(a) cursul de schimb publicat pentru ultima zi a perioadei
respective, atunci când, în conformitate cu legislația
națională, o instituție ia în considerare sumele, precum
veniturile sau prestațiile, obținute într-o anumită
perioadă anterioară datei pentru care se calculează
prestația;
(b) cursul de schimb publicat pentru prima zi a lunii imediat
precedente lunii în care trebuie să se aplice dispoziția
respectivă, atunci când, în conformitate cu legislația
națională, o instituție ia în considerare o singură sumă
în scopul calculării prestației.
4. Punctul 3 se aplică mutatis mutandis atunci când o instituție a
unui stat membru trebuie să transforme o sumă în moneda
unui alt stat membru pentru a recalcula prestația datorită
producerii unor schimbări ale situației de fapt sau legale a
persoanei în cauză.
5. O instituție care plătește o prestație care se indexează
periodic potrivit legislației naționale și în cazul în care
sumele în altă monedă au un impact asupra prestației
respective va utiliza, atunci când recalculează prestația,
cursul de schimb aplicabil în prima zi a lunii care precede
luna în care se face indexarea, cu excepția cazurilor în care
legislația națională dispune altfel.
6. În scopul aplicării procedurilor de compensare și de recu
perare, cursul de schimb aplicabil pentru a transforma suma
care trebuie dedusă sau plătită este cursul de schimb pentru
ziua în care cererea a fost transmisă pentru prima dată.
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7. În sensul articolului 65 alineatele (6) și (7) din Regulamentul
(CE) nr. 883/2004 și al articolului 70 din Regulamentul (CE)
nr. 987/2009, atunci când se face comparația între suma
efectiv plătită de instituția locului de reședință și suma
maximă de rambursat menționată la articolul 65 alineatul
(6) teza a treia din Regulamentul (CE) nr. 883/2004
(valoarea prestației la care ar avea dreptul persoana în
cauză în conformitate cu legislația statului membru sub a
cărei incidență s-a aflat ultima dată, dacă ar fi înregistrată
la serviciile de ocupare a forței de muncă din statul membru
respectiv), data care trebuie luată în considerare pentru
stabilirea cursului de schimb este prima zi a lunii calenda
ristice în care s-a încheiat perioada pentru care se face
rambursarea.
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8. Prezenta decizie se revizuiește după primul an de la intrarea
în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a Regula
mentului (CE) nr. 987/2009.

9. Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene. Se aplică de la data intrării în vigoare a Regula
mentului (CE) nr. 987/2009.

Președintele Comisiei administrative
Lena MALMBERG
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COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE
SOCIALĂ
DECIZIA NR. H4
din 22 decembrie 2009
privind componența și metodele de lucru ale Comisiei de audit din cadrul Comisiei administrative
pentru coordonarea sistemelor de securitate socială
(Text cu relevanță pentru SEE și pentru Acordul CE/Elveția)

(2010/C 107/03)
COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU COORDONAREA SISTEMELOR
DE SECURITATE SOCIALĂ,

având în vedere articolul 72 al Regulamentului (CE) nr.
883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din
29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială (1), în temeiul căruia Comisia administrativă definește
elementele care trebuie luate în considerare pentru elaborarea
situației financiare privind costurile care trebuie suportate de
către instituțiile statelor membre în temeiul acestui regulament
și adoptă situația financiară anuală a creanțelor dintre aceste
instituții, în baza raportului Comisiei de audit menționat la
articolul 74,
având în vedere articolul 74 al Regulamentului (CE) nr.
883/2004, în temeiul căruia Comisia administrativă determină
componența și metodele de lucru ale Comisiei de audit care va
întocmi rapoarte și va emite avize motivate în vederea adoptării
deciziilor de către Comisia administrativă în temeiul articolului
72 litera (g),
DECIDE:

anumiți membri ai Comisiei de audit în vederea efectuării
oricărei anchete necesare pentru buna desfășurare a activității
sale. Președintele Comisiei administrative notifică reprezentantul
statului membru interesat cu privire la desfășurarea acestei
anchete.

(2)
Comisia de audit facilitează încheierea finală a situațiilor
financiare în cazurile în care nu se ajunge la un acord în cadrul
perioadei prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie
2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regula
mentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de
securitate socială (2). Cererea motivată privind emiterea unui
aviz de către Comisia de audit cu privire la o contestație în
temeiul articolului 67 alineatul (7) al Regulamentului (CE) nr.
987/2009 este adresată Comisiei de audit de către una din părți
cu cel puțin 25 de zile lucrătoare înainte de începerea unei
reuniuni.

(3)
Comisia de audit poate înființa un Grup de conciliere care
să-i sprijine activitatea în procesul de analiză a cererii motivate
de emitere a avizului de către Comisia de audit înaintată de
către una din părți, în conformitate cu punctul 2 al prezentului
articol.

Articolul 1
(1)
Comisia de audit prevăzută la articolul 74 al Regula
mentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor
de securitate socială se constituie pe lângă Comisia adminis
trativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială.
(2)
Comisia de audit funcționează, în exercitarea funcțiilor
sale prevăzute la articolul 74 literele (a)-(f) al Regulamentului
(CE) nr. 883/2004, sub autoritatea Comisiei administrative, de la
care primește instrucțiuni. În acest cadru, Comisia de audit va
înainta spre aprobare Comisiei administrative un program de
lucru pe termen lung.
Articolul 2

Informațiile referitoare la componență, termen, sarcini, metode
de lucru, precum și cele privind sistemul președinției Grupului
de conciliere se includ într-un mandat stabilit de Comisia de
audit.

Articolul 3
(1)
Comisia de audit este compusă din doi reprezentanți din
fiecare stat membru al Uniunii Europene, numiți de autoritățile
competente ale acelor state.

Orice membru al Comisiei de audit care nu poate participa la
activități poate fi înlocuit de un adjunct numit în acest scop de
către autoritățile competente.

(1)
Comisia de audit se pronunță, în principiu, pe baza docu
mentelor justificative. Aceasta poate solicita autorităților
competente orice informații sau anchete pe care le consideră
necesare pentru investigarea aspectelor înaintate spre analiză.
Dacă se dovedește necesar, sub rezerva aprobării prealabile de
către președintele Comisiei administrative, Comisia de audit
poate delega la fața locului un membru al Secretariatului sau

(2)
Reprezentantul Comisiei Europene sau supleantul acestuia
din Comisia administrativă, are competențe consultative în
cadrul Comisiei de audit.

(1) JO L 166, 30.4.2004, p. 1.

(2) JO L 284, 30.10.2009, p. 1.
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(3)
Comisia de audit va fi sprijinită de un expert independent
sau de o echipă de experți cu formare profesională și experiență
în materie de funcționare a Comisiei de audit, în special în ceea
ce privește sarcinile sale prevăzute la articolele 64, 65 și 69 ale
Regulamentului (CE) nr. 987/2009.

27.4.2010

În acest scop, președintele comunică textul care trebuie adoptat
membrilor Comisiei de audit. Membrilor li se acordă un termen
stabilit, de cel puțin zece zile lucrătoare, pe parcursul căruia
aceștia au posibilitatea de a declara dacă resping textul propus
sau dacă se abțin de la vot. Lipsa unui răspuns în termenul
stabilit se consideră ca fiind un vot afirmativ.

Articolul 4
(1)
Președinția Comisiei de audit este exercitată de un
membru care aparține statului membru al cărui reprezentant
în Comisia administrativă deține președinția acestei comisii.

(2)
În colaborare cu Secretariatul, președintele Comisie de
audit poate lua toate măsurile necesare pentru rezolvarea fără
întârziere a tuturor problemelor care intră în sfera compe
tențelor Comisiei de audit.

(3)
Ca regulă generală, președintele Comisiei de audit
prezidează reuniunile grupurilor de lucru create pentru a
analiza problemele care țin de competența Comisiei de audit;
cu toate acestea, dacă acesta/aceasta nu poate participa sau dacă
sunt analizate anumite probleme specifice, președintele poate fi
reprezentat de o altă persoană desemnată de acesta/aceasta.

Articolul 5
(1)
Hotărârile se iau prin majoritate simplă, fiecare stat
membru dispunând de un singur vot.

În avizele Comisiei de audit trebuie să se precizeze dacă au fost
emise cu unanimitatea sau majoritatea voturilor. Dacă este
cazul, aceste avize trebuie să precizeze concluziile sau
rezervele exprimate de minoritate.

Atunci când avizul nu este emis cu unanimitatea voturilor,
Comisia de audit îl înaintează Comisiei administrative
împreună cu un raport care cuprinde, în special, o declarație
privind opiniile contrare și motivele acestora.

De asemenea, aceasta va numi un raportor responsabil de
furnizarea către Comisia administrativă a tuturor informațiilor
pe care aceasta din urmă le consideră utile pentru soluționarea
litigiului în cauză.

De asemenea, președintele poate decide lansarea unei proceduri
scrise în cazul în care nu s-a ajuns la un acord prealabil în
cadrul unei reuniuni a Comisiei de audit. În acest caz, numai
acceptarea exprimată în scris a textului propus se consideră vot
afirmativ, fiind acordat un termen stabilit de cel puțin 15 zile
lucrătoare.

La expirarea termenului stabilit, președintele informează
membrii în legătură cu rezultatul votului. O decizie care
întrunește numărul necesar de voturi pozitive este considerată
ca fiind adoptată în ultima zi a perioadei în care membrilor li
s-a cerut să răspundă.

(3)
Dacă un membru al Comisiei de audit propune, în cursul
procedurii scrise, modificarea textului, președintele poate:

(a) reiniția procedura scrisă comunicând membrilor modificarea
propusă, în conformitate cu procedura de la alineatul (2) sau

(b) anula procedura scrisă, pentru a discuta subiectul respectiv
în cadrul următoarei reuniuni,

în funcție de procedura pe care președintele o consideră
adecvată pentru subiectul în cauză.

(4)
Dacă înainte de expirarea termenului stabilit pentru
formularea răspunsurilor, un membru al Comisiei de audit
solicită ca textul propus să fie examinat în cadrul unei
reuniuni a Comisiei de audit, procedura scrisă se anulează.

În acest caz, subiectul se examinează în cadrul următoarei
reuniuni a Comisiei de audit.

Raportorul nu va fi ales dintre reprezentanții țărilor implicate în
litigiu.
Articolul 6
(2)
Comisia de audit poate hotărî să adopte decizii și avize
motivate prin procedură scrisă, dacă o astfel de procedură a fost
convenită în cadrul unei reuniuni anterioare a Comisiei de audit.

