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2. LIVRE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS
A. SEGURANÇA SOCIAL
n.o

1408/71 do Conselho, de
1. 31971 R 1408: Regulamento (CEE)
14 Junho de 1971, relativo à aplicação dos regimes de segurança social
aos trabalhadores assalariados, aos trabalhadores não assalariados e aos
membros da sua família que se deslocam no interior da Comunidade
(JO L 149 de 5.7.1971, p. 2), com a redacção e última actualização que
lhe foi dada por:

iv) Após as palavras «Sem objecto» da rubrica «J. ITÁLIA» é inserido o seguinte:
«K. CHIPRE
Sem objecto.
L. LETÓNIA

— 31997 R 0118: Regulamento (CE) n.o 118/97 do Conselho, de
2.12.1996 (JO L 28 de 30.1.1997, p. 1), e posteriormente alterado
por:

Sem objecto.
M. LITUÂNIA

— 31997 R 1290: Regulamento (CE) n.o 1290/97 do Conselho, de
27.6.1997 (JO L 176 de 4.7.1997, p. 1),
— 31998 R 1223: Regulamento (CE) n.o 1223/98 do Conselho, de
4.6.1998 (JO L 168 de 13.6.1998, p. 1),
— 31998 R 1606: Regulamento (CE) n.o 1606/98 do Conselho, de
29.6.1998 (JO L 209 de 25.7.1998, p. 1),
— 31999 R 0307: Regulamento (CE) n.o 307/1999 do Conselho, de
8.2.1999 (JO L 38 de 12.2.1999, p. 1),
n.o

— 31999 R 1399: Regulamento (CE)
1399/1999 do Conselho, de
29.4.1999 (JO L 164 de 30.6.1999, p. 1),
— 32001 R 1386: Regulamento (CE) n.o 1386/2001 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 5.6.2001 (JO L 187 de 10.7.2001, p. 1).

Sem objecto.»;
v) Após as palavras «Sem objecto» da rubrica «N. LUXEMBURGO»
é inserido o seguinte:
«O. HUNGRIA
Sem objecto.
P. MALTA
Qualquer trabalhador não assalariado ou independente na
acepção da Lei de 1987 relativa à Segurança Social (Cap.
318) deverá ser considerado trabalhador não assalariado
na acepção da subalínea ii) da alínea a) do artigo 1.o do
Regulamento.»;
vi) Após as palavras «Sem objecto» da rubrica «R. ÁUSTRIA» é
inserido o seguinte:

a) No n.o 1 do artigo 82.o (B), «90» é substituído por «150»;
«S. POLÓNIA
b) O Anexo I, Parte I «Trabalhadores assalariados e/ou trabalhadores
não assalariados» subalíneas ii) e iii) (da alínea a), do artigo 1.o do
Regulamento) é alterado do seguinte modo:
i) Após as palavras «Sem objecto» da rubrica «A. BÉLGICA» é
inserido o seguinte:

Sem objecto.»;
vii) Após as palavras «Sem objecto» da rubrica «T. PORTUGAL» é
inserido o seguinte:
«U. ESLOVÉNIA

«B. REPÚBLICA CHECA

Sem objecto.

Sem objecto.»;
V. ESLOVÁQUIA
ii) As rubricas «B. DINAMARCA», «C. ALEMANHA», «D. ESPANHA», «E. FRANÇA», «F. GRÉCIA», «G. IRLANDA», «H. ITÁLIA», «I. LUXEMBURGO», «J. PAÍSES BAIXOS», «K. ÁUSTRIA»,
«L. PORTUGAL», «M. FINLÂNDIA», «N. SUÉCIA» e «O. REINO
UNIDO» são reordenadas com as respectivas entradas, passando a «C. DINAMARCA», «D. ALEMANHA», «F. GRÉCIA»,
«G. ESPANHA», «H. FRANÇA», «I. IRLANDA», «J. ITÁLIA», «N.
LUXEMBURGO», «Q. PAÍSES BAIXOS», «R. ÁUSTRIA», «T.
PORTUGAL», «W. FINLÂNDIA», «X. SUÉCIA» e «Y. REINO
UNIDO»;
iii) Após a última entrada da rubrica «D. ALEMANHA» é inserido
o seguinte:
«E. ESTÓNIA
Sem objecto.»;

Sem objecto.»;
c) O Anexo I, Parte II, «Membros da família», (segundo período da
alínea f) do artigo 1.o do Regulamento) é alterado do seguinte
modo:
i) Após as palavras «Sem objecto» da rubrica «A. BÉLGICA» é
inserido o seguinte:
«B. REPÚBLICA CHECA
Para determinar o direito às prestações em espécie, em
aplicação do Capítulo 1 do Título III do Regulamento, a
expressão “membro da família” designa o cônjuge e/ou um
filho a cargo tal como definido na Lei 117/1995 Sb. relativa à assistência social do Estado»;
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ii) As rubricas «B. DINAMARCA», «C. ALEMANHA», «D. ESPANHA», «E. FRANÇA», «F. GRÉCIA», «G. IRLANDA», «H. ITÁLIA», «I. LUXEMBURGO», «J. PAÍSES BAIXOS», «K. ÁUSTRIA»,
«L. PORTUGAL», «M. FINLÂNDIA», «N. SUÉCIA» e «O. REINO
UNIDO» são reordenadas com as respectivas entradas, passando a «C. DINAMARCA», «D. ALEMANHA», «F. GRÉCIA»,
«G. ESPANHA», «H. FRANÇA», «I. IRLANDA», «J. ITÁLIA», «N.
LUXEMBURGO», «Q. PAÍSES BAIXOS», «R. ÁUSTRIA», «T.
PORTUGAL», «W. FINLÂNDIA», «X. SUÉCIA» e «Y. REINO
UNIDO»;
iii) Após as palavras «Sem objecto» da rubrica «D. ALEMANHA» é
inserido o seguinte:
«E. ESTÓNIA

23.9.2003

V. ESLOVÁQUIA
Para determinar o direito às prestações em espécie, em
aplicação do Capítulo 1 do Título III do Regulamento, a
expressão “membro da família” designa o cônjuge e/ou um
filho a cargo tal como definido na Lei relativa aos abonos
por filho a cargo e subsídios adicionais»;
d) O Anexo II, Parte I, «Regimes especiais de trabalhadores não assalariados excluídos do âmbito de aplicação do Regulamento por
força do quarto parágrafo da alínea j) do artigo 1.o», é alterado
do seguinte modo:
i) Após as palavras «Sem objecto» da rubrica «A. BÉLGICA» é
inserido o seguinte:

Sem objecto.»;
«B. REPÚBLICA CHECA
iv) Após as palavras «Sem objecto» da rubrica «J. ITÁLIA» é inserido o seguinte:
«K. CHIPRE
Sem objecto.
L. LETÓNIA
Para determinar o direito às prestações em espécie, em
aplicação do Capítulo 1 do Título III do Regulamento, a
expressão “membro da família” designa o cônjuge ou um
filho de idade inferior a 18 anos.
M. LITUÂNIA
Para determinar o direito às prestações em espécie, em
aplicação do Capítulo 1 do Título III do Regulamento, a
expressão “membro da família” designa o cônjuge ou um
filho de idade inferior a 18 anos.»;
v) Após as palavras «Sem objecto» da rubrica «N. LUXEMBURGO»
é inserido o seguinte:
«O. HUNGRIA
Sem objecto.
P. MALTA
Sem objecto.»;
vi) Após as palavras «Sem objecto» da rubrica «R. ÁUSTRIA» é
inserido o seguinte:
«S. POLÓNIA

Sem objecto.»;
ii) As rubricas «B. DINAMARCA», «C. ALEMANHA», «D. ESPANHA», «E. FRANÇA», «F. GRÉCIA», «G. IRLANDA», «H. ITÁLIA», «I. LUXEMBURGO», «J. PAÍSES BAIXOS», «K. ÁUSTRIA»,
«L. PORTUGAL», «M. FINLÂNDIA», «N. SUÉCIA» e «O. REINO
UNIDO» são reordenadas com as respectivas entradas, passando a «C. DINAMARCA», «D. ALEMANHA», «F. GRÉCIA»,
«G. ESPANHA», «H. FRANÇA», «I. IRLANDA», «J. ITÁLIA», «N.
LUXEMBURGO», «Q. PAÍSES BAIXOS», «R. ÁUSTRIA», «T.
PORTUGAL», «W. FINLÂNDIA», «X. SUÉCIA» e «Y. REINO
UNIDO»;
iii) Após a entrada da rubrica «D. ALEMANHA» é inserido o seguinte:
«E. ESTÓNIA
Sem objecto.»;
iv) Após as palavras «Sem objecto» da rubrica «J. ITÁLIA» é inserido o seguinte:
«K. CHIPRE
1. O regime de pensões para os médicos do sector privado instituído ao abrigo dos Regulamentos de 1999
(P.I. 295/99) relativos aos Médicos (Pensões e Subsídios), emitidos ao abrigo da Lei de 1967 (Lei 16/67)
relativa aos Médicos (Associações, Questões Disciplinares e Fundos de Pensões), e respectivas alterações.
2. O regime de pensões dos Advogados, instituído ao
abrigo dos Regulamentos de 1966 (P.I. 642/66) relativos aos Advogados (Pensões e Subsídios), e respectivas
alterações, emitidos ao abrigo da Lei relativa aos Advogados, Cap. 2, e respectivas alterações.

Sem objecto.»;
L. LETÓNIA
vii) Após as palavras «Sem objecto» da rubrica «T. PORTUGAL» é
inserido o seguinte:
«U. ESLOVÉNIA
Sem objecto.

Sem objecto.
M. LITUÂNIA
Sem objecto.»;
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v) Após as palavras «Sem objecto» da rubrica «N. LUXEMBURGO»
é inserido o seguinte:
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M. LITUÂNIA
Subsídio de nascimento.»;

«O. HUNGRIA
v) Após a última entrada da rubrica «N. LUXEMBURGO» é inserido o seguinte:

Sem objecto.
P. MALTA

«O. HUNGRIA

Sem objecto.»;

Subsídio de maternidade.

vi) Após a entrada da rubrica «R. ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:
P. MALTA
«S. POLÓNIA

Nenhum.»;

Sem objecto.»;
vi) Após a palavra «Nenhum» da rubrica «R. ÁUSTRIA» é inserido
o seguinte:

vii) Após as palavras «Sem objecto» da rubrica «T. PORTUGAL» é
inserido o seguinte:

«S. POLÓNIA

«U. ESLOVÉNIA

Subsídio de nascimento único da assistência social (Lei de
29 de Novembro de 1990 relativa à assistência social).»;

Sem objecto.
V. ESLOVÁQUIA

vii) Após a palavra «Nenhum» da rubrica «T. PORTUGAL» é inserido o seguinte:

Sem objecto.»;
e) O Anexo II, Parte II, «Subsídios especiais de nascimento ou de
adopção excluídos do âmbito de aplicação do Regulamento por
força da subalínea i) da alínea u) do artigo 1.o», é alterado do
seguinte modo:

«U. ESLOVÉNIA
Subsídio de nascimento.
V. ESLOVÁQUIA

i) Após a última entrada da rubrica «A. BÉLGICA» é inserido o
seguinte:

Subsídio de nascimento.»;

«B. REPÚBLICA CHECA
Subsídio de nascimento.»;
ii) As rubricas «B. DINAMARCA», «C. ALEMANHA», «D. ESPANHA», «E. FRANÇA», «F. GRÉCIA», «G. IRLANDA», «H. ITÁLIA», «I. LUXEMBURGO», «J. PAÍSES BAIXOS», «K. ÁUSTRIA»,
«L. PORTUGAL», «M. FINLÂNDIA», «N. SUÉCIA» e «O. REINO
UNIDO» são reordenadas com as respectivas entradas, passando a «C. DINAMARCA», «D. ALEMANHA», «F. GRÉCIA»,
«G. ESPANHA», «H. FRANÇA», «I. IRLANDA», «J. ITÁLIA», «N.
LUXEMBURGO», «Q. PAÍSES BAIXOS», «R. ÁUSTRIA», «T.
PORTUGAL», «W. FINLÂNDIA», «X. SUÉCIA» e «Y. REINO
UNIDO»;
iii) Após a palavra «Nenhum» da rubrica «D. ALEMANHA» é inserido o seguinte:
«E. ESTÓNIA
Subsídio de nascimento.»;
iv) Após a palavra «Nenhum» da rubrica «J. ITÁLIA» é inserido o
seguinte:
«K. CHIPRE
Nenhum.
L. LETÓNIA
Subsídio de nascimento.

f)

O Anexo II, Parte III, «Prestações especiais de carácter não contributivo na acepção do n.o 2B do artigo 4.o que não são abrangidas
pelo âmbito de aplicação do Regulamento» é alterado do seguinte
modo:
i) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «A. BÉLGICA» é inserido
o seguinte:
«B. REPÚBLICA CHECA
Nenhuma.»;
ii) As rubricas «B. DINAMARCA», «C. ALEMANHA», «D. ESPANHA», «E. FRANÇA», «F. GRÉCIA», «G. IRLANDA», «H. ITÁLIA», «I. LUXEMBURGO», «J. PAÍSES BAIXOS», «K. ÁUSTRIA»,
«L. PORTUGAL», «M. FINLÂNDIA», «N. SUÉCIA» e «O. REINO
UNIDO» são reordenadas com as respectivas entradas, passando a «C. DINAMARCA», «D. ALEMANHA», «F. GRÉCIA»,
«G. ESPANHA», «H. FRANÇA», «I. IRLANDA», «J. ITÁLIA», «N.
LUXEMBURGO», «Q. PAÍSES BAIXOS», «R. ÁUSTRIA», «T.
PORTUGAL», «W. FINLÂNDIA», «X. SUÉCIA» e «Y. REINO
UNIDO»;
iii) Após a última entrada da rubrica «D. ALEMANHA» é inserido
o seguinte:
«E. ESTÓNIA
Nenhuma.»;
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iv) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «J. ITÁLIA» é inserido o
seguinte:
«K. CHIPRE
Nenhuma.
L. LETÓNIA
Nenhuma.
M. LITUÂNIA
Nenhuma.»;

23.9.2003

iii) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «D. ALEMANHA» é
inserido o seguinte:
«E. ESTÓNIA
a) Subsídio para adultos deficientes (Lei de 27 de Janeiro
de 1999 relativa aos subsídios sociais para pessoas deficientes).
b) Subsídio de desemprego do Estado (Lei de 1 de Outubro de 2000 relativa à protecção social dos desempregados).»;
iv) Após a última entrada da rubrica «J. ITÁLIA» é inserido o
seguinte:
«K. CHIPRE

v) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «N. LUXEMBURGO» é
inserido o seguinte:
«O. HUNGRIA
Nenhuma.
P. MALTA
Nenhuma.»;
vi) Após a entrada da rubrica «R. ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:

a) Pensão social (Lei de 1995 (Lei 25(I)/95) sobre a pensão
social, e respectivas alterações).
b) Subsídio para deficiências motoras graves (Decisões do
Conselho de Ministros n.o 38.210 de 16 de Outubro de
1992, 41.370 de 1 de Agosto de 1994, 46.183 de
11 de Junho de 1997 e 53.675 de 16 de Maio de
2001).
c) Subsídio especial para invisuais (Lei de 1996 relativa
aos Subsídios Especiais (Lei 77(I)96), e respectivas alterações).
L. LETÓNIA

«S. POLÓNIA
Nenhuma.»;
vii) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «T. PORTUGAL» é inserido o seguinte:
«U. ESLOVÉNIA
Nenhuma.
V. ESLOVÁQUIA

a) Prestações de Segurança Social do Estado (Lei de 26 de
Outubro de 1995 relativa à Assistência Social).
b) Subsídio de compensação das despesas de transporte
para deficientes com mobilidade reduzida (Lei de
26 de Outubro de 1995 relativa à Assistência Social).
M. LITUÂNIA
a) Pensão social (Lei de 1994 relativa às Pensões sociais).
b) Subsídio de compensação de transportes para deficientes com problemas de mobilidade (Lei de 2000 relativa
às Compensações de transportes, artigo 7.o).»;

Nenhuma.»;
g) O Anexo IIA «Prestações especiais de carácter não contributivo
(Artigo 10.o-A do Regulamento)» é alterado do seguinte modo:
i) Após a última entrada da rubrica «A. BÉLGICA» é inserido o
seguinte:
«B. REPÚBLICA CHECA
Subsídio social (Lei 117/1995 Sb. relativa à assistência
social do Estado).»;
ii) As rubricas «B. DINAMARCA», «C. ALEMANHA», «D. ESPANHA», «E. FRANÇA», «F. GRÉCIA», «G. IRLANDA», «H. ITÁLIA», «I. LUXEMBURGO», «J. PAÍSES BAIXOS», «K. ÁUSTRIA»,
«L. PORTUGAL», «M. FINLÂNDIA», «N. SUÉCIA» e «O. REINO
UNIDO» são reordenadas com as respectivas entradas, passando a «C. DINAMARCA», «D. ALEMANHA», «F. GRÉCIA»,
«G. ESPANHA», «H. FRANÇA», «I. IRLANDA», «J. ITÁLIA», «N.
LUXEMBURGO», «Q. PAÍSES BAIXOS», «R. ÁUSTRIA», «T.
PORTUGAL», «W. FINLÂNDIA», «X. SUÉCIA» e «Y. REINO
UNIDO»;

v) Após a última entrada da rubrica «N. LUXEMBURGO» é inserido o seguinte:
«O. HUNGRIA
a) Anuidade de invalidez (Decreto n.o 83/1987 (XII 27)
do Conselho de Ministros relativo à Anuidade de invalidez).
b) Subsídio de velhice de carácter não contributivo (Lei III
de 1993 relativa à Administração Social e às Prestações
Sociais).
c) Subsídio de transportes (Decreto governamental
n.o 164/1995 (XII 27) relativo aos Subsídios de transportes para pessoas com deficiências físicas graves).
P. MALTA
a) Subsídio complementar (Secção 73 da Lei de 1987
relativa à Segurança Social (Cap. 318)).
b) Pensão de idade (Lei de 1987 relativa à Segurança Social (Cap. 318).»;
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vi) Após a última entrada da rubrica «R. ÁUSTRIA» é inserido o
seguinte:
«S. POLÓNIA
Pensão social (Lei de 29 de Novembro de 1990 relativa à
assistência social).»;
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v) Após a entrada da rubrica «9. BÉLGICA — ITÁLIA» é
inserido o seguinte:
«10. BÉLGICA — CHIPRE
Sem objecto.
11. BÉLGICA — LETÓNIA

vii) Após a última entrada da rubrica «T. PORTUGAL» é inserido o
seguinte:
«U. ESLOVÉNIA
a) Pensão de aposentação (Lei de 23 de Dezembro de
1999 relativa ao Seguro de Pensões e de Invalidez).
b) Pensão de aposentação (Lei de 23 de Dezembro de
1999 relativa ao Seguro de Pensões e de Invalidez).

Sem objecto.
12. BÉLGICA — LITUÂNIA
Sem objecto.»;
vi) A numeração da rubrica «BÉLGICA-LUXEMBURGO» é alterada de «8» para «13» e é inserido o seguinte:
«14. BÉLGICA — HUNGRIA

c) Subsídio de subsistência (Lei de 23 de Dezembro de
1999 relativa ao Seguro de Pensões e de Invalidez).
V. ESLOVÁQUIA
Adaptação das pensões enquanto única fonte de rendimentos (Lei n.o 100/1988 Z.b.).»;
h) O Anexo III, Parte A, «Disposições de Convenções de Segurança
Social que continuam a ser aplicáveis sem prejuízo do artigo 6.o do
Regulamento (alínea c) do n.o 2 do artigo 7.o do Regulamento»), é
alterado do seguinte modo:
i) Antes da rubrica «1. BÉLGICA — DINAMARCA» é inserido
o seguinte:
«1. BÉLGICA — REPÚBLICA CHECA
Sem objecto.»;
ii) A numeração da rubrica «BÉLGICA — DINAMARCA» é
alterada de «1» para «2» e a rubrica subsequente é numerada do seguinte modo:

Sem objecto.
15. BÉLGICA — MALTA
Sem objecto.»;
vii) A numeração da rubrica «BÉLGICA — PAÍSES BAIXOS» é
alterada de «9» para «16» e a rubrica subsequente é numerada do seguinte modo:
«17. BÉLGICA-ÁUSTRIA»;
viii) Após a última entrada da rubrica «17. BÉLGICA — ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:
«18. BÉLGICA — POLÓNIA
Nenhuma.»;
ix) A numeração da rubrica «BÉLGICA-PORTUGAL» é alterada
de «11» para «19» e é inserido o seguinte:
«20. BÉLGICA — ESLOVÉNIA

«3. BÉLGICA — ALEMANHA»;
iii) Após a última entrada da rubrica «3. BÉLGICA — ALEMANHA» é inserido o seguinte:
«4. BÉLGICA — ESTÓNIA
Sem objecto.»;
iv) As rubricas 3 a 7 são numeradas de novo e reordenadas
com as respectivas entradas, do seguinte modo:
«5. BÉLGICA — GRÉCIA»
«6. BÉLGICA — ESPANHA»
«7. BÉLGICA — FRANÇA»
«8. BÉLGICA — IRLANDA»
«9. BÉLGICA — ITÁLIA»;

Nenhuma.
21. BÉLGICA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.»;
x) A numeração da rubrica «BÉLGICA — FINLÂNDIA» é alterada de «12» para «22» e as rubricas subsequentes são
numeradas do seguinte modo:
«23. BÉLGICA-SUÉCIA»
«24. BÉLGICA — REINO UNIDO»;
xi) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «24. BÉLGICA —
REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«25. REPÚBLICA CHECA — DINAMARCA
Sem objecto.
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26. REPÚBLICA CHECA — ALEMANHA
Sem objecto.
27. REPÚBLICA CHECA — ESTÓNIA
Sem objecto.

23.9.2003

43. REPÚBLICA CHECA — ESLOVÉNIA
Nenhuma.
44. REPÚBLICA CHECA — ESLOVÁQUIA
O artigo 20.o da Convenção de 29 de Outubro de
1992 relativa à Segurança Social.

28. REPÚBLICA CHECA — GRÉCIA
Nenhuma.

45. REPÚBLICA CHECA — FINLÂNDIA
Sem objecto.

29. REPÚBLICA CHECA — ESPANHA
Nenhuma.

46. REPÚBLICA CHECA — SUÉCIA
Sem objecto.

30. REPÚBLICA CHECA — FRANÇA
Nenhuma.

47. REPÚBLICA CHECA — REINO UNIDO
Nenhuma.»;

31. REPÚBLICA CHECA — IRLANDA
Sem objecto.
32. REPÚBLICA CHECA — ITÁLIA
Sem objecto.
33. REPÚBLICA CHECA — CHIPRE
Nenhuma.
34. REPÚBLICA CHECA — LETÓNIA
Sem objecto.
35. REPÚBLICA CHECA — LITUÂNIA
Nenhuma.

xii) A numeração da rubrica «DINAMARCA — ALEMANHA» é
alterada de «15» para «48» e é inserido o seguinte:
«49. DINAMARCA — ESTÓNIA
Sem objecto.»;
xiii) As rubricas 16 a 20 são numeradas de novo e reordenadas
com as respectivas entradas, do seguinte modo:
«50. DINAMARCA-GRÉCIA»
«51. DINAMARCA-ESPANHA»
«52. DINAMARCA-FRANÇA»
«53. DINAMARCA-IRLANDA»
«54. DINAMARCA-ITÁLIA»;

36. REPÚBLICA CHECA — LUXEMBURGO
Nenhuma.
37. REPÚBLICA CHECA — HUNGRIA
Nenhuma.
38. REPÚBLICA CHECA — MALTA
Sem objecto.
39. REPÚBLICA CHECA — PAÍSES BAIXOS
Sem objecto.
40. REPÚBLICA CHECA — ÁUSTRIA
O n.o 3 do artigo 32.o da Convenção de 20 de Julho
de 1999 relativa à Segurança Social.
41. REPÚBLICA CHECA — POLÓNIA
Nenhuma.
42. REPÚBLICA CHECA — PORTUGAL
Sem objecto.

xiv) Após as palavras «Sem objecto» da rubrica «54. DINAMARCA — ITÁLIA» é inserido o seguinte:
«55. DINAMARCA — CHIPRE
Sem objecto.
56. DINAMARCA — LETÓNIA
Sem objecto.
57. DINAMARCA — LITUÂNIA
Sem objecto.»;
xv) A numeração da rubrica «DINAMARCA — LUXEMBURGO» é alterada de «21» para «58» e é inserido o seguinte:
«59. DINAMARCA — HUNGRIA
Sem objecto.
60. DINAMARCA — MALTA
Sem objecto.»;
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xvi) A numeração da rubrica «DINAMARCA — PAÍSES BAIXOS» é alterada de «22» para «61» e a rubrica subsequente
é numerada do seguinte modo:
«62. DINAMARCA — ÁUSTRIA»;
xvii) Após a última entrada da rubrica «62. DINAMARCA —
ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:
«63. DINAMARCA — POLÓNIA
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78. ALEMANHA — LITUÂNIA
Sem objecto.»;
xxiii) A numeração da rubrica «ALEMANHA — LUXEMBURGO»
é alterada de «33» para «79» e é inserido o seguinte:
«80. ALEMANHA — HUNGRIA
a) O n.o 3 do artigo 27.o e a alínea b) do n.o 1 do
artigo 40.o da Convenção de 2 de Maio de 1998
relativa à Segurança Social.

Sem objecto.»;
xviii) A numeração da rubrica «DINAMARCA — PORTUGAL» é
alterada de «24» para «64» e é inserido o seguinte:

b) O ponto 16 do Protocolo Final da referida Convenção.
81. ALEMANHA — MALTA

«65. DINAMARCA — ESLOVÉNIA

Sem objecto.»;

Nenhuma.
66. DINAMARCA — ESLOVÁQUIA

xxiv) A numeração da rubrica «ALEMANHA — PAÍSES BAIXOS» é alterada de «34» para «82» e a rubrica subsequente
é numerada do seguinte modo:

Sem objecto.»;
«83. ALEMANHA — ÁUSTRIA»;
xix) A numeração da rubrica «DINAMARCA — FINLÂNDIA» é
alterada de «25» para «67» e as rubricas subsequentes são
numeradas do seguinte modo:
«68. DINAMARCA — SUÉCIA»
«69. DINAMARCA — REINO UNIDO»;
xx) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «69. DINAMARCA
— REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«70. ALEMANHA — ESTÓNIA
Sem objecto.»;
xxi) As rubricas 28 a 32 são numeradas de novo e reordenadas
com as respectivas entradas, do seguinte modo:
«71. ALEMANHA — GRÉCIA»
«72. ALEMANHA — ESPANHA»
«73. ALEMANHA — FRANÇA»
«74. ALEMANHA — IRLANDA»
«75. ALEMANHA — ITÁLIA»;
xxii) Após a última entrada da rubrica «75. ALEMANHA —
ITÁLIA» é inserido o seguinte:
«76. ALEMANHA — CHIPRE
Sem objecto.
77. ALEMANHA — LETÓNIA
Sem objecto.