Comisia de audit poate înființa grupuri ad-hoc formate dintr-un
număr limitat de persoane, care să pregătească și să prezinte
Comisiei de audit propuneri de adoptare privind probleme
specifice.
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Comisia de audit decide, pentru fiecare grup ad-hoc, raportorul,
sarcinile de îndeplinit și termenul în care grupul trebuie să
prezinte Comisiei de audit rezultatele activității sale. Acestea
vor fi stabilite în cadrul unui mandat scris care este hotărât
de Comisia de audit.
Articolul 7
(1)
Secretariatul Comisiei administrative pregătește și orga
nizează reuniunile Comisiei de audit și redactează procesele
verbale ale acestora. Acesta va desfășura activitățile necesare
pentru funcționarea Comisiei de audit. Ordinea de zi, data și
durata reuniunilor Comisiei de audit vor fi convenite cu preșe
dintele.
(2)
Ordinea de zi va fi transmisă de secretariatul Comisiei
administrative membrilor Comisiei de audit și membrilor
Comisiei administrative cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte
de desfășurarea fiecărei reuniuni. Documentația privind punctele
de pe ordinea de zi trebuie pusă la dispoziție cu cel puțin 10
zile lucrătoare înainte de începerea reuniunii. Prezenta dispoziție
nu se aplică în cazul documentelor care oferă informații
generale care nu trebuie supuse aprobării.
(3)
Notele privind următoarea reuniune a Comisiei de audit
trebuie transmise secretariatului Comisiei administrative cu cel
puțin 20 de zile lucrătoare înainte de începerea reuniunii.
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Prezenta dispoziție nu se aplică în cazul documentelor care
oferă informații generale care nu trebuie supuse aprobării.
Notele cuprinzând informațiile de introdus în Declarația privind
situația anuală a creanțelor prevăzută la articolul 69 alineatul (1)
din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 trebuie să respecte
formatul și trebuie să includă detaliile specificate de către
expertul independent sau echipa de experți independenți
conform prevederilor articolului 3 alineatul (3) din prezenta
decizie. Fiecare delegație va transmite această notă secretariatului
până la data de 31 iulie a anului care urmează anului de
raportare.
Articolul 8
În măsura în care se dovedește necesar, regulile Comisiei admi
nistrative sunt aplicabile și Comisiei de audit.
Articolul 9
Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la data intrării în vigoare a regulamentului de
punere în aplicare.

Președintele Comisiei administrative
Lena MALMBERG

24.4.2010
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DECIZIA NR. S1
din 12 iunie 2009
privind cardul european de asigurări sociale de sănătate
(Text cu relevanță pentru SEE și pentru Acordul CE/Elveția)

(2010/C 106/08)
pot să fie incluse pe un suport electronic. Mai mult,
utilizarea unui suport electronic va deveni generalizată
într-o etapă ulterioară.

COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU COORDONAREA SISTEMELOR
DE SECURITATE SOCIALĂ,

având în vedere articolul 72 litera (a) din Regulamentul (CE) nr.
883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din
29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială (1), conform căruia Comisia administrativă are responsa
bilitatea de a trata toate chestiunile administrative sau de inter
pretare care decurg din dispozițiile Regulamentului (CE) nr.
883/2004 și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parla
mentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009
de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială (2),

(3)

Cardul european de asigurări sociale de sănătate trebuie
să fie conform unui model unic definit de Comisia admi
nistrativă. Modelul ar trebui să contribuie atât la faci
litarea accesului la asistență medicală, cât și la prevenirea
utilizării nereglementare, abuzive sau frauduloase a
cardului.

(4)

Instituțiile statului membru respectiv stabilesc perioada de
valabilitate a cardurilor europene de asigurări sociale de
sănătate pe care le eliberează. Perioada de valabilitate a
cardului european de asigurări sociale de sănătate ar
trebui să țină cont de durata estimată a drepturilor
persoanei asigurate.

(5)

În cazul unor circumstanțe excepționale, ar trebui eliberat
un certificat provizoriu de înlocuire cu o durată limitată.
Prin „circumstanțe excepționale” se poate înțelege furtul
sau pierderea cardului european de asigurări sociale de
sănătate sau plecarea într-o perioadă prea scurtă pentru a
permite eliberarea unui card european de asigurări sociale
de sănătate. Persoana asigurată sau instituția din statul de
ședere poate solicita certificatul provizoriu de înlocuire.

(6)

Cardul european de asigurări sociale de sănătate ar trebui
folosit în toate situațiile de ședere temporară în care
persoana asigurată necesită asistență medicală, indiferent
de scopul șederii, fie că este turistic, legat de activități
profesionale sau de studii. Totuși, cardul european de
asigurări sociale de sănătate nu poate fi utilizat atunci
când scopul șederii în străinătate este exclusiv acela de
a obține asistență medicală.

(7)

În conformitate cu articolul 76 din Regulamentul (CE) nr.
883/2004, statele membre ar trebui să coopereze pentru
a stabili proceduri care să permită să se evite, în situația
în care o persoană încetează să aibă dreptul la prestații în
natură în caz de boală din partea unui stat membru și
dobândește dreptul la prestații în natură din partea unui
alt stat membru, utilizarea în continuare de către
persoana în cauză a cardului european de asigurări
sociale de sănătate eliberat de instituția din primul stat
membru, ulterior datei de la care nu mai are dreptul la
prestații în natură din partea acestui stat.

având în vedere articolul 19 din Regulamentul (CE) nr.
883/2004 privind drepturile unei persoane asigurate și ale
membrilor familiei sale, care au drept de ședere într-un stat
membru altul decât statul membru competent, la prestații în
natură care devin necesare din motive medicale, luând în consi
derare natura prestațiilor și durata preconizată a șederii,
având în vedere articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 883/2004,
având în vedere articolul 25 secțiunile A și C din Regulamentul
(CE) nr. 987/2009,
întrucât:
(1)

Consiliul European de la Barcelona, desfășurat între 15 și
16 martie 2002, a hotărât: „că un card european de
asigurări sociale de sănătate va înlocui formularele
tipărite necesare în prezent pentru a beneficia de
tratament medical în alt stat membru. Comisia va
prezenta o propunere în acest scop înainte de Consiliul
European de primăvară din 2003. Un card de acest tip va
simplifica procedurile, dar nu va modifica drepturile și
obligațiile existente.” (punctul 34).

(2)

Având în vedere diferențele semnificative între statele
membre cu privire la utilizarea cardurilor de asigurare
de sănătate și de securitate socială, cardul european de
asigurări sociale de sănătate este inițial introdus într-un
format în care se pot citi cu ochiul liber datele necesare
pentru asigurarea de asistență medicală și pentru
rambursarea costurilor aferente. În plus, aceste informații

(1) JO L 166, 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 284, 30.10.2009, p. 1.
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Cardul european de asigurări sociale de sănătate eliberat
înainte de intrarea în aplicare a Regulamentelor (CE) nr.
883/2004 și (CE) nr. 987/2009 va rămâne valabil până
la data de expirare înscrisă pe card.

Hotărând în conformitate cu condițiile prevăzute la
articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.
883/2004,

24.4.2010

6. Cardul european de asigurări sociale de sănătate și certi
ficatul provizoriu de înlocuire trebuie să fie conforme
unui model unic care să îndeplinească caracteristicile și
specificațiile tehnice prevăzute prin decizia Comisiei admi
nistrative.

Date precizate pe cardul european de asigurări sociale de
sănătate

7. Cardul european de asigurări sociale de sănătate include
următoarele date:

DECIDE:

Principii generale

1. Cardul european de asigurări sociale de sănătate certifică
dreptul unei persoane asigurate și al unui pensionar,
precum și al membrilor familiei lor, care au drept de
ședere într-un stat membru altul decât statul membru
competent, la prestații în natură care devin necesare din
motive medicale, luând în considerare natura prestațiilor
și durata preconizată a șederii.

— Numele de familie și prenumele titularului cardului

— Numărul personal de identificare al titularului cardului
sau, dacă nu există un astfel de număr, numărul
persoanei asigurate de la care derivă drepturile titu
larului cardului

— Data de naștere a titularului cardului
Cardul european de asigurări sociale de sănătate nu poate fi
folosit în situația în care scopul șederii temporare este
obținerea de tratament medical.

2. Cardul european de asigurări sociale de sănătate este un
card individual, eliberat pe numele titularului cardului.

3. Instituția emitentă stabilește perioada de valabilitate a
cardului european de asigurări sociale de sănătate.

— Data de expirare a cardului

— Codul ISO al statului membru emitent al cardului

— Numărul de
competente

identificare

și

acronimul

instituției

— Numărul logic al cardului
4. Prestațiile în natură furnizate de instituția din statul
membru de ședere, pe baza unui card european de
asigurări sociale de sănătate valabil, se rambursează de
instituția competentă, în conformitate cu dispozițiile în
vigoare. Un card european de asigurări sociale de sănătate
este valabil atunci când perioada de valabilitate înscrisă pe
el nu a expirat.

Instituția competentă nu poate refuza rambursarea costului
prestațiilor pe motive că persoana în cauză nu mai este
asigurată pe lângă instituția care a eliberat cardul
european de asigurări sociale de sănătate, sub rezerva ca
prestațiile să fi fost furnizate titularului cardului sau al
certificatului provizoriu de înlocuire în perioada de valabi
litate a cardului sau a certificatului.

5. Atunci când circumstanțe excepționale împiedică eliberarea
unui card european de asigurări sociale de sănătate,
instituția competentă eliberează un certificat provizoriu de
înlocuire cu o perioadă de valabilitate limitată. Persoana
asigurată sau instituția din statul de ședere poate solicita
certificatul provizoriu de înlocuire.

Utilizarea cardului european de asigurări sociale de sănătate

8. Cardul european de asigurări sociale de sănătate poate fi
folosit în toate situațiile de ședere temporară, pe parcursul
cărora persoana asigurată necesită prestații în natură, indi
ferent de scopul șederii, fie că este turistic, legat de activități
profesionale sau de studii.

9. Cardul european de asigurări sociale de sănătate certifică
dreptul titularului cardului din statul membru de ședere la
prestații în caz de boală care devin necesare din motive
medicale și care se acordă în timpul șederii temporare
într-un alt stat membru în scopul de a împiedica situația
în care titularul cardului este constrâns să se întoarcă în
statul membru competent sau în statul de reședință înainte
de încheierea perioadei planificate de ședere pentru a
beneficia de tratamentul care îi este necesar.