xxv) Após a última entrada da rubrica «83. ALEMANHA —
ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:
«84. ALEMANHA — POLÓNIA
a) Convenção de 9 de Outubro de 1975 sobre disposições em matéria de velhice e de acidentes de
trabalho, nas condições e no âmbito definidos pelos n.os 2 a 4 do artigo 27.o da Convenção de 8 de
Dezembro de 1990 relativa à Segurança Social.
b) O n.o 3 do artigo 11.o, o n.o 4 do artigo 19.o, o
n.o 5 do artigo 27.o e o n.o 2 do artigo 28.o da
Convenção de 8 de Dezembro de 1990 relativa à
Segurança Social.»;
xxvi) A numeração da rubrica «ALEMANHA — PORTUGAL» é
alterada de «36» para «85» e é inserido o seguinte:
«86. ALEMANHA — ESLOVÉNIA
a) O artigo 42.o da Convenção de 24 de Setembro de
1997 relativa à Segurança Social.
b) O ponto 15 do Protocolo Final da referida Convenção.
87. ALEMANHA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.»;
xxvii) A numeração da rubrica «ALEMANHA — FINLÂNDIA» é
alterada de «37» para «88» e as rubricas subsequentes são
numeradas do seguinte modo:
«89. ALEMANHA — SUÉCIA»
«90. ALEMANHA — REINO UNIDO»;
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xxviii) Após a última entrada da rubrica «90. ALEMANHA —
REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«91. ESTÓNIA — GRÉCIA
Sem objecto.
92. ESTÓNIA — ESPANHA
Sem objecto.
93. ESTÓNIA — FRANÇA
Sem objecto.
94. ESTÓNIA — IRLANDA
Sem objecto.
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107. ESTÓNIA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.
108. ESTÓNIA — FINLÂNDIA
Nenhuma.
109. ESTÓNIA — SUÉCIA
Nenhuma.
110. ESTÓNIA — REINO UNIDO
Sem objecto.»;
xxix) As rubricas 41, 51, 61 e 62 são numeradas de novo e
reordenadas com as respectivas entradas, do seguinte
modo:

95. ESTÓNIA — ITÁLIA
«111. GRÉCIA — ESPANHA»
Sem objecto.
«112. GRÉCIA — FRANÇA»
96. ESTÓNIA — CHIPRE
Sem objecto.
97. ESTÓNIA — LETÓNIA
Nenhuma.
98. ESTÓNIA — LITUÂNIA
Nenhuma.
99. ESTÓNIA — LUXEMBURGO
Sem objecto.
100. ESTÓNIA — HUNGRIA
Sem objecto.
101. ESTÓNIA — MALTA
Sem objecto.
102. ESTÓNIA — PAÍSES BAIXOS
Sem objecto.
103. ESTÓNIA — ÁUSTRIA
Sem objecto.
104. ESTÓNIA — POLÓNIA

«113. GRÉCIA — IRLANDA»
«114. GRÉCIA — ITÁLIA»;
xxx) Após as palavras «Sem objecto» da rubrica «114. GRÉCIA
— ITÁLIA» é inserido o seguinte:
«115. GRÉCIA — CHIPRE
Nenhuma.
116. GRÉCIA — LETÓNIA
Sem objecto.
117. GRÉCIA — LITUÂNIA
Sem objecto.»;
xxxi) A numeração da rubrica «GRÉCIA — LUXEMBURGO» é
alterada de «63» para «118» e é inserido o seguinte:
«119. GRÉCIA — HUNGRIA
Sem objecto.
120. GRÉCIA — MALTA
Sem objecto.»;
xxxii) A numeração da rubrica «GRÉCIA — PAÍSES BAIXOS» é
alterada de «64» para «121» e a rubrica subsequente é
numerada do seguinte modo:

Sem objecto.
«122. GRÉCIA — ÁUSTRIA»;
105. ESTÓNIA — PORTUGAL
Sem objecto.
106. ESTÓNIA — ESLOVÉNIA
Sem objecto.

xxxiii) Após a última entrada da rubrica «122. GRÉCIA — ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:
«123. GRÉCIA — POLÓNIA
Nenhuma.»;
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xxxiv) A numeração da rubrica «GRÉCIA — PORTUGAL» é alterada de «66» para «124» e é inserido o seguinte:
«125. GRÉCIA — ESLOVÉNIA
Sem objecto.
126. GRÉCIA — ESLOVÁQUIA
Nenhuma.»;
xxxv) A numeração da rubrica «GRÉCIA — FINLÂNDIA» é alterada de «67» para «127» e as rubricas subsequentes são
numeradas do seguinte modo:
«128. GRÉCIA — SUÉCIA»
«129. GRÉCIA — REINO UNIDO»;
xxxvi) A numeração da rubrica «ESPANHA — FRANÇA» é alterada de «40» para «130» e as rubricas subsequentes são
numeradas do seguinte modo:
«131. ESPANHA — IRLANDA»
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xli) A numeração da rubrica «ESPANHA — PORTUGAL» é
alterada de «47» para «142» e é inserido o seguinte:
«143. ESPANHA — ESLOVÉNIA
Sem objecto.
144. ESPANHA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.»;
xlii) A numeração da rubrica «ESPANHA — FINLÂNDIA» é
alterada de «48» para «145» e as rubricas subsequentes
são numeradas do seguinte modo:
«146. ESPANHA — SUÉCIA»
«147. ESPANHA — REINO UNIDO»;
xliii) A numeração da rubrica «FRANÇA — IRLANDA» é alterada de «52» para «148» e a rubrica subsequente é numerada do seguinte modo:
«149. FRANÇA — ITÁLIA»;

«132. ESPANHA — ITÁLIA»;
xxxvii) Após a entrada da rubrica «132. ESPANHA — ITÁLIA» é
inserido o seguinte:

xliv) Após a última entrada da rubrica «149. FRANÇA — ITÁLIA» é inserido o seguinte:
«150. FRANÇA — CHIPRE

«133. ESPANHA — CHIPRE

Sem objecto.

Sem objecto.
151. FRANÇA — LETÓNIA
134. ESPANHA — LETÓNIA
Sem objecto.
Sem objecto.
135. ESPANHA — LITUÂNIA
Sem objecto.»;
xxxviii) A numeração da rubrica «ESPANHA — LUXEMBURGO» é
alterada de «44» para «136» e é inserido o seguinte:
«137. ESPANHA — HUNGRIA
Sem objecto.
138. ESPANHA — MALTA
Sem objecto.»;
xxxix) A numeração da rubrica «ESPANHA — PAÍSES BAIXOS» é
alterada de «45» para «139» e a rubrica subsequente é
numerada do seguinte modo:
«140. ESPANHA — ÁUSTRIA»;
xl) Após a última entrada da rubrica «140. ESPANHA —
ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:
«141. ESPANHA — POLÓNIA
Nenhuma.»;

152. FRANÇA — LITUÂNIA
Sem objecto.»;
xlv) A numeração da rubrica «FRANÇA — LUXEMBURGO» é
alterada de «54» para «153» e é inserido o seguinte:
«154. FRANÇA — HUNGRIA
Sem objecto.
155. FRANÇA — MALTA
Sem objecto.»;
xlvi) A numeração da rubrica «FRANÇA — PAÍSES BAIXOS» é
alterada de «55» para «156» e a rubrica subsequente é
numerada do seguinte modo:
«157. FRANÇA — ÁUSTRIA»;
xlvii) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «157. FRANÇA —
ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:
«158. FRANÇA — POLÓNIA
Nenhuma.»;
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xlviii) A numeração da rubrica «FRANÇA — PORTUGAL» é alterada de «57» para «159» e é inserido o seguinte:
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177. IRLANDA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.»;

«160. FRANÇA — ESLOVÉNIA
Nenhuma.

lv) A numeração da rubrica «IRLANDA — FINLÂNDIA» é
alterada de «75» para «178» e as rubricas subsequentes
são numeradas do seguinte modo:

161. FRANÇA — ESLOVÁQUIA
Nenhuma.»;

«179. IRLANDA — SUÉCIA»
«180. IRLANDA — REINO UNIDO»;

xlix) A numeração da rubrica «FRANÇA — FINLÂNDIA» é alterada de «58» para «162» e as rubricas subsequentes são
numeradas do seguinte modo:
«163. FRANÇA — SUÉCIA»
«164. FRANÇA — REINO UNIDO»;
l) A numeração da rubrica «IRLANDA — ITÁLIA» é alterada
de «70» para «165» e é inserido o seguinte:

lvi) Após a entrada da rubrica «180. IRLANDA — REINO
UNIDO» é inserido o seguinte:
«181. ITÁLIA — CHIPRE
Sem objecto.
182. ITÁLIA — LETÓNIA
Sem objecto.

«166. IRLANDA — CHIPRE
Sem objecto.

183. ITÁLIA — LITUÂNIA
Sem objecto.»;

167. IRLANDA — LETÓNIA
Sem objecto.
168. IRLANDA — LITUÂNIA
Sem objecto.»;
li) A numeração da rubrica «IRLANDA — LUXEMBURGO» é
alterada de «71» para «169» e é inserido o seguinte:

lvii) A numeração da rubrica «ITÁLIA — LUXEMBURGO» é
alterada de «78» para «184» e é inserido o seguinte:
«185. ITÁLIA — HUNGRIA
Sem objecto.
186. ITÁLIA — MALTA
Sem objecto.»;

«170. IRLANDA — HUNGRIA
Sem objecto.

lviii) A numeração da rubrica «ITÁLIA — PAÍSES BAIXOS» é
alterada de «79» para «187» e a rubrica subsequente é
numerada do seguinte modo:

171. IRLANDA — MALTA
Sem objecto.»;
lii) A numeração da rubrica «IRLANDA — PAÍSES BAIXOS» é
alterada de «72» para «172» e a rubrica subsequente é
numerada do seguinte modo:

«188. ITÁLIA-ÁUSTRIA»;
lix) Após a entrada da rubrica «188. ITÁLIA — ÁUSTRIA» é
inserido o seguinte:
«189. ITÁLIA — POLÓNIA

«173. IRLANDA — ÁUSTRIA»;
liii) Após a entrada da rubrica «173. IRLANDA — ÁUSTRIA» é
inserido o seguinte:
«174. IRLANDA — POLÓNIA
Sem objecto.»;
liv) A numeração da rubrica «IRLANDA — PORTUGAL» é
alterada de «74» para «175» e é inserido o seguinte:
«176. IRLANDA — ESLOVÉNIA
Sem objecto.

Sem objecto.»;
lx) A numeração da rubrica «ITÁLIA-PORTUGAL» é alterada
de «81» para «190» e é inserido o seguinte:
«191. ITÁLIA — ESLOVÉNIA
a) Acordo sobre a regulação das obrigações mútuas
em matéria de segurança social no âmbito do
n.o 7 do Anexo XIV do Tratado de Paz (celebrado
por troca de notas em 5 de Fevereiro de 1959).
b) O n.o 3 do artigo 45.o da Convenção, de 7 de
Julho de 1997, relativa à segurança social sobre a
ex-zona B do do território Livre de Trieste
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192. ITÁLIA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.»;
lxi) A numeração da rubrica «ITÁLIA — FINLÂNDIA» é alterada de «82» para «193» e as rubricas subsequentes são
numeradas do seguinte modo:
«194. ITÁLIA — SUÉCIA»
«195. ITÁLIA — REINO UNIDO»;
lxii) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «195. ITÁLIA —
REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«196. CHIPRE — LETÓNIA
Sem objecto.
197. CHIPRE — LITUÂNIA
Sem objecto.
198. CHIPRE — LUXEMBURGO
Sem objecto.
199. CHIPRE — HUNGRIA
Sem objecto.
200. CHIPRE — MALTA
Sem objecto.
201. CHIPRE — PAÍSES BAIXOS
Sem objecto.
202. CHIPRE — ÁUSTRIA
Nenhuma.
203. CHIPRE — POLÓNIA
Sem objecto.
204. CHIPRE — PORTUGAL
Sem objecto.
205. CHIPRE — ESLOVÉNIA
Sem objecto.
206. CHIPRE — ESLOVÁQUIA
Nenhuma.
207. CHIPRE — FINLÂNDIA
Sem objecto.
208. CHIPRE — SUÉCIA
Sem objecto.
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209. CHIPRE — REINO UNIDO
Nenhuma.»;
lxiii) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «209. CHIPRE —
REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«210. LETÓNIA — LITUÂNIA
Nenhuma.
211. LETÓNIA — LUXEMBURGO
Sem objecto.
212. LETÓNIA — HUNGRIA
Sem objecto.
213. LETÓNIA — MALTA
Sem objecto.
214. LETÓNIA — PAÍSES BAIXOS
Sem objecto.
215. LETÓNIA — ÁUSTRIA
Sem objecto.
216. LETÓNIA — POLÓNIA
Sem objecto.
217. LETÓNIA — PORTUGAL
Sem objecto.
218. LETÓNIA — ESLOVÉNIA
Sem objecto.
219. LETÓNIA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.
220. LETÓNIA — FINLÂNDIA
Nenhuma.
221. LETÓNIA — SUÉCIA
Nenhuma.
222. LETÓNIA — REINO UNIDO
Sem objecto.»;
lxiv) Após as palavras «Sem objecto» da rubrica «222. LETÓNIA
— REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«223. LITUÂNIA — LUXEMBURGO
Sem objecto.
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224. LITUÂNIA — HUNGRIA
Sem objecto.
225. LITUÂNIA — MALTA
Sem objecto.
226. LITUÂNIA — PAÍSES BAIXOS
Sem objecto.
227. LITUÂNIA — ÁUSTRIA
Sem objecto.
228. LITUÂNIA — POLÓNIA
Sem objecto.
229. LITUÂNIA — PORTUGAL
Sem objecto.
230. LITUÂNIA — ESLOVÉNIA
Sem objecto.
231. LITUÂNIA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.
232. LITUÂNIA — FINLÂNDIA
Nenhuma.
233. LITUÂNIA — SUÉCIA
Nenhuma.
234. LITUÂNIA — REINO UNIDO
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lxviii) A numeração da rubrica «LUXEMBURGO — PORTUGAL»
é alterada de «87» para «240» e é inserido o seguinte:
«241. LUXEMBURGO — ESLOVÉNIA
Nenhuma.
242. LUXEMBURGO — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.»;
lxix) A numeração da rubrica «LUXEMBURGO — FINLÂNDIA»
é alterada de «88» para «243» e as rubricas subsequentes
são numeradas do seguinte modo:
«244. LUXEMBURGO — SUÉCIA»
«245. LUXEMBURGO — REINO UNIDO»;
lxx) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «245. LUXEMBURGO — REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«246. HUNGRIA — MALTA
Sem objecto.
247. HUNGRIA — PAÍSES BAIXOS
Nenhuma.
248. HUNGRIA — ÁUSTRIA
O n.o 2 do artigo 23.o e o n.o 3 do artigo 36.o da
Convenção de 31 de Março de 1999 relativa à Segurança Social.
249. HUNGRIA — POLÓNIA
Nenhuma.