Scopul prestațiilor de acest tip este să permită persoanei
asigurate să își continue șederea în condiții medicale sigure.
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10. Cardul european de asigurări sociale de sănătate nu vizează
prestațiile în natură în caz de boală în situațiile în care
scopul șederii este obținerea de tratament medical.
11. Cardul european de asigurări sociale de sănătate garantează
că titularul cardului beneficiază, în statul membru de
ședere, de același tratament (proceduri și tarife) ca și
persoanele acoperite de sistemul de asigurare de sănătate
din statul respectiv.
Cooperarea între instituții în vederea evitării utilizării abuzive
a cardului european de asigurări sociale de sănătate

12. În cazul în care o persoană încetează să aibă dreptul la
prestații în natură în caz de boală în temeiul legislației
unui stat membru și dobândește dreptul la prestații în
natură în temeiul legislației unui alt stat membru, instituțiile
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din statele membre respective ar trebui să coopereze pentru
a evita ca persoana asigurată să folosească în continuare
cardul european de asigurări sociale de sănătate eliberat
de instituția din primul stat membru, ulterior datei de la
care nu mai are dreptul la prestații în natură din partea
acestui stat. Dacă este necesar, instituția celui de al doilea
stat eliberează un nou card european de asigurări sociale de
sănătate.

13. Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene. Se aplică de la data intrării în vigoare a Regula
mentului (CE) nr. 987/2009.

Președintele Comisiei administrative
Gabriela PIKOROVÁ
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DECIZIA NR. S2
din 12 iunie 2009
privind specificațiile tehnice ale cardului european de asigurări sociale de sănătate
(Text cu relevanță pentru SEE și pentru Acordul CE/Elveția)

(2010/C 106/09)
îndreptățirea la prestații în natură în cursul unei șederi
temporare într-un stat membru altul decât cel competent
sau decât cel de reședință. Prin urmare, instituțiile
competente ale statelor membre care doresc să utilizeze
un mijloc electronic, cum ar fi un cip sau o bandă
magnetică, pot încorpora încă din etapa inițială datele
la care se face referire în acest considerent.

COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU COORDONAREA SISTEMELOR
DE SECURITATE SOCIALĂ,

având în vedere articolul 72 litera (a) din Regulamentul (CE)
nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din
29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială (1), conform căruia Comisia administrativă are responsa
bilitatea de a trata toate chestiunile administrative sau de inter
pretare care decurg din dispozițiile Regulamentului (CE)
nr. 883/2004 și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parla
mentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de
stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială (2),
având în vedere Decizia nr. S1 din 12 iunie 2009 a Comisiei
administrative privind cardul european de asigurări sociale de
sănătate (3),

(3)

În cazul în care circumstanțe excepționale împiedică
eliberarea unui card european de asigurări sociale de
sănătate, se eliberează un certificat provizoriu de
înlocuire, conform unui model unic.
Hotărând în conformitate cu condițiile prevăzute la
articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 883/2004,

DECIDE:

întrucât:
(1)

(2)

Pentru a facilita acceptarea și rambursarea costurilor
pentru prestațiile în natură furnizate în baza cardului
european de asigurări sociale de sănătate este necesar
ca cele trei părți principale implicate (persoana asigurată,
furnizorii de servicii de sănătate și instituțiile) să recu
noască cu ușurință și să accepte cardul european de
asigurări sociale de sănătate în conformitate cu un
model unic și cu specificații uniforme.
Informațiile care trebuie să fie vizibile pe cardul european
de asigurări sociale de sănătate sunt definite la punctul 7
din Decizia nr. S1. Introducerea unui card european de
asigurări sociale de sănătate pe care sunt vizibile date
reprezintă prima etapă a unui proces care duce la
utilizarea unui mijloc electronic care să dovedească

(1) JO L 166, 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 284, 30.10.2009, p. 1.
(3) A se vedea pagina 23 din prezentul Jurnal Oficial.

1. Aspectul și specificațiile cardului european de asigurări
sociale de sănătate se stabilesc în conformitate cu dispozițiile
anexei I la prezenta decizie.
2. Modelul de certificat provizoriu de înlocuire se stabilește în
conformitate cu dispozițiile anexei II la prezenta decizie.
3. Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene. Se aplică de la data intrării în vigoare a Regula
mentului (CE) nr. 987/2009.

Președintele Comisiei administrative
Gabriela PIKOROVÁ

RO
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ANEXA I
Dispoziții tehnice privind aspectul cardului european de asigurări sociale de sănătate
1.

INTRODUCERE
În conformitate cu deciziile relevante ale Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate
socială, cardul european de asigurări sociale de sănătate conține un set minim de date lizibile cu ochiul care să
fie utilizate într-un stat membru altul decât statul membru de asigurare sau decât cel de reședință pentru:
— identificarea persoanei asigurate, a instituției competente și a cardului;
— stipularea îndreptățirii la servicii medicale în cursul unei șederi temporare într-un alt stat membru.
Modelele prezentate mai jos se bazează pe specificațiile tehnice definite în prezentul document, dar se iau în
considerare doar în scop informativ.

Figura 1
Exemplu de avers

Figura 2
Exemplu de revers

În timp ce ordonarea datelor lizibile cu ochiul este identică în ambele modele, și anume indiferent de fața utilizată
a cardului european de asigurări sociale de sănătate, a fost definită o structurare diferită pentru avers și revers.
Aceasta este rezultatul unui compromis între modelul unic impus al cardului european de asigurări sociale de
sănătate și diferențele structurale dintre cele două fețe, menținând în același timp stilul general atât pentru avers, cât
și pentru revers.
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REFERINȚE NORMATIVE
Trimitere

Titlu document/Descriere

Data emiterii

ISO 3166-1

Coduri pentru reprezentarea numelor țărilor și a subdiviziunilor acestora
– Partea 1: Coduri de țări

1997

ISO/IEC 7810

Carduri de identificare – Caracteristici fizice

1995

ISO/IEC 7816

Carduri de identificare – Card(uri) cu circuite integrate, cu contacte

Serii ISO 8859

Partea 1: Caracteristici fizice

1998

Partea 2: Dimensiuni și poziția contactelor

1999

Set de caractere grafice codificate cu coduri monooctet din 8 biți

1998

Partea 1 – 4: Alfabet latin nr. de la 1 la 4
EN 1867

3.

SPECIFICAȚII

3.1.

Definiții

Carduri lizibile cu ajutorul unor dispozitive – Aplicare în cadrul serviciilor
medicale – Sistem de numerotare și procedură de înregistrare pentru
identificatorii emitentului

1997

Aversul este fața pe care se află microprocesorul (dacă există).
Reversul este fața pe care se află banda magnetică (dacă există).
Dacă nu există nici microprocesor, nici bandă magnetică, aversul cardului este fața pe care se află informațiile
menționate în prezentul document.
3.2.

Structură generală
Formatul cardului european de asigurări sociale de sănătate respectă formatul ID-1 (53,98 mm lățime, 85,6 mm
lungime și 0,76 mm grosime). Totuși, dacă cardul european de asigurări sociale de sănătate are forma unei etichete
adezive care se lipește pe reversul unui card național, criteriul ID-1 privind grosimea nu se aplică.

3.2.1. Cardul european de asigurări sociale de sănătate: aversul cardului
Fondul este divizat în două părți de către o axă verticală care separă fața cardului în partea 1 în stânga (53 de mm
lățime) și partea 2 în dreapta.
Se formează 4 zone ca urmare a prezenței unui set de linii directoare:
— 3 linii directoare verticale
(a) la 5 mm de marginea stângă a cardului;
(b) la 21,5 mm de marginea stângă a cardului;
(c) la 1 mm de marginea dreaptă a cardului;
— 3 linii directoare orizontale
(d) la 2 mm de marginea superioară a cardului;
(e) la 17 mm de marginea superioară a cardului;
(f) la 5 mm de marginea inferioară a cardului.
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(a) Card fără cip

(b) Card cu cip

3.2.2. Cardul european de asigurări sociale de sănătate: reversul cardului
Fondul este divizat de către o axă care separă orizontal fața cardului în două părți cu dimensiuni egale. Partea 1
este cea superioară, iar partea 2 este cea inferioară.
Se formează 5 zone ca urmare a prezenței unui set de linii directoare:
— Simetric
(g) la 9 mm de marginea stângă a cardului;
(h) în centrul cardului;
(i) la 9 mm de marginea dreaptă a cardului;
— Vertical
(j) la 3 mm de marginea stângă a cardului;
(k) la 3 mm de marginea dreaptă a cardului;
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— Orizontal
(l)

în mijlocul cardului;

(m) la 2 mm de marginea inferioară a cardului.
(c) Cu bandă magnetică

(d) Fără bandă magnetică

3.3.

Fond și elemente grafice

3.3.1. Culorile fondului
Schema de culori a fondului este după cum urmează (1):
— partea 1 este albastru închis amestecat cu violaceu (2);
— partea 2 este de nuanță gri/albastru (3) care se accentuează ușor dinspre mijloc spre părțile laterale ale cardului;
— câmpul de date conține benzi albe care folosesc drept fond pentru fiecare linie individuală de date (a se vedea
mai jos).
(1) Detaliile tehnice ale schemei de culori sunt disponibile la cerere de la secretariatul Comisiei administrative. Detaliile vor fi puse la
dispoziție în format corespunzător în conformitate cu cele mai bune practici din domeniul tipăririi profesionale (și anume ca fișier
Quark Xpress. Schema de culori conține 4 culori CMYK și toate imaginile sunt în format TIFF).
2
( ) Referința CMYK pentru această culoare este C78 M65 Y21 K7.
(3) Referința CMYK pentru gri este C33 M21 Y13 K1, iar pentru albastru este C64 M46 Y16 K2.
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Pe partea 2 și pe câmpul de date s-a utilizat un efect de accentuare pentru a crea iluzia de relief, lumina
proiectându-se dinspre colțul superior stâng al cardului.
Zona liberă are aceeași culoare ca partea 2 (fără efectul de accentuare) sau câmpul de date.
3.3.2. Marca europeană
Marca europeană este compusă din stelele europene colorate în alb:
— în cazul în care este prezentă pe aversul cardului, are un diametru de 15 mm și este poziționată vertical, sub
linia directoare „d” și centrată orizontal în partea 2 a fondului;
— în cazul în care este prezentă pe reversul cardului, are un diametru de 10 mm și este poziționată simetric de-a
lungul axului vertical „i” și aliniată central în raport cu zona liberă.
Pentru țările care vor emite un card european, dar nu sunt membre ale Uniunii Europene se va utiliza o marcă
alternativă.
3.3.3. Câmpul de date
Zona câmpului de date este compusă din benzi albe conținând date (5 pe avers și 4 pe revers), având 4 mm lățime
și separate de spații de 2 mm:
— în cazul aversului, câmpul de date este poziționat central între liniile directoare verticale „b” și „c” și liniile
orizontale „e” și „f”;
— în cazul reversului, câmpul de date este poziționat simetric de-a lungul axei verticale „h” și între liniile
directoare verticale „j” și „k” și deasupra linei orizontale „m”.
3.3.4. Zona liberă
Zona liberă este o zonă situată pe reversul cardului european și este la dispoziția autorităților naționale. Poate fi
folosită, de exemplu, ca bandă pe care se semnează sau pentru a inscripționa orice text, siglă sau alt marcaj. Cu
toate acestea, conținutul acestei zone nu are nicio valoare juridică, ci doar o valoare informativă.
Această zonă este situată după cum urmează:
— în cazul în care cardul european este reprezentat de aversul unui card, reversul este o zonă liberă, fără nicio
specificație;
— în cazul în care cardul european este reprezentat de reversul unui alt card, pe reversul acestuia rămâne
disponibilă o zonă liberă, fără nicio altă specificație în afara dimensiunilor (10 mm lățime și 52 mm
lungime). Este situată simetric de-a lungul axei verticale „h” și centrată în zona dintre banda magnetică și
zonele câmpului de date. Poate fi utilizată de emitentul cardului pentru a plasa o bandă de semnare în vederea
autentificării sau un text;
— în cazul în care nu există bandă magnetică, zona liberă are 20 mm lățime în loc de 10 mm.
3.4.

Elemente de date predefinite

3.4.1. Numele cardului
Numele câmpului

Numele cardului

Descriere

Numele uzual al cardului, astfel cum a fost decis de Comisia administrativă prin Decizia
nr. 190

Poziție

În cazul aversului, sub linia directoare orizontală „d” și la dreapta față de linia directoare
verticală „a”.
În cazul reversului, situat simetric de-a lungul axei verticale „h” și centrat în zona dintre
banda magnetică și marginea superioară a cardului.
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Numele câmpului

Numele cardului

Valori

Valoarea „Card european de asigurări sociale de sănătate” se scrie într-o limbă oficială a
Uniunii Europene.

Format

Caractere Verdana True Type sau echivalente, cu majuscule și stil normal, dimensiune 7
pe avers și 6 pe revers, albe, cu grosime redusă la 90 % din dimensiunea normală și cu
poziționare și spațiere „normale” a caracterelor.

Lungime

40 caractere

Observații

Formularea exactă a numelui în limba statului membru emitent este responsabilitatea
exclusivă a acestuia.

3.4.2. Legendă
Numele câmpului

Legendă

Descriere

Legenda identifică semnificația unui câmp de date.

Poziție

În partea superioară a fiecărui câmp de date personale.
Aliniere la stânga pentru legendele situate în partea stângă a cardului și la dreapta
pentru cele situate în partea dreaptă a cardului.

Valori

Valorile sunt scrise într-o limbă oficială a Uniunii Europene și sunt ordonate după cum
urmează (utilizând engleza ca text de referință):
1. (fără legendă pentru identificatorul formularului)
2. (fără legendă pentru codul statului membru emitent)
3. Nume
4. Prenume
5. Data nașterii
6. Numărul personal de identificare
7. Numărul de identificare al instituției
8. Numărul de identificare al cardului
9. Data expirării

Format

Caractere Verdana True Type sau echivalente, stil normal, dimensiune 5, albe, cu
grosime redusă la 90 % din dimensiunea normală și cu poziționare și spațiere
„normale” a caracterelor.
Între linii spațiere de 2 puncte plus dimensiunea caracterului.

Lungime

Variabilă, în funcție de fiecare din valorile fixe de mai sus.

Observații

Fiecare legendă este identificată cu precizie printr-un număr, pentru a permite supra
punerea cardului în limbi diferite.
Formularea exactă a legendelor valorilor în limba statului membru emitent este respon
sabilitatea exclusivă a acestuia.

3.4.3. Statul emitent
Numele câmpului

Numărul ID al statului emitent

Descriere

Codul de identificare al statului căruia aparține emitentul cardului.

Poziție

Câmpul 2: poziționare centrală în marca europeană, într-un pătrat alb cu latura de
4 mm.

Valori

Codul de țară ISO cu 2 caractere (ISO 3166-1)
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Numele câmpului

Numărul ID al statului emitent

Format

Caractere Verdana True Type sau echivalente, cu majuscule și stil normal, dimensiune
7, negre, cu grosime redusă la 90 % din dimensiunea normală și cu poziționare și
spațiere „normale” a caracterelor.

Lungime

2 caractere

Observații

În loc de „GB” se va utiliza codul „UK”, care este codul ISO standard pentru Regatul
Unit.
Se va utiliza un singur cod pentru fiecare stat membru.

3.5.

Elemente de date personale
Elementele de date personale au următoarele caracteristici comune:
— respectă EN 1387 în privința setului de caractere: alfabet latin nr. 1 – 4 (ISO 8859-1 până la 4);
— dacă este necesară abrevierea elementelor din cauza numărului limitat al spațiilor, aceasta trebuie să se indice
printr-un punct.
Datele se vor tipări prin transfer termic sau laser sau vor fi gravate, dar nu reliefate.
Fiecare element al datelor va fi plasat în câmpul de date conform schemelor de mai jos.

Figura 3
Model de avers pentru câmpul de date

Figura 4
Model de revers pentru câmpul de date

3.5.1. Spațiu necompletat (fostul identificator al formularului)
Numele câmpului

Spațiu necompletat

Descriere
Poziție

Câmpul 1:
— în cazul aversului, sub linia directoare orizontală „d” și la stânga față de linia
directoare verticală „c”;
— în cazul reversului, situat simetric de-a lungul axei verticale „g” și aliniat central în
raport cu zona liberă.
În ambele situații, se poziționează în interiorul unui dreptunghi alb cu lățimea de
4 mm și lungimea de 10 mm.
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3.5.2. Elemente de date referitoare la deținătorul cardului
De remarcat că se poate ca deținătorul cardului să nu fie persoana asigurată, ci un beneficiar, deoarece cardul este
individual.
Numele câmpului

Numele deținătorului cardului

Descriere

Numele deținătorului cardului, astfel cum este utilizat în statul membru emitent

Poziție

Câmpul 3

Valori

—

Format

Caractere Verdana True Type sau echivalente, cu majuscule și stil normal, dimensiune
7, negre, cu grosime redusă la 90 % din dimensiunea normală și cu poziționare și
spațiere „normale” a caracterelor.
Aliniere la marginea stângă.
Între linii spațiere de 3 puncte plus dimensiunea caracterului.

Lungime

Până la 40 de caractere

Observații

Câmpul conținând numele poate include titlu, prefix sau orice altă mențiune referitoare
la nume sau prefix.

Numele câmpului

Prenume ale deținătorului cardului

Descriere

Prenumele deținătorului cardului, astfel cum este (sunt) utilizat(e) în statul membru
emitent.

Poziție

Câmpul 4

Valori

—

Format

Caractere Verdana True Type sau echivalente, cu majuscule și stil normal, dimensiune
7, negre, cu grosime redusă la 90 % din dimensiunea normală și cu poziționare și
spațiere „normale” a caracterelor.
Aliniere spre stânga.
Între linii spațiere de 3 puncte plus dimensiunea caracterului.

Lungime

Până la 35 de caractere

Observații

Câmpul conținând prenumele poate conține inițiale.

Numele câmpului

Data nașterii

Descriere

Data nașterii deținătorului cardului, astfel cum este utilizată în statul membru emitent

Poziție

Câmpul 5

Valori

ZZ/LL/AAAA, unde Z înseamnă ziua, L luna, iar A anul.

Format

Caractere Verdana True Type sau echivalente, stil normal, dimensiune 7, negre, cu
grosime redusă la 90 % din dimensiunea normală și cu poziționare și spațiere
„normale” a caracterelor.
Aliniate la stânga în cazul aversului cardului și la dreapta în cazul reversului.
Între linii spațiere de 3 puncte plus dimensiunea caracterului.

Lungime

10 caractere, incluzând bara oblică dintre fiecare grup.

Observații

—
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Numele câmpului

Numărul personal de identificare al deținătorului cardului

Descriere

Numărul personal de identificare utilizat de statul membru emitent.

Poziție

Câmpul 6

Valori

Numărul personal de identificare corespunzător

Format

Caractere Verdana True Type sau echivalente, stil normal, dimensiune 7, negre, cu
grosime redusă la 90 % din dimensiunea normală și cu poziționare și spațiere
„normale” a caracterelor.
Aliniate la marginea dreaptă în cazul aversului cardului și la stânga în cazul reversului.
Între linii spațiere de 3 puncte plus dimensiunea caracterului.

Lungime

Până la 20 de caractere pentru codul ID.

Observații

Numărul personal de identificare al deținătorului cardului sau, dacă nu există un astfel
de număr, numărul persoanei asigurate de la care derivă drepturile deținătorului
cardului.
Atributelor personale, cum ar fi sexul, situația în cadrul familiei, nu li se pot aloca un
câmp dedicat pe card. Totuși, ele pot fi incluse în numărul personal de identificare.

3.5.3. Elemente de date corespunzătoare instituției competente
Numele câmpului

Numele instituției

Descriere

„Instituția” este instituția competentă care face asigurarea.

Poziție

Câmpul 7, partea 1

Valori

Se înscrie acronimul instituției în loc de numele complet.

Format

Caractere Verdana True Type sau echivalente, cu majuscule și stil normal, dimensiune
7, negre, cu grosime redusă la 90 % din dimensiunea normală și cu poziționare și
spațiere „normale” a caracterelor.
Câmpul 7 este aliniat la marginea dreaptă, iar partea 1 se poziționează la dreapta față
de partea 2.
Între linii spațiere de 3 puncte plus dimensiunea caracterului.

Lungime

Până la 15 caractere
Partea 1 este separată de partea 2 prin două spații și o liniuță.
Lungimea acestei părți poate fi extinsă atât cât permite lungimea părții 2.

Observații

Acronimul este furnizat ca mijloc de detectare a unei posibile probleme de captură a
datelor în codul de identificare al instituției (câmpul 7, partea 2), aceasta asigurând un
control calitativ al numărului de identificare al instituției.
Numele complet al instituției va fi furnizat pe baza acronimului sau a codului de
identificare al instituției, de exemplu printr-un instrument disponibil prin internet.
Nu se utilizează puncte la scrierea acronimului.

Numele câmpului

Numărul de identificare al instituției

Descriere

Codul de identificare acordat la nivel național „instituției”, adică instituția competentă
care face asigurarea.