Sem objecto.»;
250. HUNGRIA — PORTUGAL
lxv) Após as palavras «Sem objecto» da rubrica «234. LITUÂNIA — REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«235. LUXEMBURGO — HUNGRIA
Sem objecto.

Sem objecto.
251. HUNGRIA — ESLOVÉNIA
O artigo 31.o da Convenção de 7 de Outubro de
1957 relativa à Segurança Social.

236. LUXEMBURGO — MALTA
252. HUNGRIA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.»;
Nenhuma.
lxvi) A numeração da rubrica «LUXEMBURGO — PAÍSES BAIXOS» é alterada de «85» para «237» e a rubrica subsequente
é numerada do seguinte modo:

253. HUNGRIA — FINLÂNDIA
Nenhuma.

«238. LUXEMBURGO — ÁUSTRIA»;
254. HUNGRIA — SUÉCIA
lxvii) Após a última entrada da rubrica «238. LUXEMBURGO —
ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:
«239. LUXEMBURGO — POLÓNIA
Nenhuma.»;

Nenhuma.
255. HUNGRIA — REINO UNIDO
Nenhuma.»;

23.9.2003

PT

Jornal Oficial da União Europeia

lxxi) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «255. HUNGRIA —
REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«256. MALTA — PAÍSES BAIXOS
Sem objecto.
257. MALTA — ÁUSTRIA
Sem objecto.
258. MALTA — POLÓNIA
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«271. PAÍSES BAIXOS — SUÉCIA»
«272. PAÍSES BAIXOS — REINO UNIDO»;
lxxv) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «272. PAÍSES BAIXOS — REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«273. ÁUSTRIA — POLÓNIA
O n.o 3 do artigo 33.o da Convenção de 7 de Setembro de 1998 relativa à Segurança Social.»;
lxxvi) A numeração da rubrica «ÁUSTRIA — PORTUGAL» é
alterada de «96» para «274» e é inserido o seguinte:

Sem objecto.
«275. ÁUSTRIA — ESLOVÉNIA
259. MALTA — PORTUGAL
Sem objecto.
260. MALTA — ESLOVÉNIA
Sem objecto.
261. MALTA — ESLOVÁQUIA

O artigo 37.o da Convenção de 10 de Março de
1997 relativa à Segurança Social.
276. ÁUSTRIA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.»;
lxxvii) A numeração da rubrica «ÁUSTRIA — FINLÂNDIA» é
alterada de «97» para «277» e as rubricas subsequentes
são numeradas do seguinte modo:

Sem objecto.
«278. ÁUSTRIA — SUÉCIA»
262. MALTA — FINLÂNDIA

«279. ÁUSTRIA — REINO UNIDO»;

Sem objecto.
263. MALTA — SUÉCIA
Sem objecto.

lxxviii) Após a última entrada da rubrica «279. ÁUSTRIA —
REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«280. POLÓNIA — PORTUGAL
Sem objecto.

264. MALTA — REINO UNIDO
Nenhuma.»;

281. POLÓNIA — ESLOVÉNIA
Nenhuma.

lxxii) A numeração da rubrica «PAÍSES BAIXOS — ÁUSTRIA» é
alterada de «91» para «265» e é inserido o seguinte:

282. POLÓNIA — ESLOVÁQUIA
Nenhuma.

«266. PAÍSES BAIXOS — POLÓNIA
Sem objecto.»;

283. POLÓNIA — FINLÂNDIA
Sem objecto.

lxxiii) A numeração da rubrica «PAÍSES BAIXOS — PORTUGAL»
é alterada de «92» para «267» e é inserido o seguinte:

284. POLÓNIA — SUÉCIA
Nenhuma.

«268. PAÍSES BAIXOS — ESLOVÉNIA
Nenhuma.

285. POLÓNIA — REINO UNIDO
Nenhuma.»;

269. PAÍSES BAIXOS — ESLOVÁQUIA
Nenhuma.»;
lxxiv) A numeração da rubrica «PAÍSES BAIXOS — FINLÂNDIA»
é alterada de «93» para «270» e as rubricas subsequentes
são numeradas do seguinte modo:

lxxix) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «285. POLÓNIA —
REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«286. PORTUGAL — ESLOVÉNIA
Sem objecto.
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287. PORTUGAL — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.»;
lxxx) A numeração da rubrica «PORTUGAL — FINLÂNDIA» é
alterada de «100» para «288» e as rubricas subsequentes
são numeradas do seguinte modo:
«289. PORTUGAL — SUÉCIA»
«290. PORTUGAL — REINO UNIDO»;
lxxxi) Após a última entrada da rubrica «290. PORTUGAL —
REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
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ii) A numeração da rubrica «BÉLGICA — DINAMARCA» é
alterada de «1» para «2» e a rubrica subsequente é numerada do seguinte modo:
«3. . . ..»;
iii) Após a rubrica «3. . . ..» é inserido o seguinte:
«4. BÉLGICA — ESTÓNIA
Sem objecto.»;
iv) As rubricas 3 a 7 são numeradas de novo e reordenadas
com as respectivas entradas, do seguinte modo:

«291. ESLOVÉNIA — ESLOVÁQUIA
Nenhuma.

«5. BÉLGICA — GRÉCIA»
«6. BÉLGICA — ESPANHA»

292. ESLOVÉNIA — FINLÂNDIA
Sem objecto.
293. ESLOVÉNIA — SUÉCIA
Nenhuma.

«7. BÉLGICA — FRANÇA»
«8. BÉLGICA — IRLANDA»
«9. BÉLGICA — ITÁLIA»;
v) Após a entrada da rubrica «9. BÉLGICA — ITÁLIA» é
inserido o seguinte:

294. ESLOVÉNIA — REINO UNIDO
Nenhuma.»;

«10. BÉLGICA — CHIPRE
Sem objecto.

lxxxii) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «294. ESLOVÉNIA
— REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«295. ESLOVÁQUIA — FINLÂNDIA

11. BÉLGICA — LETÓNIA
Sem objecto.

Sem objecto.
12. BÉLGICA — LITUÂNIA
296. ESLOVÁQUIA — SUÉCIA

Sem objecto.»;

Sem objecto.
297. ESLOVÁQUIA — REINO UNIDO
Nenhuma.»;
lxxxiii) A numeração da rubrica «FINLÂNDIA — SUÉCIA» é alterada de «103» para «298» e a rubrica subsequente é numerada do seguinte modo:

vi) A numeração da rubrica «BÉLGICA-LUXEMBURGO» é alterada de «8» para «13» e é inserido o seguinte:
«14. BÉLGICA — HUNGRIA
Sem objecto.
15. BÉLGICA — MALTA

«299. FINLÂNDIA — REINO UNIDO»;
lxxxiv) A numeração da rubrica «SUÉCIA — REINO UNIDO» é
alterada de «105» para «300».
i)

O Anexo III, Parte B. «Disposições de convenções cujo benefício
não é extensivo a todas as pessoas às quais se aplica o Regulamento» é alterado do seguinte modo:
i) Antes da rubrica «1. BÉLGICA — DINAMARCA» é inserido
o seguinte:
«1. BÉLGICA — REPÚBLICA CHECA
Sem objecto.»;

Sem objecto.»;
vii) A numeração da rubrica «BÉLGICA — PAÍSES BAIXOS» é
alterada de «9» para «16» e a rubrica subsequente é numerada do seguinte modo:
«17. BÉLGICA — ÁUSTRIA»;
viii) Após a última entrada da rubrica «17. BÉLGICA — ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:
«18. BÉLGICA — POLÓNIA
Nenhuma.»;

23.9.2003

PT

Jornal Oficial da União Europeia

ix) A numeração da rubrica «BÉLGICA-PORTUGAL» é alterada
de «11» para «19» e é inserido o seguinte:
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37. REPÚBLICA CHECA — HUNGRIA
Nenhuma.

«20. BÉLGICA — ESLOVÉNIA
Nenhuma.

38. REPÚBLICA CHECA — MALTA
Sem objecto.

21. BÉLGICA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.»;
x) A numeração da rubrica «BÉLGICA — FINLÂNDIA» é alterada de «12» para «22» e as rubricas subsequentes são
numeradas do seguinte modo:
«23. BÉLGICA — SUÉCIA»

39. REPÚBLICA CHECA — PAÍSES BAIXOS
Sem objecto.
40. REPÚBLICA CHECA — ÁUSTRIA
O n.o 3 do artigo 32.o da Convenção de 20 de Julho
de 1999 relativa à Segurança Social.

«24. BÉLGICA — REINO UNIDO»;
xi) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «24. BÉLGICA —
REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«25. REPÚBLICA CHECA — DINAMARCA
Sem objecto.

41. REPÚBLICA CHECA — POLÓNIA
Nenhuma.
42. REPÚBLICA CHECA — PORTUGAL
Sem objecto.

26. REPÚBLICA CHECA — ALEMANHA
43. REPÚBLICA CHECA — ESLOVÉNIA
Sem objecto.
Nenhuma.
27. REPÚBLICA CHECA — ESTÓNIA
Sem objecto.

44. REPÚBLICA CHECA — ESLOVÁQUIA
Nenhuma.

28. REPÚBLICA CHECA — GRÉCIA
Nenhuma.
29. REPÚBLICA CHECA — ESPANHA
Nenhuma.
30. REPÚBLICA CHECA — FRANÇA

45. REPÚBLICA CHECA — FINLÂNDIA
Sem objecto.
46. REPÚBLICA CHECA — SUÉCIA
Sem objecto.

Nenhuma.
47. REPÚBLICA CHECA — REINO UNIDO
31. REPÚBLICA CHECA — IRLANDA

Nenhuma.»;

Sem objecto.
32. REPÚBLICA CHECA — ITÁLIA

xii) A numeração da rubrica «DINAMARCA — ALEMANHA» é
alterada de «15» para «48» e é inserido o seguinte:

Sem objecto.
«49. DINAMARCA — ESTÓNIA
33. REPÚBLICA CHECA — CHIPRE

Sem objecto.»;

Nenhuma.
34. REPÚBLICA CHECA — LETÓNIA

xiii) As rubricas 16 a 20 são numeradas de novo e reordenadas
com as respectivas entradas, do seguinte modo:

Sem objecto.
«50. DINAMARCA — GRÉCIA»
35. REPÚBLICA CHECA — LITUÂNIA
Nenhuma.
36. REPÚBLICA CHECA — LUXEMBURGO
Nenhuma.

«51. DINAMARCA — ESPANHA»
«52. DINAMARCA — FRANÇA»
«53. DINAMARCA — IRLANDA»
«54. DINAMARCA — ITÁLIA»;
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xiv) Após as palavras «Sem objecto» da rubrica «54. DINAMARCA — ITÁLIA» é inserido o seguinte:
«55. DINAMARCA — CHIPRE
Sem objecto.
56. DINAMARCA — LETÓNIA
Sem objecto.
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xxi) As rubricas 28 a 32 são numeradas de novo e reordenadas
com as respectivas entradas, do seguinte modo:
«71. ALEMANHA — GRÉCIA»
«72. ALEMANHA — ESPANHA»
«73. ALEMANHA — FRANÇA»
«74. ALEMANHA — IRLANDA»
«75. ALEMANHA — ITÁLIA»;

57. DINAMARCA — LITUÂNIA
Sem objecto.»;
xv) A numeração da rubrica «DINAMARCA — LUXEMBURGO» é alterada de «21» para «58» e é inserido o seguinte:

xxii) Após a última entrada da rubrica «75. ALEMANHA —
ITÁLIA» é inserido o seguinte:
«76. ALEMANHA — CHIPRE
Sem objecto.

«59. DINAMARCA — HUNGRIA
77. ALEMANHA — LETÓNIA
Sem objecto.
Sem objecto.
60. DINAMARCA — MALTA
Sem objecto.»;

78. ALEMANHA — LITUÂNIA
Sem objecto.»;

xvi) A numeração da rubrica «DINAMARCA — PAÍSES BAIXOS» é alterada de «22» para «61» e a rubrica subsequente
é numerada do seguinte modo:
«62. DINAMARCA — ÁUSTRIA»;
xvii) Após a última entrada da rubrica «62. DINAMARCA —
ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:
«63. DINAMARCA — POLÓNIA
Sem objecto.»;
xviii) A numeração da rubrica «DINAMARCA — PORTUGAL» é
alterada de «24» para «64» e é inserido o seguinte:

xxiii) A numeração da rubrica «ALEMANHA — LUXEMBURGO»
é alterada de «33» para «79» e é inserido o seguinte:
«80. ALEMANHA — HUNGRIA
O ponto 16 do Protocolo Final da Convenção de 2 de
Maio de 1998 relativa à Segurança Social.
81. ALEMANHA — MALTA
Sem objecto.»;
xxiv) A numeração da rubrica «ALEMANHA — PAÍSES BAIXOS» é alterada de «34» para «82» e a rubrica subsequente
é numerada do seguinte modo:

«65. DINAMARCA — ESLOVÉNIA
Nenhuma.
66. DINAMARCA — ESLOVÁQUIA

«83. ALEMANHA — ÁUSTRIA»;
xxv) Após a última entrada da rubrica «83. ALEMANHA —
ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:

Sem objecto.»;
xix) A numeração da rubrica «DINAMARCA — FINLÂNDIA» é
alterada de «25» para «67» e as rubricas subsequentes são
numeradas do seguinte modo:
«68. DINAMARCA — SUÉCIA»

«84. ALEMANHA — POLÓNIA
Nenhuma.»;
xxvi) A numeração da rubrica «ALEMANHA — PORTUGAL» é
alterada de «36» para «85» e é inserido o seguinte:

«69. DINAMARCA — REINO UNIDO»;
«86. ALEMANHA — ESLOVÉNIA
xx) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «69. DINAMARCA
— REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«70. ALEMANHA — ESTÓNIA
Sem objecto.»;

a) O artigo 42.o da Convenção de 24 de Setembro de
1997 relativa à Segurança Social.
b) O ponto 15 do Protocolo Final da referida Convenção.
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87. ALEMANHA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.»;
xxvii) A numeração da rubrica «ALEMANHA — FINLÂNDIA» é
alterada de «37» para «88» e as rubricas subsequentes são
numeradas do seguinte modo:
«89. ALEMANHA — SUÉCIA»
«90. ALEMANHA — REINO UNIDO»;
xxviii) Após a última entrada da rubrica «90. ALEMANHA —
REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
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104. ESTÓNIA — POLÓNIA
Sem objecto.
105. ESTÓNIA — PORTUGAL
Sem objecto.
106. ESTÓNIA — ESLOVÉNIA
Sem objecto.
107. ESTÓNIA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.