Poziție

Câmpul 7, partea 2

Valori

A se vedea lista cu coduri naționale pentru instituțiile competente.
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Numele câmpului

Format

Numărul de identificare al instituției

Caractere Verdana True Type sau echivalente, stil normal, dimensiune 7, negre, cu
grosime redusă la 90 % din dimensiunea normală și cu poziționare și spațiere
„normale” a caracterelor.
Câmpul 7 este aliniat la marginea dreaptă, iar partea 2 se poziționează la stânga față de
partea 1.
Între linii spațiere de 3 puncte plus dimensiunea caracterului.

Lungime

Între 4 și 10 caractere

Observații

Informații complementare actualizate și istorice care pot fi necesare pentru comu
nicarea cu instituția pot fi puse la dispoziție pe internet într-o bază de date centrală.
Instituția competentă poate fi diferită de organismul de legătură sau de organizația
responsabilă de rambursarea transfrontalieră, precum și de organizația responsabilă de
emiterea din punct de vedere tehnic a cardului european de asigurări sociale de
sănătate. Aceste informații pot fi puse de asemenea la dispoziție pe internet într-o
bază de date centrală.

3.5.4. Elemente de date referitoare la card
Numele câmpului

Numărul logic de identificare al cardului

Descriere

Numărul logic individual având ca scop identificarea cardului, alocat fiecărui card de
emitentul acestuia. Este compus din două părți, numărul de identificare al emitentului și
numărul de serie al cardului.

Poziție

Câmpul 8

Valori

Primele 10 caractere identifică emitentul cardului în conformitate cu standardul EN
1867 din 1997.
Ultimele 10 caractere reprezintă numărul de serie unic.

Format

Caractere Verdana True Type sau echivalente, stil normal, dimensiune 7, negre, cu
grosime redusă la 90 % din dimensiunea normală și cu poziționare și spațiere
„normale” a caracterelor.
Între linii spațiere de 3 puncte plus dimensiunea caracterului.

Lungime

20 de caractere (începând cu 0, dacă este cazul, în seria de 10 caractere reprezentând
numărul de serie unic al cardului).

Observații

Pentru alocarea unui număr de identificare al emitentului se poate utiliza o procedură
de înregistrare ad hoc în locul celei oficiale definite în standardul EN 1867, în cazul
statelor membre care emit carduri europene de asigurări sociale de sănătate fără
componentă electronică.
Acest număr logic ID al cardului trebuie să permită verificarea informațiilor conținute
de card pentru a se constata dacă sunt compatibile cu cele deținute de organizația
emitentă, de exemplu pentru a reduce riscul de fraudă sau pentru a identifica erori de
introducere a datelor în cursul procesării informațiilor de pe card în scopul solicitării
rambursărilor.

Numele câmpului

Data expirării

Descriere

Data de încheiere a îndreptățirii de a beneficia de servicii medicale în cursul unei șederi
temporare într-un stat membru altul decât cel emitent.

Poziție

Câmpul 9

Valori

ZZ/LL/AAAA, unde Z înseamnă ziua, L luna, iar A anul.

Format

Caractere Verdana True Type sau echivalente, stil normal, dimensiune 7, negre, cu
grosime redusă la 90 % din dimensiunea normală și cu poziționare și spațiere
„normale” a caracterelor.
Aliniere la marginea dreaptă.
Între linii spațiere de 3 puncte plus dimensiunea caracterului.
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Numele câmpului

3.6.

Data expirării

Lungime

10 caractere, incluzând bara oblică dintre fiecare grup.

Observații

Un stat membru va fi îndreptățit să solicite rambursarea costurilor unor servicii
medicale prestate în cursul perioadei de valabilitate a cardului, deși perioada în care
este îndreptățit poate diferi de perioada de valabilitate a cardului.

Cerințe de securitate
Toate cerințele de securitate rămân pe deplin în responsabilitatea emitentului cardului, care este cel mai bine plasat
pentru a evalua amenințările și pentru a pune în aplicare contramăsuri adecvate.
Când este situat pe reversul unui card național, cardul european va beneficia de toate măsurile de securitate aplicate
cardului național. Ca măsură suplimentară de securitate se sugerează, totuși, ca unele date să aibă aceleași valori pe
ambele fețe ale cardului.
În cazul în care se consideră necesare alte elemente de securitate decât cele specificate mai sus (de exemplu, o
imagine a feței deținătorului cardului), ele se vor aplica pe cealaltă față a cardului.
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ANEXA II
Model de certificat provizoriu de înlocuire pentru cardul european de asigurări sociale de sănătate
1. INTRODUCERE
Certificatul provizoriu de înlocuire (denumit în continuare „certificatul”) poate fi pus la dispoziția persoanei asigurate doar
la cerere și în scop de înlocuire provizorie a unui card european.
Certificatul este identic ca format în toate statele membre și conține, în aceeași ordine, aceleași date ca și cardul european
(câmpurile 1 până la 9), precum și date de certificare a originii și validității certificatului (câmpurile „a” până la „d”).
2. MODEL DE CERTIFICAT
A se vedea pagina următoare.
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DECIZIA NR. S3
din 12 iunie 2009
de definire a prestațiilor vizate de articolul 19 alineatul (1) și de articolul 27 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și de
articolul 25 secțiunea A alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului
European și al Consiliului
(Text cu relevanță pentru SEE și pentru Acordul CE/Elveția)

(2010/C 106/10)
boli cronice sau preexistente să fie vizate de prezenta
dispoziție. Curtea de Justiție a hotărât (3) că nu se poate
interpreta conceptul de „tratament necesar” „în sensul că
prestațiile respective se limitează exclusiv la cazurile în
care tratamentul acordat a devenit necesar din cauza unei
îmbolnăviri subite. În special, circumstanța în care un
tratament necesar în urma evoluției stării de sănătate a
persoanei asigurate, pe parcursul șederii temporare întrun alt stat membru, poate fi legat de preexistența unei
patologii despre care pacientul avea cunoștință, precum o
boală cronică, nu înseamnă că nu se îndeplinesc
condițiile pentru aplicarea acestor dispoziții”.

COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU COORDONAREA SISTEMELOR
DE SECURITATE SOCIALĂ,

având în vedere articolul 72 litera (a) din Regulamentul (CE) nr.
883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din
29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială (1), conform căruia Comisia administrativă are responsa
bilitatea de a trata toate chestiunile administrative sau de inter
pretare care decurg din dispozițiile Regulamentului (CE) nr.
883/2004 și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parla
mentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009
de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială (2),

(4)

Articolul 25 secțiunea A alineatul (3) din Regulamentul
(CE) nr. 987/2009 trebuie interpretat de așa manieră
încât prestațiile în natură acordate în legătură cu
sarcina sau nașterea să fie vizate de prezenta dispoziție.
Totuși, prezenta dispoziție nu vizează situația în care
scopul șederii temporare în străinătate este nașterea.

(5)

În temeiul articolului 19 alineatul (2) din Regulamentul
(CE) nr. 883/2004, Comisia administrativă a fost
desemnată să întocmească o listă de prestații în natură
care, pentru a fi acordate în timpul unei șederi într-un alt
stat membru, necesită, din rațiuni practice, un acord
prealabil între persoana în cauză și instituția care
furnizează asistența medicală.

(6)

Obiectivul acordului prealabil prevăzut
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.
asigurarea continuității tratamentului
persoane asigurate pe parcursul șederii
membru.

(7)

Ținând cont de acest obiectiv, criteriile esențiale pentru
definirea prestațiilor în natură care necesită un acord
prealabil între pacient și unitatea care furnizează
asistența medicală dintr-un alt stat membru sunt
caracterul vital al tratamentului medical și faptul că
acest tratament este accesibil exclusiv în unități
medicale specializate și/sau care dispun de personal
specializat sau/și de echipamente. O listă neexhaustivă
bazată pe aceste criterii este prezentată în anexa la
prezenta decizie.

având în vedere articolele 19 și 27 din Regulamentul (CE) nr.
883/2004 privind prestațiile în natură pe parcursul unei șederi
temporare într-un stat membru altul decât statul competent,
având în vedere articolul 25 secțiunea A alineatul (3) din Regu
lamentul (CE) nr. 987/2009,
întrucât:
(1)

(2)

(3)

În conformitate cu articolul 19 alineatul (1) și
articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr.
883/2004, o persoană asigurată are dreptul de a
beneficia, pe parcursul șederii temporare într-un stat
membru altul decât statul de reședință, de prestații în
natură care devin necesare din motive medicale, luând
în considerare natura acestor prestații și durata șederii.
În conformitate cu articolul 25 secțiunea A alineatul (3)
din Regulamentul (CE) nr. 987/2009, prestațiile
menționate la articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul
(CE) nr. 883/2004 se referă la prestațiile în natură care se
acordă în timpul șederii temporare într-un stat membru,
în conformitate cu legislația acestuia, și care devin
necesare din motive medicale în scopul de a preveni ca
persoana asigurată să fie constrânsă să se întoarcă în
statul membru competent înainte de încheierea
perioadei planificate de ședere pentru a beneficia de trata
mentul care îi este necesar.
Articolul 25 secțiunea A alineatul (3) din Regulamentul
(CE) nr. 987/2009 trebuie interpretat de așa manieră
încât toate prestațiile în natură acordate în legătură cu

(1) JO L 166, 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 284, 30.10.2009, p. 1.

la articolul 19
883/2004 este
necesar unei
într-un alt stat

Hotărând în conformitate cu condițiile prevăzute la
articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.
883/2004,
(3) Hotărârea din 25 februarie 2003 în cauza C-326//00, Ioannidis.
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obiectul unui acord prealabil între persoana asigurată și
unitatea care furnizează tratamentul pentru a se asigura că
tratamentul este disponibil pe parcursul șederii persoanei
asigurate într-un stat membru altul decât statul membru
competent sau statul de reședință.

DECIDE:

1. Prestațiile în natură care trebuie acordate în temeiul arti
colului 19 alineatul (1) și al articolului 27 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 883/2004, precum și al articolului 25
secțiunea A alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr.
987/2009 includ atât prestațiile furnizate în legătură cu
boli cronice sau preexistente, cât și în legătură cu sarcina
și nașterea.
2. Prestațiile în natură, inclusiv cele legate de boli cronice sau
preexistente sau legate de naștere nu fac obiectul prezentelor
dispoziții atunci când scopul șederii într-un alt stat membru
este obținerea unor astfel de tratamente.

O listă neexhaustivă de tratamente care îndeplinesc aceste
criterii este prezentată în anexa la prezenta decizie.
4. Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene. Se aplică de la data intrării în vigoare a Regula
mentului (CE) nr. 987/2009.