«91.

ESTÓNIA — GRÉCIA
Sem objecto.

108. ESTÓNIA — FINLÂNDIA
Nenhuma.

92. ESTÓNIA — ESPANHA
Sem objecto.

109. ESTÓNIA — SUÉCIA
Nenhuma.

93. ESTÓNIA — FRANÇA
Sem objecto.

110. ESTÓNIA — REINO UNIDO
Sem objecto.»;

94. ESTÓNIA — IRLANDA
Sem objecto.
95. ESTÓNIA — ITÁLIA
Sem objecto.
96. ESTÓNIA — CHIPRE
Sem objecto.

xxix) As rubricas 41, 51, 61 e 62 são numeradas de novo e
reordenadas com as respectivas entradas, do seguinte
modo:
«111. GRÉCIA — ESPANHA»
«112. GRÉCIA — FRANÇA»
«113. GRÉCIA — IRLANDA»
«114. GRÉCIA — ITÁLIA»;

97. ESTÓNIA — LETÓNIA
Nenhuma.
98. ESTÓNIA — LITUÂNIA
Nenhuma.
99. ESTÓNIA — LUXEMBURGO
Sem objecto.
100. ESTÓNIA — HUNGRIA
Sem objecto.
101. ESTÓNIA — MALTA
Sem objecto.
102. ESTÓNIA — PAÍSES BAIXOS
Sem objecto.
103. ESTÓNIA — ÁUSTRIA
Sem objecto.

xxx) Após as palavras «Sem objecto» da rubrica «114. GRÉCIA
— ITÁLIA» é inserido o seguinte:
«115. GRÉCIA — CHIPRE
Nenhuma.
116. GRÉCIA — LETÓNIA
Sem objecto.
117. GRÉCIA — LITUÂNIA
Sem objecto.»;
xxxi) A numeração da rubrica «GRÉCIA — LUXEMBURGO» é
alterada de «63» para «118» e é inserido o seguinte:
«119. GRÉCIA — HUNGRIA
Sem objecto.
120. GRÉCIA — MALTA
Sem objecto.»;
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xxxii) A numeração da rubrica «GRÉCIA — PAÍSES BAIXOS» é
alterada de «64» para «121» e a rubrica subsequente é
numerada do seguinte modo:
«122. GRÉCIA — ÁUSTRIA»;
xxxiii) Após a última entrada da rubrica «122. GRÉCIA — ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:
«123. GRÉCIA — POLÓNIA
Nenhuma.»;
xxxiv) A numeração da rubrica «GRÉCIA — PORTUGAL» é alterada de «66» para «124» e é inserido o seguinte:
«125. GRÉCIA — ESLOVÉNIA
Sem objecto.
126. GRÉCIA — ESLOVÁQUIA
Nenhuma.»;
xxxv) A numeração da rubrica «GRÉCIA — FINLÂNDIA» é alterada de «67» para «127» e as rubricas subsequentes são
numeradas do seguinte modo:
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xxxix) A numeração da rubrica «ESPANHA — PAÍSES BAIXOS» é
alterada de «45» para «139» e a rubrica subsequente é
numerada do seguinte modo:
«140. ESPANHA — ÁUSTRIA»;
xl) Após a última entrada da rubrica «140. ESPANHA —
ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:
«141. ESPANHA — POLÓNIA
Nenhuma.»;
xli) A numeração da rubrica «ESPANHA — PORTUGAL» é
alterada de «47» para «142» e é inserido o seguinte:
«143. ESPANHA — ESLOVÉNIA
Sem objecto.
144. ESPANHA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.»;
xlii) A numeração da rubrica «ESPANHA — FINLÂNDIA» é
alterada de «48» para «145» e as rubricas subsequentes
são numeradas do seguinte modo:

«128. GRÉCIA — SUÉCIA»
«146. ESPANHA — SUÉCIA»
«129. GRÉCIA — REINO UNIDO»;
«147. ESPANHA — REINO UNIDO»;
xxxvi) A numeração da rubrica «ESPANHA — FRANÇA» é alterada de «40» para «130» e as rubricas subsequentes são
numeradas do seguinte modo:

xliii) A numeração da rubrica «FRANÇA — IRLANDA» é alterada de «52» para «148» e a rubrica subsequente é numerada do seguinte modo:

«131. ESPANHA — IRLANDA»
«132. ESPANHA — ITÁLIA»;
xxxvii) Após a entrada da rubrica «132. ESPANHA — ITÁLIA» é
inserido o seguinte:
«133. ESPANHA — CHIPRE
Sem objecto.
134. ESPANHA — LETÓNIA
Sem objecto.
135. ESPANHA — LITUÂNIA
Sem objecto.»;
xxxviii) A numeração da rubrica «ESPANHA — LUXEMBURGO» é
alterada de «44» para «136» e é inserido o seguinte:
«137. ESPANHA — HUNGRIA
Sem objecto.
138. ESPANHA — MALTA
Sem objecto.»;

«149. FRANÇA — ITÁLIA»;
xliv) Após a entrada da rubrica «149. FRANÇA — ITÁLIA» é
inserido o seguinte:
«150. FRANÇA — CHIPRE
Sem objecto.
151. FRANÇA — LETÓNIA
Sem objecto.
152. FRANÇA — LITUÂNIA
Sem objecto.»;
xlv) A numeração da rubrica «FRANÇA — LUXEMBURGO» é
alterada de «54» para «153» e é inserido o seguinte:
«154. FRANÇA — HUNGRIA
Sem objecto.
155. FRANÇA — MALTA
Sem objecto.»;
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xlvi) A numeração da rubrica «FRANÇA — PAÍSES BAIXOS» é
alterada de «55» para «156» e a rubrica subsequente é
numerada do seguinte modo:

«157. FRANÇA — ÁUSTRIA»;
xlvii) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «157. FRANÇA —
ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:
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lii) A numeração da rubrica «IRLANDA — PAÍSES BAIXOS» é
alterada de «72» para «172» e a rubrica subsequente é
numerada do seguinte modo:
«173. IRLANDA — ÁUSTRIA»;
liii) Após a entrada da rubrica «173. IRLANDA — ÁUSTRIA» é
inserido o seguinte:
«174. IRLANDA — POLÓNIA

«158. FRANÇA — POLÓNIA

Sem objecto.»;

Nenhuma.»;

xlviii) A numeração da rubrica «FRANÇA — PORTUGAL» é alterada de «57» para «159» e é inserido o seguinte:

liv) A numeração da rubrica «IRLANDA — PORTUGAL» é
alterada de «74» para «175» e é inserido o seguinte:
«176. IRLANDA — ESLOVÉNIA

«160. FRANÇA — ESLOVÉNIA
Nenhuma.

Sem objecto.
177. IRLANDA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.»;

161. FRANÇA — ESLOVÁQUIA
Nenhuma.»;

xlix) A numeração da rubrica «FRANÇA — FINLÂNDIA» é alterada de «58» para «162» e as rubricas subsequentes são
numeradas do seguinte modo:

lv) A numeração da rubrica «IRLANDA — FINLÂNDIA» é
alterada de «75» para «178» e as rubricas subsequentes
são numeradas do seguinte modo:
«179. IRLANDA — SUÉCIA»
«180. IRLANDA — REINO UNIDO»;

«163. FRANÇA — SUÉCIA»
«164. FRANÇA — REINO UNIDO»;
l) A numeração da rubrica «IRLANDA — ITÁLIA» é alterada
de «70» para «165» e é inserido o seguinte:

«166. IRLANDA — CHIPRE
Sem objecto.

167. IRLANDA — LETÓNIA
Sem objecto.

168. IRLANDA — LITUÂNIA
Sem objecto.»;

li) A numeração da rubrica «IRLANDA — LUXEMBURGO» é
alterada de «71» para «169» e é inserido o seguinte:

lvi) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «180. IRLANDA —
REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«181. ITÁLIA — CHIPRE
Sem objecto.
182. ITÁLIA — LETÓNIA
Sem objecto.
183. ITÁLIA — LITUÂNIA
Sem objecto.»;
lvii) A numeração da rubrica «ITÁLIA — LUXEMBURGO» é
alterada de «78» para «184» e é inserido o seguinte:
«185. ITÁLIA — HUNGRIA
Sem objecto.
186. ITÁLIA — MALTA

«170. IRLANDA — HUNGRIA
Sem objecto.

171. IRLANDA — MALTA
Sem objecto.»;

Sem objecto.»;
lviii) A numeração da rubrica «ITÁLIA — PAÍSES BAIXOS» é
alterada de «79» para «187» e a rubrica subsequente é
numerada do seguinte modo:
«188. ITÁLIA — ÁUSTRIA»;
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lix) Após a última entrada da rubrica «188. ITÁLIA — ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:
«189. ITÁLIA — POLÓNIA
Sem objecto.»;
lx) A numeração da rubrica «ITÁLIA — PORTUGAL» é alterada de «81» para «190» e é inserido o seguinte:
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203. CHIPRE — POLÓNIA
Sem objecto.
204. CHIPRE — PORTUGAL
Sem objecto.
205. CHIPRE — ESLOVÉNIA
Sem objecto.

«191. ITÁLIA — ESLOVÉNIA
a) Acordo sobre a regulação das obrigações mútuas
em matéria de segurança social no âmbito do
n.o 7 do Anexo XIV do Tratado de Paz (celebrado por Troca de Notas em 5 de Fevereiro
de 1959).
b) O n.o 3 do artigo 45.o da Convenção de 7 de
Julho de 1997, relativa à Segurança Social, sobre
a ex-zona B do Território Livre de Trieste

206. CHIPRE — ESLOVÁQUIA
Nenhuma.
207. CHIPRE — FINLÂNDIA
Sem objecto.
208. CHIPRE — SUÉCIA
Sem objecto.

192. ITÁLIA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.»;

209. CHIPRE — REINO UNIDO
Nenhuma.»;

lxi) A numeração da rubrica «ITÁLIA — FINLÂNDIA» é alterada de «82» para «193» e as rubricas subsequentes são
numeradas do seguinte modo:
«194. ITÁLIA — SUÉCIA»
«195. ITÁLIA — REINO UNIDO»;
lxii) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «195. ITÁLIA —
REINO UNIDO» é inserido o seguinte:

lxiii) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «209. CHIPRE —
REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«210. LETÓNIA — LITUÂNIA
Nenhuma.
211. LETÓNIA — LUXEMBURGO
Sem objecto.

«196. CHIPRE — LETÓNIA
Sem objecto.
197. CHIPRE — LITUÂNIA
Sem objecto.
198. CHIPRE — LUXEMBURGO
Sem objecto.
199. CHIPRE — HUNGRIA
Sem objecto.
200. CHIPRE — MALTA
Sem objecto.
201. CHIPRE — PAÍSES BAIXOS
Sem objecto.
202. CHIPRE — ÁUSTRIA
Nenhuma.

212. LETÓNIA — HUNGRIA
Sem objecto.
213. LETÓNIA — MALTA
Sem objecto.
214. LETÓNIA — PAÍSES BAIXOS
Sem objecto.
215. LETÓNIA — ÁUSTRIA
Sem objecto.
216. LETÓNIA — POLÓNIA
Sem objecto.
217. LETÓNIA — PORTUGAL
Sem objecto.
218. LETÓNIA — ESLOVÉNIA
Sem objecto.
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219. LETÓNIA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.
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lxv) Após as palavras «Sem objecto» da rubrica «234. LITUÂNIA — REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«235. LUXEMBURGO — HUNGRIA

220. LETÓNIA — FINLÂNDIA
Sem objecto.
Nenhuma.
236. LUXEMBURGO — MALTA
221. LETÓNIA — SUÉCIA

Sem objecto.»;

Nenhuma.
222. LETÓNIA — REINO UNIDO

lxvi) A numeração da rubrica «LUXEMBURGO — PAÍSES BAIXOS» é alterada de «85» para «237» e a rubrica subsequente
é numerada do seguinte modo:

Sem objecto.»;
«238. LUXEMBURGO — ÁUSTRIA»;
lxiv) Após as palavras «Sem objecto» da rubrica «222. LETÓNIA
— REINO UNIDO» é inserido o seguinte:

lxvii) Após a última entrada da rubrica «238. LUXEMBURGO —
ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:

«223. LITUÂNIA — LUXEMBURGO
Sem objecto.

«239. LUXEMBURGO — POLÓNIA
Nenhuma.»;

224. LITUÂNIA — HUNGRIA
Sem objecto.
225. LITUÂNIA — MALTA
Sem objecto.
226. LITUÂNIA — PAÍSES BAIXOS
Sem objecto.
227. LITUÂNIA — ÁUSTRIA
Sem objecto.
228. LITUÂNIA — POLÓNIA
Sem objecto.
229. LITUÂNIA — PORTUGAL
Sem objecto.
230. LITUÂNIA — ESLOVÉNIA
Sem objecto.
231. LITUÂNIA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.
232. LITUÂNIA — FINLÂNDIA
Nenhuma.
233. LITUÂNIA — SUÉCIA
Nenhuma.
234. LITUÂNIA — REINO UNIDO
Sem objecto.»;

lxviii) A numeração da rubrica «LUXEMBURGO — PORTUGAL»
é alterada de «87» para «240» e é inserido o seguinte:
«241. LUXEMBURGO — ESLOVÉNIA
Nenhuma.
242. LUXEMBURGO — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.»;
lxix) A numeração da rubrica «LUXEMBURGO — FINLÂNDIA»
é alterada de «88» para «243» e as rubricas subsequentes
são numeradas do seguinte modo:
«244. LUXEMBURGO — SUÉCIA»
«245. LUXEMBURGO — REINO UNIDO»;
lxx) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «245. LUXEMBURGO — REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«246. HUNGRIA — MALTA
Sem objecto.
247. HUNGRIA — PAÍSES BAIXOS
Nenhuma.
248. HUNGRIA — ÁUSTRIA
O n.o 3 do artigo 36.o da Convenção de 31 de
Março de 1999 relativa à Segurança Social.
249. HUNGRIA — POLÓNIA
Nenhuma.
250. HUNGRIA — PORTUGAL
Sem objecto.
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251. HUNGRIA — ESLOVÉNIA
O artigo 31.o da Convenção de 7 de Outubro de
1957 relativa à Segurança Social.
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lxxiii) A numeração da rubrica «PAÍSES BAIXOS — PORTUGAL»
é alterada de «92» para «267» e é inserido o seguinte:
«268. PAÍSES BAIXOS — ESLOVÉNIA

252. HUNGRIA — ESLOVÁQUIA

Nenhuma.

Nenhuma.
269. PAÍSES BAIXOS — ESLOVÁQUIA
253. HUNGRIA — FINLÂNDIA

Nenhuma.»;

Nenhuma.
254. HUNGRIA — SUÉCIA
Nenhuma.
255. HUNGRIA — REINO UNIDO
Nenhuma.»;
lxxi) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «255. HUNGRIA —
REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«256. MALTA — PAÍSES BAIXOS
Sem objecto.

lxxiv) A numeração da rubrica «PAÍSES BAIXOS — FINLÂNDIA»
é alterada de «93» para «270» e as rubricas subsequentes
são numeradas do seguinte modo:
«271. PAÍSES BAIXOS — SUÉCIA»
«272. PAÍSES BAIXOS — REINO UNIDO»;
lxxv) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «272. PAÍSES BAIXOS — REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«273. ÁUSTRIA — POLÓNIA
O n.o 3 do artigo 33.o da Convenção de 7 de Setembro de 1998 relativa à Segurança Social.»;

257. MALTA — ÁUSTRIA
Sem objecto.

lxxvi) A numeração da rubrica «ÁUSTRIA — PORTUGAL» é
alterada de «96» para «274» e é inserido o seguinte:

258. MALTA — POLÓNIA
Sem objecto.
259. MALTA — PORTUGAL
Sem objecto.
260. MALTA — ESLOVÉNIA

«275. ÁUSTRIA — ESLOVÉNIA
O artigo 37.o da Convenção de 10 de Março de
1997 relativa à Segurança Social.
276. ÁUSTRIA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.»;

Sem objecto.
261. MALTA — ESLOVÁQUIA

lxxvii) A numeração da rubrica «ÁUSTRIA — FINLÂNDIA» é
alterada de «97» para «277» e as rubricas subsequentes
são numeradas do seguinte modo:

Sem objecto.
«278. ÁUSTRIA — SUÉCIA»
262. MALTA — FINLÂNDIA

«279. ÁUSTRIA — REINO UNIDO»;

Sem objecto.
263. MALTA — SUÉCIA

lxxviii) Após a última entrada da rubrica «279. ÁUSTRIA —
REINO UNIDO» é inserido o seguinte:

Sem objecto.
«280. POLÓNIA — PORTUGAL
264. MALTA — REINO UNIDO

Sem objecto.

Nenhuma.»;
281. POLÓNIA — ESLOVÉNIA
lxxii) A numeração da rubrica «PAÍSES BAIXOS — ÁUSTRIA» é
alterada de «91» para «265» e é inserido o seguinte:
«266. PAÍSES BAIXOS — POLÓNIA
Sem objecto.»;

Nenhuma.
282. POLÓNIA — ESLOVÁQUIA
Nenhuma.
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lxxxiii) A numeração da rubrica «FINLÂNDIA — SUÉCIA» é alterada de «103» para «298» e a rubrica subsequente é numerada do seguinte modo:

Sem objecto.
284. POLÓNIA — SUÉCIA

«299. FINLÂNDIA — REINO UNIDO»;

Nenhuma.

lxxxiv) A numeração da rubrica «SUÉCIA — REINO UNIDO» é
alterada de «105» para «300».

285. POLÓNIA — REINO UNIDO
Nenhuma.»;
lxxix) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «285. POLÓNIA —
REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«286. PORTUGAL — ESLOVÉNIA

j)

O Anexo IV, Parte A. «Legislações previstas no n.o 1 do artigo 37.o
do Regulamento, nos termos das quais o montante das prestações
de invalidez é independente da duração dos períodos de seguro», é
alterado do seguinte modo:
i) Após a última entrada da rubrica «A. BÉLGICA» é inserido o
seguinte:

Sem objecto.
«B. REPÚBLICA CHECA
287. PORTUGAL — ESLOVÁQUIA

Nenhuma.»;

Sem objecto.»;
lxxx) A numeração da rubrica «PORTUGAL — FINLÂNDIA» é
alterada de «100» para «288» e as rubricas subsequentes
são numeradas do seguinte modo:
«289. PORTUGAL — SUÉCIA»
«290. PORTUGAL — REINO UNIDO»;
lxxxi) Após a última entrada da rubrica «290. PORTUGAL —
REINO UNIDO» é inserido o seguinte:

ii) As rubricas «B. DINAMARCA», «C. ALEMANHA», «D. ESPANHA», «E. FRANÇA», «F. GRÉCIA», «G. IRLANDA», «H. ITÁLIA», «I. LUXEMBURGO», «J. PAÍSES BAIXOS», «K. ÁUSTRIA»,
«L. PORTUGAL», «M. FINLÂNDIA», «N. SUÉCIA» e «O. REINO
UNIDO» são reordenadas com as respectivas entradas, passando a «C. DINAMARCA», «D. ALEMANHA», «F. GRÉCIA»,
«G. ESPANHA», «H. FRANÇA», «I. IRLANDA», «J. ITÁLIA», «N.
LUXEMBURGO», «Q. PAÍSES BAIXOS», «R. ÁUSTRIA», «T.
PORTUGAL», «W. FINLÂNDIA», «X. SUÉCIA» e «Y. REINO
UNIDO»;
iii) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «D. ALEMANHA» é
inserido o seguinte:

«291. ESLOVÉNIA — ESLOVÁQUIA
«E. ESTÓNIA
Nenhuma.
292. ESLOVÉNIA — FINLÂNDIA
Sem objecto.
293. ESLOVÉNIA — SUÉCIA
Nenhuma.
294. ESLOVÉNIA — REINO UNIDO
Nenhuma.»;
lxxxii) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «294. ESLOVÉNIA
— REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«295. ESLOVÁQUIA — FINLÂNDIA

a) Pensões de invalidez atribuídas antes de 1 de Abril de
2000 ao abrigo da Lei relativa às Prestações do Estado
e mantidas ao abrigo da Lei relativa ao Seguro de
Pensões de Aposentação.
b) Pensões nacionais atribuídas por invalidez em conformidade com a Lei relativa ao Seguro de Pensões de
Aposentação.
c) Pensões de invalidez atribuídas nos termos da Lei relativa ao Departamento da Defesa, da Lei relativa ao
Serviço de Polícia, da Lei relativa ao Ministério Público,
da Lei relativa aos Magistrados, da Lei relativa aos Vencimentos, Pensões e outras Garantias Sociais dos membros do Riigikogu, e da Lei relativa aos Subsídios Oficiais do Presidente da República.»;
iv) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «J. ITÁLIA» é inserido o
seguinte:

Sem objecto.
«K. CHIPRE
296. ESLOVÁQUIA — SUÉCIA

Nenhuma.

Sem objecto.
L. LETÓNIA
297. ESLOVÁQUIA — REINO UNIDO
Nenhuma.»;

N.os 1 e 2 do artigo 16.o da Lei de 1 de Janeiro de 1996
relativa às Pensões de Aposentação.
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L. LETÓNIA

Nenhuma.»;

Nenhum.

v) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «N. LUXEMBURGO» é
inserido o seguinte:

M. LITUÂNIA
Nenhum.»;

«O. HUNGRIA
v) Após a palavra «Nenhum.» da rubrica «N. LUXEMBURGO» é
inserido o seguinte:

Nenhuma.
P. MALTA

«O. HUNGRIA

Nenhuma.»;

Nenhum.

vi) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «R. ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:

P. MALTA
Nenhum.»;

«S. POLÓNIA
vi) Após a palavra «Nenhum.» da rubrica «R. ÁUSTRIA» é inserido
o seguinte:

Nenhuma.»;
vii) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «T. PORTUGAL» é inserido o seguinte:

«S. POLÓNIA
Nenhum.»;

«U. ESLOVÉNIA
vii) Após a palavra «Nenhum.» da rubrica «T. PORTUGAL» é inserido o seguinte:

Nenhuma.
V. ESLOVÁQUIA

«U. ESLOVÉNIA

Nenhuma.»;

Nenhum.

k) O Anexo IV, Parte B, «Regimes especiais para trabalhadores não
assalariados na acepção do n.o 3 do artigo 38.o e do n.o 3 do artigo
45.o do Regulamento n.o 1408/71», é alterado do seguinte modo:
i) Após a palavra «Nenhum.» da rubrica «A. BÉLGICA» é inserido
o seguinte:
«B. REPÚBLICA CHECA
Nenhum.»;
ii) As rubricas «B. DINAMARCA», «C. ALEMANHA», «D. ESPANHA», «E. FRANÇA», «F. GRÉCIA», «G. IRLANDA», «H. ITÁLIA», «I. LUXEMBURGO», «J. PAÍSES BAIXOS», «K. ÁUSTRIA»,
«L. PORTUGAL», «M. FINLÂNDIA», «N. SUÉCIA» e «O. REINO
UNIDO» são reordenadas com as respectivas entradas, passando a «C. DINAMARCA», «D. ALEMANHA», «F. GRÉCIA»,
«G. ESPANHA», «H. FRANÇA», «I. IRLANDA», «J. ITÁLIA», «N.
LUXEMBURGO», «Q. PAÍSES BAIXOS», «R. ÁUSTRIA», «T.
PORTUGAL», «W. FINLÂNDIA», «X. SUÉCIA» e «Y. REINO
UNIDO»;
iii) Após a entrada da rubrica «D. ALEMANHA» é inserido o seguinte:
«E. ESTÓNIA

V. ESLOVÁQUIA
Nenhum.»;
l)

O Anexo IV, Parte C., «Casos previstos no n.o 1, alínea b), do artigo
46.o do Regulamento em que é possível renunciar ao cálculo da
prestação nos termos do n.o 2 do artigo 46.o do Regulamento», é
alterado do seguinte modo:
i) Após a palavra «Nenhum.» da rubrica «A. BÉLGICA» é inserido
o seguinte:
«B. REPÚBLICA CHECA
Pensões de invalidez (total e parcial) e de sobrevivência
(viúvas, viúvos e órfãos).»;
ii) As rubricas «B. DINAMARCA», «C. ALEMANHA», «D. ESPANHA», «E. FRANÇA», «F. GRÉCIA», «G. IRLANDA», «H. ITÁLIA», «I. LUXEMBURGO», «J. PAÍSES BAIXOS», «K. ÁUSTRIA»,
«L. PORTUGAL», «M. FINLÂNDIA», «N. SUÉCIA» e «O. REINO
UNIDO» são reordenadas com as respectivas entradas, passando a «C. DINAMARCA», «D. ALEMANHA», «F. GRÉCIA»,
«G. ESPANHA», «H. FRANÇA», «I. IRLANDA», «J. ITÁLIA», «N.
LUXEMBURGO», «Q. PAÍSES BAIXOS», «R. ÁUSTRIA», «T.
PORTUGAL», «W. FINLÂNDIA», «X. SUÉCIA» e «Y. REINO
UNIDO»;

Nenhum.»;
iv) Após a entrada da rubrica «J. ITÁLIA» é inserido o seguinte:
«K. CHIPRE
Nenhum.

iii) Após a palavra «Nenhum.» da rubrica «D. ALEMANHA» é inserido o seguinte:
«E. ESTÓNIA
Nenhum.»;
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iv) Após a entrada da rubrica «J. ITÁLIA» é inserido o seguinte:
«K. CHIPRE
Todos os pedidos de pensões de velhice, invalidez e viuvez.
L. LETÓNIA
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c) Pensão nacional da Estónia atribuída nos termos da Lei relativa ao Seguro de Pensões de Aposentação, pensões de
velhice atribuídas nos termos da Lei relativa à Auditoria do
Estado, da Lei relativa ao Serviço de Polícia e da Lei relativa
ao Ministério Público e pensões de velhice e de sobrevivência
atribuídas nos termos da Lei relativa ao Chanceler da Justiça,
da Lei relativa ao Departamento da Defesa, da Lei relativa aos
Magistrados, da Lei relativa aos Vencimentos, Pensões e outras Garantias Sociais dos membros do Riigikogu e da Lei
relativa aos Subsídios Oficiais do Presidente da República.