3. Un tratament medical vital care este accesibil numai într-o
unitate medicală specializată și/sau care dispune de personal
specializat și/sau de echipamente trebuie, în principiu, să facă

ANEXĂ
— dializă renală
— oxigenoterapie
— tratament antiastmatic special
— ecocardiografie în caz de boli autoimune cronice
— chimioterapie

C 106/41

Președintele Comisiei administrative
Gabriela PIKOROVÁ
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DECIZIA NR. S4
din 2 octombrie 2009
privind procedurile de rambursare pentru punerea în aplicare a articolelor 35 și 41 din
Regulamentul (CE) nr. 883/2004
(Text cu relevanță pentru SEE și pentru Acordul CE/Elveția)

(2010/C 106/17)
COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU COORDONAREA SISTEMELOR
DE SECURITATE SOCIALĂ,

având în vedere articolul 72 litera (a) din Regulamentul (CE) nr.
883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din
29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială (1), în conformitate cu care Comisia administrativă este
responsabilă de tratarea tuturor chestiunilor administrative sau
de interpretare care decurg din dispozițiile Regulamentului (CE)
nr. 883/2004 si ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parla
mentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de
stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială (2),
având în vedere articolele 35 și 41 din Regulamentul (CE) nr.
883/2004,
având în vedere articolele 66-68 din Regulamentul (CE) nr.
987/2009,
întrucât:
(1)

Costul prestațiilor în natură furnizate de către o instituție
dintr-un stat membru în numele unei instituții dintr-un
alt stat membru se rambursează în întregime.

(2)

Rambursările între instituții, dacă nu se convine altfel,
trebuie să se desfășoare cu rapiditate și eficiență pentru
a se preveni acumularea de creanțe care să rămână
neonorate pentru perioade mai lungi de timp.

(3)

O acumulare de creanțe ar putea pune în pericol func
ționarea eficientă a sistemului comunitar și ar putea
periclita drepturile persoanelor.

(4)

Prin Decizia nr. S1 (3), Comisia administrativă a decis că
institutia de la locul de ședere rambursează costul îngri
jirilor medicale furnizate pe baza unui card european de
asigurări sociale de sănătate valabil.

(5)

Cele mai bune practici, stabilite de comun acord, ar
trebui sa contribuie la o soluționare rapidă si eficientă
a rambursărilor între instituții.

(1) JO L 166, 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 284, 30.10.2009, p. 1.
(3) A se vedea pagina 23 din prezentul Jurnal Oficial.

Hotărând în conformitate cu condițiile prevăzute la
articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.
883/2004,

DECIDE:

A. Rambursarea pe baza cheltuielilor reale [articolul 62 din
Regulamentul (CE) nr. 987/2009]

1. Instituția care solicită o rambursare pe baza cheltuielilor
reale introduce cererea cel târziu înainte de termenul
limită prevăzut la articolul 67 alineatul (1) din Regula
mentul (CE) nr. 987/2009 (denumit în continuare „regula
mentul de punere în aplicare”). Instituția care primește o
cerere de rambursare asigură plata acesteia în termenul
prevăzut la articolul 67 alineatul (5) din regulamentul de
punere în aplicare, dar înainte de acest termen, de îndată ce
există posibilitatea să facă acest lucru.

2. Cererile de rambursare a prestațiilor care au fost furnizate
pe baza unui card european de asigurări sociale de sănătate
(CEASS), a unui certificat de înlocuire a CEASS sau a
oricărui alt document care atestă dreptul la prestații pot fi
respinse și returnate instituției creditoare, în cazul în care,
de exemplu, cererea respectivă:

— este completată incorect și/sau incomplet,

— vizează prestații care nu au fost acordate în perioada de
valabilitate a CEASS sau documentul n-a fost utilizat de
către beneficiarul prestațiilor.

O cerere nu poate fi respinsă pe motiv că persoana nu mai
este asigurată la instituția care a emis CEASS sau docu
mentul care îi atestă drepturile, cu condiția ca prestațiile
să fi fost acordate beneficiarului în perioada de valabilitate
a documentului utilizat.

O instituție care este obligată să ramburseze costul presta
țiilor acordate pe baza unui CEASS poate solicita ca
instituția la care persoana asigurată a fost înregistrată în
mod corect în momentul acordării prestațiilor să
ramburseze costul acestor prestații primei instituții sau,
dacă persoana asigurată nu avea dreptul să utilizeze
CEASS, să soluționeze această problemă cu persoana în
cauză.
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3. Instituția debitoare nu poate verifica o cerere în ceea ce
priveste conformitatea sa cu articolul 19 și cu
articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr.
883/2004 decât dacă există motive întemeiate de a
suspecta un abuz, astfel cum Curtea Europeană de Justiție
a stabilit în jurisprudența sa (1). În consecință, instituția
debitoare este obligată să accepte informațiile pe care se
bazează cererea și să efectueze rambursarea. În cazul în
care există suspiciuni de abuz, instituția debitoare poate
respinge cererea din motive justificate, astfel cum prevede
articolul 67 alineatul (5) din regulamentul de punere în
aplicare.
4. În scopul aplicării punctelor 2 si 3, dacă instituția debitoare
exprimă îndoieli cu privire la corectitudinea faptelor pe care
se bazează o cerere de rambursare, revine institutiei
creditoare să stabilească dacă cererea a fost emisă cores
punzător și, dacă este cazul, să retragă cererea de
rambursare sau să recalculeze suma.
5. O cerere introdusă după expirarea termenului limită
prevăzut la articolul 67 alineatul (1) din regulamentul de
punere în aplicare nu va fi luată în considerare.
B. Rambursarea pe baza unor sume fixe (articolul 63 din
regulamentul de punere în aplicare)

6. Inventarul prevăzut la articolul 64 alineatul (4) din regula
mentul de punere în aplicare este prezentat organismului de
legătură al statului membru debitor înainte de sfârșitul
anului imediat următor anului de referință, iar cererile de
rambursare bazate pe acest inventar sunt prezentate
aceluiași organism cât mai curând posibil, după publicarea
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a sumelor fixe anuale
pe persoană, dar în termenul prevăzut la articolul 67
alineatul (2) din regulamentul de punere în aplicare.
7. În măsura posibilului, instituția creditoare va prezenta, cu
aceeași ocazie, instituției debitoare solicitarile referitoare la
un anumit an calendaristic.
8. Instituița debitoare care primește o cerere de rambursare
determinată pe baza unor sume fixe asigură plata acesteia
în termenul limită prevăzut la articolul 67 alineatul (5) din
regulamentul de punere în aplicare, dar înainte de acest
termen, de îndată ce există posibilitatea să facă acest lucru.

(1) Hotărârea din 12 aprilie 2005 în cauza C-145/03 „Moștenitorii
Annettei Keller/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) și
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa)”, Rec. 2005, p.
I-02529.
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9. O cerere introdusă după expirarea termenului limită
prevăzut la articolul 67 alineatul (2) din regulamentul de
punere în aplicare nu va fi luată în considerare.
10. O cerere de rambursare determinată pe baza unor sume
fixe poate fi respinsă și returnată institutiei creditoare, în
cazul în care, de exemplu, cererea respectivă:
— este completată incorect și/sau incomplet,
— se referă la o perioadă care nu este acoperită de un
document valabil de atestare a dreptului la prestații.
11. Dacă instituția debitoare exprimă îndoieli cu privire la
corectitudinea faptelor pe care se bazează o cerere de
rambursare, revine instituției creditoare să stabilească dacă
factura a fost emisă corespunzător și, dacă este cazul, să
retragă cererea de rambursare sau să recalculeze suma.
C. Plățile anticipate în temeiul articolului 68 din regulamentul
de punere în aplicare

12. În cazul efectuării unei plăți anticipate în temeiul articolului
68 din regulamentul de punere în aplicare, suma care
trebuie plătită este determinată separat pentru cererile de
rambursare bazate pe cheltuielile reale [articolul 67
alineatul (1) din regulamentul de punere în aplicare] și
pentru cele bazate pe sume fixe [articolul 67 alineatul (2)
din regulamentul de punere în aplicare].
D. Cooperarea și schimbul de informații

13. Instituțiile ar trebui să stabilească între ele o bună cooperare
și să asigure punerea în aplicare a propriei lor legislații.
E. Intrarea în vigoare

14. Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene. Se aplică de la data intrării în vigoare a Regula
mentului (CE) nr. 987/2009.
Președintele Comisiei administrative
Lena MALMBERG
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DECIZIA NR. S5
din 2 octombrie 2009
privind interpretarea conceptului de „prestații în natură” în caz de boală sau de maternitate astfel
cum este definit la articolul 1 litera (va) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului în temeiul articolelor 17, 19, 20, 22, al articolului 24 alineatul (1), al
articolelor 25, 26, al articolului 27 alineatele (1), (3), (4) și (5), al articolelor 28, 34 și al articolului 36
alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și privind calcularea sumelor care urmează
să fie rambursate în conformitate cu articolele 62, 63 și 64 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului
(Text cu relevanță pentru SEE și pentru Acordul CE/Elveția)

(2010/C 106/18)
COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU COORDONAREA SISTEMELOR
DE SECURITATE SOCIALĂ,

având în vedere articolul 72 litera (a) din Regulamentul (CE) nr.
883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din
29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială (1), în conformitate cu care este responsabilă de
tratarea tuturor chestiunilor administrative sau de interpretare
care decurg din dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 883/2004
și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului
European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire
a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.
883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială (2),
având în vedere articolele 35 și 41 din Regulamentul (CE) nr.
883/2004,
întrucât:
(1)

(2)

În sensul aplicării articolelor 17, 19, 20, 22, al articolului
24 alineatul (1), al articolelor 25, 26, al articolului 27
alineatele (1), (3), (4) și (5), al articolelor 28, 34 și al
articolului 36 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE)
nr. 883/2004, ar trebui conferit un sens precis, obli
gatoriu pentru toate statele membre, conceptului de
„prestații în natură” în caz de boală sau de maternitate,
astfel cum este definit la articolul 1 litera (va) din Regu
lamentul (CE) nr. 883/2004.
Conceptul de prestații în natură în caz de boală și de
maternitate, în conformitate cu jurisprudența Curții
Europene de Justiție, trebuie să includă prestații în
natură acordate persoanelor dependente.
Hotărând în conformitate cu condițiile prevăzute la
articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.
883/2004,

DECIDE:
I. Dispoziții generale

1. Prestațiile în natură în caz de boală și de maternitate care
trebuie luate în considerare la calcularea rambursărilor
(1) JO L 166, 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 284, 30.10.2009, p. 1.