Nenhum.
M. LITUÂNIA
Nenhum.»;
v) Após a palavra «Nenhum.» da rubrica «N. LUXEMBURGO» é
inserido o seguinte:
«O. HUNGRIA
Os pedidos de pensão de velhice e de pensão de invalidez,
sempre que o requerente tenha cumprido pelo menos 20
anos de seguro na Hungria. Os pedidos de subsídio de
sobrevivência sempre que a pessoa falecida tenha obtido
uma pensão completa exclusivamente ao abrigo da lei
húngara.
P. MALTA
Nenhum.»;
vi) Após a palavra «Nenhum.» da rubrica «R. ÁUSTRIA» é inserido
o seguinte:
«S. POLÓNIA
Todos os pedidos de pensões de velhice, invalidez e sobrevivência.»;
vii) Após a entrada da rubrica «T. PORTUGAL» é inserido o seguinte:
«U. ESLOVÉNIA
Nenhum.
V. ESLOVÁQUIA
Nenhum.»;
m) O Anexo IV, Parte D. passa a ter a seguinte redacção:

d) Subsídios espanhóis por morte e prestações de sobrevivência
concedidos ao abrigo dos regimes geral e especiais.
e) Subsídio de viuvez do seguro de viuvez do regime geral
francês de segurança social ou do regime dos assalariados
agrícolas.
f) Pensão de viúvo ou de viúva inválido do regime geral francês
de segurança social ou do regime dos assalariados agrícolas
se for calculada com base numa pensão de invalidez do
cônjuge falecido, liquidada em aplicação do artigo 46.o,
n.o 1, alínea a), subalínea i).
g) Pensão de sobrevivência dos Países Baixos ao abrigo da Lei
de 21 de Dezembro de 1995 relativa ao seguro generalizado
de sobrevivência.
h) Pensões nacionais finlandesas determinadas em conformidade
com a Lei Nacional de Pensões de 8 de Junho de 1956 e
atribuídas ao abrigo das disposições transitórias da Lei Nacional de Pensões (547/93) e o montante suplementar da
pensão por descendentes nos termos da Lei relativa à Pensão
de Sobrevivência de17 de Janeiro de 1969.
i) Pensão sueca de base integral concedida ao abrigo da legislação relativa às pensões de base aplicável até 1 de Janeiro de
1993 e pensão de base concedida ao abrigo das disposições
transitórias da legislação aplicável a partir dessa data.
2. Prestações previstas na alínea b) do n.o 2 do artigo 46.o-B do
Regulamento, cujo montante é determinado em função de um
período fictício considerado cumprido entre a data de ocorrência do risco e uma data posterior:
a) Pensões dinamarquesas de reforma antecipada, cujo montante é fixado nos termos da legislação em vigor antes de
1 de Outubro de 1984.
b) Pensões alemãs de invalidez e de sobrevivência para as quais
se toma em consideração um período complementar e pensões alemãs de velhice para as quais se toma em consideração um período complementar já adquirido.

«Prestações e acordos previstos no n.o 2 do artigo 46.o-B do Regulamento

c) Pensões italianas de incapacidade total de trabalho (inabilità).

1. Prestações previstas na alínea a) do n.o 2 do artigo 46.o-B do
Regulamento cujo montante é independente da duração dos
períodos de seguro ou de residência cumpridos:

d) Pensões letãs de invalidez e de sobrevivência para as quais se
toma em consideração um período fictício de seguro.

a) Prestações de invalidez previstas pelas legislações mencionadas na Parte A do presente Anexo.
b) Pensão nacional dinamarquesa completa de velhice adquirida
após 10 anos de residência por pessoas a quem tenha sido
concedida uma pensão o mais tardar a partir 1 de Outubro
de 1989.

e) Pensões lituanas de invalidez e de sobrevivência no âmbito
do seguro social.
f) Pensões luxemburguesas de invalidez e de sobrevivência.
g) Pensões eslovacas de invalidez e de invalidez parcial e pensões de sobrevivência delas decorrentes.
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h) Pensões finlandesas de emprego para as quais se toma em
consideração um período futuro, de acordo com a legislação
nacional.

L. LETÓNIA

i) Pensões suecas de invalidez e de sobrevivência para as quais
se toma em consideração um período fictício de seguro e
pensões suecas de velhice para as quais se toma em consideração um período fictício já adquirido.

M. LITUÂNIA

46.o-B,

n.o

3. Acordos previstos no artigo
2, alínea b), subalínea i),
do Regulamento destinados a evitar que o mesmo período seja
tomado em consideração por duas ou mais vezes:
a) Convenção Nórdica relativa à Segurança Social, de 15 de
Junho de 1992.

23.9.2003

Nenhuma.

Nenhuma.»;
v) Após a última entrada da rubrica «N. LUXEMBURGO» é inserido o seguinte:
«O. HUNGRIA
Nenhuma.
P. MALTA

b) Acordo sobre a Segurança Social de 28 de Abril de 1997
entre a República Federal da Alemanha e a Finlândia.»;
n) O Anexo VI «Modalidades especiais de aplicação das legislações de
determinados Estados-Membros» é alterado do seguinte modo:

Nenhuma.»;
vi) Após a última entrada da rubrica «R. ÁUSTRIA» é inserido o
seguinte:
«S. POLÓNIA

i) Após a última entrada da rubrica «A. BÉLGICA» é inserido o
seguinte:
«B. REPÚBLICA CHECA
Nenhuma.»;
ii) As rubricas «B. DINAMARCA», «C. ALEMANHA», «D. ESPANHA», «E. FRANÇA», «F. GRÉCIA», «G. IRLANDA», «H. ITÁLIA», «I. LUXEMBURGO», «J. PAÍSES BAIXOS», «K. ÁUSTRIA»,
«L. PORTUGAL», «M. FINLÂNDIA», «N. SUÉCIA» e «O. REINO
UNIDO» são reordenadas com as respectivas entradas, passando a «C. DINAMARCA», «D. ALEMANHA», «F. GRÉCIA»,
«G. ESPANHA», «H. FRANÇA», «I. IRLANDA», «J. ITÁLIA», «N.
LUXEMBURGO», «Q. PAÍSES BAIXOS», «R. ÁUSTRIA», «T.
PORTUGAL», «W. FINLÂNDIA», «X. SUÉCIA» e «Y. REINO
UNIDO»;
iii) Após a última entrada da rubrica «D. ALEMANHA» é inserido
o seguinte:

Para efeitos da aplicação do artigo 88.o da Carta dos Docentes de 26 de Janeiro de 1982, no que se refere ao
direito dos docentes à reforma antecipada, os períodos
de emprego na docência cumpridos ao abrigo da legislação
de outro Estado-Membro serão considerados períodos de
emprego na docência ao abrigo da legislação polaca e a
ruptura da relação de trabalho efectuada por um docente
ao abrigo da legislação de outro Estado-Membro será considerada ruptura da relação de trabalho ao abrigo da legislação polaca.»;
vii) Após a entrada da rubrica «T. PORTUGAL» é inserido o seguinte:
«U. ESLOVÉNIA
Nenhuma.
V. ESLOVÁQUIA
Nenhuma.»;

«E. ESTÓNIA

o) O Anexo VII é substituído pelo seguinte:

Nenhuma.»;
«ANEXO VII
iv) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «J. ITÁLIA» é inserido o
seguinte:
«K. CHIPRE
Para efeitos da aplicação do disposto no n.o 1 do artigo
18.o, do artigo 38.o, dos n.os 1 a 3 do artigo 45.o, do
artigo 64.o, dos n.os 1 e 2 do artigo 67.o e do artigo
72.o do Regulamento, para qualquer período com início
em 6 de Outubro de 1980 ou após essa data, uma semana
de seguro ao abrigo da legislação cipriota é determinada
dividindo o total do rendimento segurável para o período
relevante pelo montante semanal do rendimento básico
segurável aplicável no ano de contribuição relevante, desde
que o número de semanas assim determinado não exceda
o número de semanas de calendário do período relevante.

CASOS EM QUE UMA PESSOA ESTÁ SUJEITA SIMULTANEAMENTE À LEGISLAÇÃO DE DOIS ESTADOS-MEMBROS
(Alínea b) do n.o 1 do artigo 14.o C do Regulamento)
1. Exercício de uma actividade não assalariada na Bélgica e de
uma actividade assalariada noutro Estado-Membro.
2. Exercício de uma actividade não assalariada na República
Checa e de uma actividade assalariada noutro Estado-Membro.
3. Exercício de uma actividade não assalariada na Dinamarca e de
uma actividade assalariada noutro Estado-Membro, por uma
pessoa residente na Dinamarca.
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4. Para os regimes agrícolas de seguro contra acidentes e de
seguro de velhice: exercício de uma actividade não assalariada
agrícola na Alemanha e de uma actividade assalariada noutro
Estado-Membro.
5. Exercício de uma actividade não assalariada na Estónia e de
uma actividade assalariada noutro Estado-Membro, por uma
pessoa residente na Estónia.
6. Para os regimes de seguro de pensão de pessoas não assalariadas: exercício de uma actividade não assalariada na Grécia e de
uma actividade assalariada noutro Estado-Membro.
7. Exercício de uma actividade não assalariada em Espanha e de
uma actividade assalariada noutro Estado-Membro, por uma
pessoa residente em Espanha.
8. Exercício de uma actividade não assalariada em França e de
uma actividade assalariada noutro Estado-Membro, com excepção do Luxemburgo.
9. Exercício de uma actividade não assalariada agrícola em França
e de uma actividade assalariada no Luxemburgo.
10. Exercício de uma actividade não assalariada em Itália e de uma
actividade assalariada noutro Estado-Membro.
11. Exercício de uma actividade não assalariada em Chipre e de
uma actividade assalariada noutro Estado-Membro, por uma
pessoa residente em Chipre.
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LUXEMBURGO», «Q. PAÍSES BAIXOS», «R. ÁUSTRIA», «T.
PORTUGAL», «W. FINLÂNDIA», «X. SUÉCIA» e «Y. REINO
UNIDO»;
iii) Após a palavra «Nenhum.» da rubrica «D. ALEMANHA» é inserido o seguinte:
«E. ESTÓNIA
Nenhum.»;
iv) Após a palavra «Nenhum.» da rubrica «J. ITÁLIA» é inserido o
seguinte:
«K. CHIPRE
Nenhum.
L. LETÓNIA
Nenhum.
M. LITUÂNIA
Nenhum.»;
v) Após a palavra «Nenhum.» da rubrica «N. LUXEMBURGO» é
inserido o seguinte:
«O. HUNGRIA

12. Exercício de uma actividade não assalariada em Malta e de uma
actividade assalariada noutro Estado-Membro.
13. Exercício de uma actividade não assalariada em Portugal e de
uma actividade assalariada noutro Estado-Membro.
14. Exercício de uma actividade não assalariada na Finlândia e de
uma actividade assalariada noutro Estado-Membro, por uma
pessoa residente na Finlândia.
15. Exercício de uma actividade não assalariada na Eslováquia e de
uma actividade assalariada noutro Estado-Membro.
16. Exercício de uma actividade não assalariada na Suécia e de
uma actividade assalariada noutro Estado-Membro, por uma
pessoa residente na Suécia.»;
p) O Anexo VIII «Regimes que prevêem unicamente abonos de família
ou abonos suplementares ou especiais em benefício de órfãos (Artigo 78.oA do Regulamento)» é alterado do seguinte modo:
i) Após a última entrada da rubrica «A. BÉLGICA» é inserido o
seguinte:
«B. REPÚBLICA CHECA
Nenhum.»;
ii) As rubricas «B. DINAMARCA», «C. ALEMANHA», «D. ESPANHA», «E. FRANÇA», «F. GRÉCIA», «G. IRLANDA», «H. ITÁLIA», «I. LUXEMBURGO», «J. PAÍSES BAIXOS», «K. ÁUSTRIA»,
«L. PORTUGAL», «M. FINLÂNDIA», «N. SUÉCIA» e «O. REINO
UNIDO» são reordenadas com as respectivas entradas, passando a «C. DINAMARCA», «D. ALEMANHA», «F. GRÉCIA»,
«G. ESPANHA», «H. FRANÇA», «I. IRLANDA», «J. ITÁLIA», «N.

Nenhum.
P. MALTA
Nenhum.»;
vi) Após a palavra «Nenhum.» da rubrica «R. ÁUSTRIA» é inserido
o seguinte:
«S. POLÓNIA
Nenhum.»;
vii) Após a palavra «Nenhum.» da rubrica «T. PORTUGAL» é inserido o seguinte:
«U. ESLOVÉNIA
Nenhum.
V. ESLOVÁQUIA
Nenhum.».
2.
31972 R 0574: Regulamento (CEE) n.o 574/72 do Conselho, de
21 de Março de 1972, que estabelece as modalidades de aplicação do
Regulamento (CEE) n.o 1408/71 relativo à aplicação dos regimes de
segurança social aos trabalhadores assalariados, aos trabalhadores não
assalariados e aos membros da sua família que se deslocam no interior
da Comunidade (JO L 74 de 27.3.1972, p. 2), com a redacção e última
actualização que lhe foi dada por:
— 31997 R 0118: Regulamento (CE) n.o 118/97 do Conselho, de
2.12.1996 (JO L 28 de 30.1.1997, p. 1),
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e posteriormente alterado por:

23.9.2003

«E. ESTÓNIA

— 31997 R 1290: Regulamento (CE) n.o 1290/97 do Conselho, de
27.6.1997 (JO L 176 de 4.7.1997, p. 1),
— 31998 R 1223: Regulamento (CE) n.o 1223/98 do Conselho, de
4.6.1998 (JO L 168 de 13.6.1998, p. 1),
— 31998 R 1606: Regulamento (CE) n.o 1606/98 do Conselho, de
29.6.1998 (JO L 209 de 25.7.1998, p. 1),
— 31999 R 0307: Regulamento (CE) n.o 307/1999 do Conselho, de
8.2.1999 (JO L 38 de 12.2.1999, p. 1),
— 31999 R 1399: Regulamento (CE) n.o 1399/1999 do Conselho, de
29.4.1999 (JO L 164 de 30.6.1999, p. 1),
— 32001 R 0089: Regulamento (CE) n.o 89/2001 da Comissão, de
17.1.2001 (JO L 14 de 18.1.2001, p. 16),

Sotsiaalministeerium (Ministério dos Assuntos Sociais), Tallin.»;
iv) Após a última entrada da rubrica «J. ITÁLIA» é inserido o
seguinte:
«K. CHIPRE
1. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministério do Trabalho e do Seguro Social) Λευκωσία.
2. Υπουργός Υγείας (Ministério da Saúde), Λευκωσία.
L. LETÓNIA
Labklājı̄bas ministrija (Ministério da Previdência), Riga.
M. LITUÂNIA

n.o

1386/2001 do Parlamento
— 32001 R 1386: Regulamento (CE)
Europeu e do Conselho, de 5.6.2001 (JO L 187 de 10.7.2001, p. 1)
— 32002 R 0410: Regulamento (CE) n.o 410/2002 da Comissão, de
27.2.2002 (JO L 62 de 5.3.2002, p. 17).
a) O Anexo 1 «Autoridades competentes (Alínea 1) do artigo 1.o do
Regulamento, n.o 1 do artigo 4.o e artigo 122.o do Regulamento de
execução)» é alterado do seguinte modo:
i) Após a última entrada da rubrica «A. BÉLGICA» é inserido o
seguinte:
«B. REPÚBLICA CHECA
1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministério do Trabalho e dos Assuntos Sociais), Praga.