menționate la articolele 62, 63 și 64 din Regulamentul
(CE) nr. 987/2009 (denumit în continuare „regulamentul
de punere în aplicare”) sunt cele considerate ca atare în
conformitate cu legislația națională aplicată de instituția
care a acordat prestațiile, cu condiția ca acestea să poată fi
obținute în conformitate cu dispozițiile articolelor 17, 19,
20, 22, ale articolului 24 alineatul (1), ale articolelor 25, 26,
ale articolului 27 alineatele (1), (3), (4) și (5), ale articolelor
28, 34 și ale articolului 36 alineatele (1) și (2) din Regula
mentul (CE) nr. 883/2004 (denumit în continuare „regula
mentul de bază”).
2. Trebuie, de asemenea, considerate ca fiind prestații în natură,
în sensul articolelor menționate anterior din regulamentul de
bază, următoarele elemente:
(a) dreptul la prestațiile în natură pentru asigurarea de
sănătate, care permit preluarea, în totalitate sau în
parte, a anumitor cheltuieli, bazate pe încrederea față
de persoana asigurată și efectuate în beneficiul direct al
acesteia, cum ar fi îngrijirea și asistența acordate la
domiciliu sau în centre specializate, achiziționarea de
echipamente de îngrijire sau realizarea de lucrări
destinate îmbunătățirii locuinței; prestațiile de acest tip
vizează în mod esențial să completeze prestațiile în
natură de asigurare de boală în vederea îmbunătățirii
stării de sănătate și a calității vieții persoanelor;
(b) prestații în natură care nu decurg din asigurarea de
sănătate, dar prezintă aceleași caracteristici și obiective
ca cele menționate la litera (a) de mai sus, cu condiția
să fie considerate drept prestații în natură de securitate
socială în sensul regulamentului de bază și să fie
dobândite în același mod ca cele menționate la litera
(a), în conformitate cu dispozițiile de la articolele
menționate anterior din regulamentul de bază.
Prestațiile în natură menționate la literele (a) și (b) se
includ în cheltuielile menționate la punctul 1 de mai sus.
3. Următoarele elemente nu trebuie considerate ca fiind
prestații în natură, în sensul articolelor menționate anterior
din regulamentul de bază:
(a) cheltuieli legate de administrarea sistemului de asigurări
de sănătate, cum ar fi costurile generate de gestionarea și
efectuarea rambursărilor către persoanele private și între
instituții;
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(b) cheltuieli legate de acordarea prestațiilor, precum
onorariile medicilor pentru eliberarea certificatelor
medicale necesare pentru a evalua gradul de invaliditate
al solicitantului sau capacitatea sa de muncă;
(c) cheltuielile cu cercetarea medicală și subvențiile pentru
instituțiile de medicină preventivă, acordate pentru
măsurile generale de protecție a sănătății, precum și chel
tuielile privind măsurile de natură generală (care nu sunt
legate de un risc specific);
(d) coplăți efectuate de persoane fizice.
II. Dispoziții pentru calcularea sumelor fixe prevăzute la
articolul 63 din regulamentul de punere în aplicare

4. Calcularea sumelor fixe lunare și a sumelor fixe totale în
conformitate cu articolul 64 din regulamentul de punere în
aplicare include următoarele elemente:
(a) valoarea prestațiilor în natură acordate în cadrul
sistemelor naționale din statul membru de reședință, în
conformitate cu articolul 17, articolul 24 alineatul (1),
articolele 25 și 26 din regulamentul de bază;
(b) valoarea prestațiilor în natură acordate pe baza trata
mentelor programate în afara statului membru de
reședintă, în conformitate cu articolul 20 și cu
articolul 27 alineatele (3) și (5) din regulamentul de bază;
(c) costul prestațiilor în natură acordate de care o persoană
asigurată a beneficiat pe parcursul șederii temporare în
afara statului de reședintă, dacă respectivele costuri ale
prestațiilor trebuie tratate în temeiul legislației naționale;
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cu excepția costurilor prevăzute în secțiunea II punctul 2
litera (a) din prezenta decizie.
5. Calcularea sumelor fixe lunare și a sumelor fixe totale în
conformitate cu articolul 64 din regulamentul de punere în
aplicare nu include următoarele elemente:
(a) valoarea prestațiilor acordate pe parcursul unei șederi
temporare în afara statului de reședință, pe baza arti
colului 19 alineatul (1) și a articolului 27 alineatul (1)
din regulamentul de bază;
(b) valoarea prestațiilor rambursate în conformitate cu regu
lamentul de bază sau pe baza acordurilor bilaterale sau
multilaterale, cu excepția rambursărilor pentru
tratamente programate.
III. Alte dispoziții

6. Calcularea sumelor care urmează să fie rambursate se
bazează, în limita posibilităților, pe statisticile oficiale și
documentele contabile ale instituțiilor de la locul de ședere
sau de reședință și, de preferință, pe datele oficiale publicate.
Sursele statisticilor utilizate trebuie indicate.
7. Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene. Se aplică de la data intrării în vigoare a Regula
mentului (CE) nr. 987/2009.

Președintele Comisiei administrative
Lena MALMBERG
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DECIZIA NR. S6
din 22 decembrie 2009
privind înregistrarea în statul membru de reședință în temeiul articolului 24 din Regulamentul (CE)
nr. 987/2009 și întocmirea evidențelor prevăzute la articolul 64 alineatul (4) din Regulamentul (CE)
nr. 987/2009
(Text cu relevanță pentru SEE și pentru Acordul CE/Elveția)

(2010/C 107/04)
COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU COORDONAREA SISTEMELOR
DE SECURITATE SOCIALĂ,

având în vedere articolul 72 litera (a) din Regulamentul (CE) nr.
883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din
29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială (1), în virtutea căruia este responsabilă de tratarea
tuturor chestiunilor administrative și de interpretare care
decurg din dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și
Regulamentului (CE) nr. 987/2009 (2),
având în vedere articolul 35 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 883/2004 mai sus menționat,
având în vedere articolul 24, articolul 64 alineatul (4) și
alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 și
articolul 74 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004,
hotărând în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 71
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004,
DECIDE:

Normele privind înregistrarea în temeiul articolului 24 din
Regulamentul (CE) nr. 987/2009 (denumit în continuare „regu
lamentul de punere în aplicare”) precum și cele privind
menținerea unei evidențe prevăzute la articolul 64 alineatul
(4) din Regulamentul de punere în aplicare sunt următoarele:
I. Înregistrarea prevăzută la articolul 24 din Regulamentul
de punere în aplicare
(1)
În vederea aplicării articolului 24 din Regulamentul de
punere în aplicare, este prevăzută următoarea procedură.
La solicitarea persoanei interesate, instituția competentă
transmite acesteia un document relevant în temeiul articolelor
17, 22, 24, 25 sau 26 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004
(denumit în continuare „regulamentul de bază”) și în temeiul
articolului 24 alineatul (1) din regulamentul de punere în
aplicare (denumit în continuare „document care deschide
dreptul la prestații sociale”). Solicitantul trebuie să prezinte
documentul în cauză instituției de la locul de reședință atunci
când se înregistrează pentru a beneficia de prestații în natură.
La solicitarea instituției de la locul de reședință, instituția
competentă transmite celei dintâi instituții un document care
deschide dreptul la prestații sociale.
(1) JO L 166, 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 284, 30.10.2009, p. 1.

Instituția competentă informează instituția de la locul de
reședință asupra oricărei modificari sau anulari a documentului
care deschide dreptul la prestații sociale. Instituția destinatară
trebuie, fie să confirme, fie să conteste modificarea sau
anularea, informând instituția expeditoare.

Instituția de la locul de reședință informează instituția
competentă asupra înregistrării persoanei interesate, precum și
asupra oricărei modificări sau anulări a acestei înregistrări. Noti
ficarea va fi efectuată de îndată ce instituția de la locul de
reședință dispune de informațiile esențiale în acest sens.
Instituția destinatară trebuie fie să confirme, fie să conteste
modificarea sau anularea prin informarea instituției expeditoare.

(2)
Data de la care costurile prestațiilor în natură sunt
rambursabile, în temeiul articolelor 35 și 41 din regulamentul
de bază și al articolelor 62 și 63 din regulamentul de punere în
aplicare este următoarea:

(a) data la care este dobândit dreptul la prestații în natură în
temeiul legislației statului membru competent, așa cum este
indicată în documentul care certifică dreptul la prestații
sociale;

(b) data modificării reședinței sau a înregistrării, atunci când
aceasta succede datei menționate la punctul (a) și este
înscrisă în documentul emis de instituția de la locul de
reședință în temeiul articolului 24 alineatul (2) din regula
mentul de punere în aplicare.

Dacă membrii de familie ai unei persoane asigurate, titularul
pensiei sau unul din membrii familiei au încă dreptul la
prestații sociale ca urmare a exercitării unei activități profe
sionale sau în virtutea unei plăți compensatorii, în temeiul legi
slației țării lor de reședință sau a altui stat membru, cu titlu
prioritar, în conformitate cu regulamentele, înregistrarea are
efecte începând cu ziua următoare datei încetării acestor
drepturi.

(3)
Data la care se va încheia plata prestațiilor în natură în
conformitate cu articolele 35 și 41 din regulamentul de bază și
articolele 62 și 63 din regulamentul de punere în aplicare este
data anulării înregistrării comunicate de instituția de la locul de
reședință instituției competente sau data anulării documentului
care deschide dreptul la prestații sociale notificată de instituția
competentă instituției de la locul de reședință.
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Această dată este specificată în documentul de anulare și
reprezintă data încetării drepturilor deschise de documentul
care certifică dreptul la prestații sociale, respectiv:

(i) data decesului persoanei interesate sau data la care aceasta
își schimbă reședința într-un alt stat membru;

(ii) data la care sunt dobândite drepturile la prestații în natură,
în temeiul legislației țării de reședință sau a altui stat
membru, în conformitate cu regulamentele, ca urmare a
exercitării unei activități profesionale sau în virtutea
acordării unei pensii;

(iii) data de la care membrii de familie nu mai îndeplinesc
condițiile pentru acordarea de prestații în natură ca
membrii de familie, conform legislației statului membru
de reședință.

Este obligația tuturor instituțiilor naționale să ia măsurile
necesare pentru a reduce perioada de timp între data încetării
dreptului sau a înregistrării și data la care este comunicat docu
mentul de anulare. În special, determinarea reședinței persoanei
asigurate trebuie să se bazeze pe o analiză corespunzătoare,
conform articolului 11 din regulamentul de punere în aplicare.

II. Evidența prevăzută de articolul 64 alineatul (4) din
regulamentul de punere în aplicare
Membrii de familie ai persoanei asigurate, pensionari și/sau membrii
familiei acestora
(1)
Instituția de la locul de reședință din statul membru care
este menționat în anexa 3 la regulamentul de punere în aplicare
calculează suma fixă a prestațiilor în natură acordate membrilor
familiei asiguratului în temeiul articolului 17 din regulamentul
de bază și pensionarilor și/sau membrilor familiilor acestora în
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temeiul articolelor 24, 25 și 26 din regulamentul de bază, în
baza unei evidențe actualizate în acest scop, bazându-se pe
propriile informații sau pe cele furnizate de instituția
competentă cu privire la dobândirea drepturilor, suspendarea
sau retragerea acestora.
Evidențele prevăzute la articolul 64 alineatul (4) din regula
mentul de punere în aplicare menționează numărul de sume
lunare fixe datorate pentru fiecare membru de familie al unei
persoane asigurate, pensionar și/sau membru al familiei acestuia,
pentru un singur an.
(2)
În vederea calculării numărului de plăți forfetare lunare,
perioada pe durata căreia persoanele interesate pot solicita
prestații este calculată în luni.
Numărul de luni este obținut prin luarea în considerare ca lună
completă a lunii calendaristice care conține ziua de la care a fost
efectuată calcularea sumelor fixe.
Luna calendaristică în cadrul căreia a încetat dreptul nu va fi
luată în considerare, cu excepția cazului în care este o lună
completă.
Dacă perioada totală este sub o lună, aceasta va fi considerată o
lună.
În cazul în care o persoană trece de la o grupă de vârstă la alta
în timpul perioadei vizate, luna în care are loc schimbarea
grupei de vârstă va fi luată în considerare în totalitate în
categoria de vârstă superioară.
III.

Dispoziții finale

Prezenta decizie este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene. Se aplică de la data intrării în vigoare a regulamentului
de punere în aplicare.

Președintele Comisiei administrative
Lena MALMBERG
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DECIZIA NR. S7
din 22 decembrie 2009
privind tranziția de la Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72 la Regulamentele (CE)
nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009 și aplicarea procedurilor de rambursare
(Text cu relevanță pentru SEE și pentru Acordul CE/Elveția)

(2010/C 107/05)
acordate pe baza unui card european de asigurări
sociale de sănătate (CEASS) valid, care ar trebui să se
aplice și în situații de tranziție.

COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU COORDONAREA SISTEMELOR
DE SECURITATE SOCIALĂ,

având în vedere articolul 72 litera (a) din Regulamentul (CE) nr.
883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din
29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială (1), conform căruia Comisia administrativă are responsa
bilitatea de a trata toate chestiunile administrative sau de inter
pretare care decurg din dispozițiile Regulamentului (CE)
nr. 883/2004 și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 (2),

(6)

În conformitate cu articolele 62 și 63 din Regulamentul
(CE) nr. 987/2009, acele state membre care nu sunt
enumerate în anexa 3 la Regulamentul (CE) nr.
987/2009 rambursează prestațiile în natură acordate
membrilor de familie care nu rezidă în același stat
membru cu persoana asigurată și pensionarilor și
membrilor lor de familie pe baza cheltuielilor reale
începând de la data de 1 mai 2010.

(7)

Costurile prestațiilor în natură acordate în conformitate
cu articolul 19 alineatul (1), articolul 20 alineatul (1) și
articolul 27 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (CE) nr.
883/2004 sunt suportate de instituția competentă
responsabilă pentru costurile prestațiilor în natură
acordate membrilor de familie care nu își au reședința
în același stat membru cu persoana asigurată, precum și
pensionarilor și membrilor lor de familie din statul
membru în care își au reședința.

(8)

În conformitate cu articolul 64 alineatul (7) din Regula
mentul (CE) nr. 987/2009, statele membre enumerate în
anexa 3 pot, după 1 mai 2010, să aplice în continuare,
timp de cinci ani, articolele 94 și 95 din Regulamentul
(CEE) nr. 574/72 pentru calcularea sumelor fixe.

(9)

Regulamentul (CE) nr. 987/2009 introduce noi proceduri
de rambursare a costurilor pentru asistența medicală, în
scopul de a eficientiza procedura privind rambursările
între statele membre și de a evita acumularea cererilor
care rămân nesoluționate pentru perioade mai lungi de
timp.

(10)

În situațiile menționate anterior, instituțiile au nevoie de
transparență și orientare, pentru a asigura o aplicare
unitară și coerentă a dispozițiilor comunitare.

având în vedere articolele 87-91 din Regulamentul (CE)
nr. 883/2004,
având în vedere articolul 64 alineatul (7) și articolele 93-97 din
Regulamentul (CE) nr. 987/2009,
întrucât:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009
intră în vigoare la 1 mai 2010 și Regulamentele (CEE) nr.
1408/71 și (CEE) nr. 574/72 sunt abrogate la aceeași
dată, cu excepția situațiilor menționate la articolul 90
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și la
articolul 96 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 987/2009.
Este necesar să se clarifice stabilirea statului membru
debitor și creditor în situațiile în care au fost acordate
sau autorizate prestații în natură în conformitate cu
Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72,
dar rambursarea costurilor pentru aceste prestații este
soluționată după intrarea în vigoare a Regulamentelor
(CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009, în particular
în cazurile în care competența privind suportarea
costurilor se schimbă în conformitate cu noile regu
lamente.
Este necesar să se clarifice ce procedură de rambursare se
aplică în situațiile în care au fot acordate prestații în
natură în conformitate cu Regulamentele (CEE) nr.
1408/71 și (CEE) nr. 574/72, dar procedura de
rambursare are loc după data data intrării în vigoare a
Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009.
Paragraful (5) din Decizia nr. H1 clarifică statutul ates
tatelor (E-formulare) și al cardului european de asigurări
sociale de sănătate (inclusiv certificatele provizorii de
înlocuire) eliberate înainte de data intrării în vigoare a
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a Regulamentului
(CE) nr. 987/2009.
Dispozițiile paragrafului (4) din Decizia S1 și ale para
grafului (2) din Decizia nr. S4 prevăd principiile generale
privind responsabilitatea pentru costurile prestațiilor
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Hotărând în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 71
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004,
DECIDE:

I. Regim tranzitoriu pentru determinarea statului membru
responsabil pentru suportarea costurilor tratamentului
programat și a îngrijirilor necesare cu privire la
modificarea competenței în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 883/2004
(1)
În cazul în care o persoană a beneficiat de un tratament
înainte de 1 mai 2010, competența pentru a suporta costurile
legate de persoană se stabilește în conformitate cu dispozițiile
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71.
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(2)
În cazul în care unei persoane i s-a acordat autorizația de
a merge pe teritoriul altui stat membru pentru a beneficia acolo
de tratamentul adecvat stării sale de sănătate (tratament
programat), în conformitate cu Regulamentele (CEE) nr.
1408/71 și (CEE) nr. 574/72, iar tratamentul este efectuat
parțial sau integral după 30 aprilie 2010, costurile tratamentului
integral sunt suportate de instituția care a acordat autorizația.
(3)
În cazul în care o persoană a început să beneficieze de un
tratament în conformitate cu articolul 22 alineatul (3) litera (a)
sau articolul 31 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CEE)
nr. 1408/71, costurile unui astfel de tratament ar trebui să fie
suportate în conformitate cu dispozițiile acestor articole, chiar
dacă competența pentru a suporta costurile legate de persoană
s-a schimbat în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE)
nr. 883/2004. Cu toate acestea, dacă tratamentul continuă după
31 mai 2010, cheltuielile efectuate după data respectivă sunt
suportate de instituția competentă în conformitate cu Regula
mentul (CE) nr. 883/2004.
(4)
În cazul în care s-a efectuat un tratament în conformitate
cu articolul 19 alineatul (1) sau articolul 27 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 883/2004, după 30 aprilie 2010, pe baza
unui CEASS valabil eliberat înainte de 1 mai 2010, cererea de
rambursare a costurilor pentru un astfel de tratament nu poate
fi respinsă pe motiv că s-a schimbat competența pentru
costurile de asistență medicală ale persoanei în conformitate
cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 883/2004.
O instituție care este obligată să ramburseze costul prestațiilor
acordate pe baza unui CEASS poate solicita instituției la care
persoana asigurată era înregistrată în mod corespunzător în
momentul acordării prestațiilor să ramburseze costul acestor
prestații primei instituții sau, dacă persoana asigurată nu avea
dreptul să utilizeze CEASS, să soluționeze această problemă cu
persoana în cauză.
II. Regim tranzitoriu pentru calcularea costurilor medii
(1)
Metoda de calculare a costurilor medii pentru anii până la
2009 inclusiv face obiectul dispozițiilor articolelor 94 și 95 din
Regulamentul (CEE) nr. 574/72, chiar dacă costurile medii sunt
prezentate Comisiei de audit după 30 aprilie 2010.
(2)
Pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și
30 aprilie 2010, statele membre care nu sunt enumerate în
anexa 3 la Regulamentul (CE) nr. 987/2009 pot, fie să
calculeze noi costuri medii în conformitate cu articolele 94 și
95 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72, fie să utilizeze costurile
medii prezentate pentru anul 2009.
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III. Procedura de rambursare pe baza cheltuielilor reale
(1)
Cererile de rambursare pe baza cheltuielilor reale înre
gistrate în documentele contabile ale statului membru creditor
înainte de 1 mai 2010 fac obiectul dispozițiilor financiare din
Regulamentul (CEE) nr. 574/72.
Aceste cereri se transmit organismului de legătură din statul
membru debitor cel târziu până la 31 decembrie 2011.
(2)
Toate cererile de rambursare pe baza cheltuielilor reale
înregistrate în documentele contabile ale statului membru
creditor după 30 aprilie 2010 fac obiectul noilor reguli de
procedură în conformitate cu dispozițiile articolelor 66-68 din
Regulamentul (CE) nr. 987/2009.
IV. Procedura de rambursare pe baza sumelor fixate
(1)
Costurile medii privind anii anteriori 2009 inclusiv, sunt
prezentate Comisiei de audit cel târziu până la 31 decembrie
2011. Costurile medii privind anul 2010 sunt prezentate
Comisiei de audit cel târziu până la 31 decembrie 2012.
(2)
Toate cererile de rambursare pe baza sumelor fixe
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene înainte de
1 mai 2010 se introduc cel târziu până la 1 mai 2011.
(3)
Toate cererile de rambursare pe baza sumelor fixe
publicate după 30 aprilie 2010 fac obiectul noilor reguli de
procedură în conformitate cu dispozițiile articolelor 66-68 din
Regulamentul (CE) nr. 987/2009.
V. Dispoziții finale
(1)
Atunci când se aplică regimul tranzitoriu, principiul
director va fi reprezentat de buna cooperare între instituții, de
pragmatism și de flexibilitate.
(2)
Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene. Se aplică de la data intrării în vigoare a Regula
mentului (CE) nr. 987/2009.

Președintele Comisiei administrative
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