1. Socialinės apsaugos ir darbo ministras (Ministério da
Segurança Social e do Trabalho), Vilnius.
2. Sveikatos apsaugos ministras (Ministério da Saúde), Vilnius.»;
v) Após a última entrada da rubrica «N. LUXEMBURGO» é inserido o seguinte:
«O. HUNGRIA
1. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (Ministério da Saúde, dos Assuntos Sociais e da Família),
Budapeste.
2. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Ministério do Emprego e do Trabalho), Budapeste.

2. Ministerstvo zdravotnictví (Ministério da Saúde), Praga.
3. Ministerstvo obrany (Ministério da Defesa), Praga.
4. Ministerstvo vnitra (Ministério do Interior), Praga.

3. Pénzügyminisztérium (Ministério das Finanças), Budapeste.
P. MALTA

5. Ministerstvo spravedlnosti (Ministério da Justiça), Praga.

- all-Politika Soċjali (Ministério da Política So1. Ministru gh
cial), La Valeta.

6. Ministerstvo financí (Ministério das Finanças), Praga.»;

- -ha (Ministério da Saúde), La Valeta.»;
2. Ministru tas-Sah

ii) As rubricas «B. DINAMARCA», «C. ALEMANHA», «D. ESPANHA», «E. FRANÇA», «F. GRÉCIA», «G. IRLANDA», «H. ITÁLIA»,
«I. LUXEMBURGO», «J. PAÍSES BAIXOS», «K. ÁUSTRIA», «L.
PORTUGAL», «M. FINLÂNDIA», «N. SUÉCIA» e «O. REINO
UNIDO» são reordenadas com as respectivas entradas, passando
a «C. DINAMARCA», «D. ALEMANHA», «F. GRÉCIA», «G. ESPANHA», «H. FRANÇA», «I. IRLANDA», «J. ITÁLIA», «N. LUXEMBURGO», «Q. PAÍSES BAIXOS», «R. ÁUSTRIA», «T. PORTUGAL», «W. FINLÂNDIA», «X. SUÉCIA» e «Y. REINO UNIDO»;
iii) Após a entrada da rubrica «D. ALEMANHA» é inserido o seguinte:

vi) Após a última entrada da rubrica «R. ÁUSTRIA» é inserido o
seguinte:
«S. POLÓNIA
1. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ministério da Economia, do Trabalho e da Política Social),
Varsóvia.
2. Minister Zdrowia (Ministério da Saúde), Varsóvia.»;
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vii) Após a última entrada da rubrica «T. PORTUGAL» é inserido o
seguinte:
«U. ESLOVÉNIA
1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministério do Trabalho, da Família e dos Assuntos Sociais),
Liubliana.
2. Ministrstvo za zdravje (Ministério da Saúde), Liubliana.
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V. ESLOVÁQUIA
1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky (Ministério do Trabalho, dos Assuntos Sociais
e da Família da República Eslovaca), Bratislava.
2. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministério da Saúde da República Eslovaca), Bratislava.»;

b) O Anexo 2 «Instituições competentes (Alínea o) do artigo 1.o do Regulamento e n.o 2 do artigo 4.o do Regulamento
de execução)» é alterado do seguinte modo:
i) Após a última entrada da rubrica «A. BÉLGICA» é inserido o seguinte:
«B. REPÚBLICA CHECA
1. Doença e maternidade:
a) Prestações em espécie: o organismo de seguro de saúde em que o interessado está segurado;
b) Prestações pecuniárias:
i) Regra geral: Česká správa sociálního zabezpečení (Administração da Segurança Social Checa e
respectivas unidades regionais), Praga;
ii) Para membros das forças armadas:
— militares de carreira: Serviço de Segurança Social do Ministério da Defesa;
— membros da polícia: Serviço de Segurança Social do Ministério do Interior;
— membros dos serviços prisionais: Serviço de Segurança Social do Ministério da Justiça;
— membros da administração aduaneira: Serviço de Segurança Social do Ministério das Finanças;
2. Invalidez, velhice e morte (pensões):
a) Regra geral: Česká správa sociálního zabezpečení (Administração da Segurança Social Checa), Praga;
b) Para membros das forças armadas:
— militares de carreira: Serviço de Segurança Social do Ministério da Defesa;
— membros da polícia: Serviço de Segurança Social do Ministério do Interior;
— membros dos serviços prisionais: Serviço de Segurança Social do Ministério da Justiça;
— membros da administração aduaneira: Serviço de Segurança Social do Ministério das Finanças;
3. Acidentes de trabalho e doenças profissionais:
a) Prestações em espécie: o organismo de seguro de saúde em que o interessado está segurado;
b) Prestações pecuniárias:
i) Regra geral:
— indemnizações para acidentes de trabalho e doenças profissionais:
a entidade patronal ou a seguradora em substituição desta;
Česká pojišt’ovna a.s. (Companhia de Seguros Checa);
Kooperativa pojišt’ovna, a.s. (Cooperativa de Seguros Checa);
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— pensões: Česká správa sociálního zabezpečení (Administração da Segurança Social Checa),
Praga;
— prestações a curto prazo: Česká správa sociálního zabezpečení. (Administração da Segurança
Social Checa), Praga, e respectivas unidades regionais
ii) Para membros das forças armadas:
— militares de carreira: Serviço de Segurança Social do Ministério da Defesa, Praga;
— membros da polícia: Serviço de Segurança Social do Ministério do Interior, Praga;
— membros dos serviços prisionais: Serviço de Segurança Social do Ministério da Justiça, Praga;
— membros da administração aduaneira: Serviço de Segurança Social do Ministério das Finanças,
Praga.
4. Subsídio por morte: Autoridades municipais designadas em função da residência do interessado (estadia).
5. Prestações de desemprego: Serviços de Emprego em função da residência do interessado (estadia).
6. Prestações familiares: Autoridades municipais designadas em função da residência do interessado (estadia).»;
ii) As rubricas «B. DINAMARCA», «C. ALEMANHA», «D. ESPANHA», «E. FRANÇA», «F. GRÉCIA», «G. IRLANDA», «H.
ITÁLIA», «I. LUXEMBURGO», «J. PAÍSES BAIXOS», «K. ÁUSTRIA», «L. PORTUGAL», «M. FINLÂNDIA», «N.
SUÉCIA» e «O. REINO UNIDO» são reordenadas com as respectivas entradas, passando a «C. DINAMARCA»,
«D. ALEMANHA», «F. GRÉCIA», «G. ESPANHA», «H. FRANÇA», «I. IRLANDA», «J. ITÁLIA», «N. LUXEMBURGO»,
«Q. PAÍSES BAIXOS», «R. ÁUSTRIA», «T. PORTUGAL», «W. FINLÂNDIA», «X. SUÉCIA» e «Y. REINO UNIDO»;
iii) Após a última entrada da rubrica «D. ALEMANHA» é inserido o seguinte:
«E. ESTÓNIA
1. Doença e maternidade: Eesti Haigekassa (Fundo de Seguro de Doença da Estónia), Tallin.
2. Invalidez, velhice e pensões de sobrevivência: Sotsiaalkindlustusamet (Instituto de Seguro Social), Tallin.
3. Acidentes de trabalho e doenças profissionais:
a) Indemnizações previstas ao abrigo do Código Civil: entidades patronais;
b) Pensões: Sotsiaalkindlustusamet (Instituto de Seguro Social), Tallin.
4. Subsídio por morte: Sotsiaalkindlustusamet (Instituto de Seguro Social), Tallin.
5. Desemprego: Tööturuamet (Intituto do Mercado de Trabalho), Tallin.
6. Prestações familiares: Sotsiaalkindlustusamet (Instituto de Seguro Social), Tallin.
7. Questões relativas ao pagamento das contribuições para a segurança social (taxas sociais): Maksuamet
(Departamento dos Impostos), Tallin.»;
iv) Após a última entrada da rubrica «J. ITÁLIA» é inserido o seguinte:
«K. CHIPRE
1. Prestações em espécie: Υπουργείο Υγείας (Ministério da Saúde), Λευκωσία
2. Prestações pecuniárias: Tµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(Departamento do Seguro Social, Ministério do Trabalho e do Seguro Social), Λευκωσία.
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L. LETÓNIA
A competência das instituições será determinada pelas disposições da legislação letã, salvo especificação em
contrário nos números seguintes:
1. Em todos os casos, com excepção das prestações em espécies no domínio da saúde: Valsts sociālās
apdrošināšanas ag‘entūra (Serviço Nacional de Seguro Social), Riga.
2. Prestações em espécies no domínio da saúde: Valsts obligātās veselı̄bas apdrošināšanas ag‘entūra (Serviço
Nacional de Seguro de Saúde Obrigatório), Riga.
M. LITUÂNIA
1. Doença e maternidade:
a) Doença:
i) Prestações em espécie: Valstybinė ligoniu˛ kasa (Fundo Nacional de Doença), Vilnius;
ii) Prestações pecuniárias: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Fundo Nacional de Seguro
Social);
b) Maternidade:
i) Prestações em espécie: Valstybinė ligoniu˛ kasa (Fundo Nacional de Doença), Vilnius;
ii) Prestações pecuniárias: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Fundo Nacional de Seguro
Social), Vilnius.
2. Invalidez: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Fundo Nacional de Seguro Social), Vilnius.
3. Velhice, morte (pensões): Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Fundo Nacional de Seguro
Social), Vilnius.
4. Acidentes de trabalho, doenças profissionais:
a) Prestações em espécie: Valstybinė ligoniu˛ kasa (Fundo Nacional de Doença), Vilnius;
b) Prestações pecuniárias: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Fundo Nacional de Seguro
Social), Vilnius.
5. Subsídio por morte: Savivaldybiu˛ socialinės paramos skyriai (Departamentos Municipais de Assistência
Social).
6. Desemprego: Respublikinė darbo birža (Serviço Nacional de Emprego), Vilnius.
7. Prestações familiares: Savivaldybiu˛ socialinės paramos skyriai (Departamentos Municipais de Assistência
Social).»;
v) Após a última entrada da rubrica «N. LUXEMBURGO» é inserido o seguinte:
«O. HUNGRIA
1. Doença e maternidade:
Prestações em espécie e prestações pecuniárias: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fundo Nacional de
Seguro de Doença), Budapeste.
2. Invalidez:
a) Prestações em espécie: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fundo Nacional de Seguro de Doença),
Budapeste;
b) Prestações pecuniárias: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administração Central do Seguro
Nacional de Pensões de Aposentação), Budapeste.
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3. Velhice, morte (pensões):
a) Pensão de velhice — sector da segurança social: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administração Central do Seguro Nacional de Pensões de Aposentação), Budapeste;
b) Pensão de velhice — sector privado: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Autoridade Nacional de
Controlo Financeiro), Budapeste;
c) Pensões de sobrevivência: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administração Central do Seguro
Nacional de Pensões de Aposentação), Budapeste;
d) Subsídio de velhice de carácter não contributivo: Illetékes helyi önkormányzat (administração local
competente).
4. Acidentes de trabalho, doenças profissionais:
a) Prestações em espécie: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fundo Nacional de Seguro de Doença),
Budapeste;
b) Prestações pecuniárias — acidentes de trabalho: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fundo Nacional
de Seguro de Doença), Budapeste;
c) Outras prestações pecuniárias: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administração Central do
Seguro Nacional de Pensões de Aposentação), Budapeste.
5. Desemprego:
Prestações pecuniárias: Foglalkoztatási Hivatal (Serviço de Emprego), Budapeste.
6. Família:
Prestações pecuniárias:
— Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (Serviço de apoio pecuniário
à família, caso esse tipo de serviço seja providenciado pela entidade patronal);
— Államháztartási Hivatal (Serviço de Finanças Públicas);
— Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fundo Nacional de Seguro de Doença).
P. MALTA
1. Prestações pecuniárias: Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Departamento da Segurança Social), da Valeta.
- -ha (Repartição de Saúde), da Valeta.»;
2. Prestações em espécie: Diviżjoni tas-Sah
vi) Após a última entrada da rubrica «R. ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:
«S. POLÓNIA
1. Doença e maternidade:
a) Prestações em espécie: kasa chorych (Fundo de Doença) em que o interessado está segurado;
b) Prestações pecuniárias:
i) Entidades patronais responsáveis pelo pagamento das prestações;
ii) Extensões do Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro Social — ZUS) com jurisdição
territorial sobre a sede oficial da entidade patronal do segurado ou do trabalhador não assalariado
durante o período de seguro e extensões do Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro
Social — ZUS) com jurisdição territorial sobre o local de residência ou de estadia do segurado,
após a expiração do seguro;
iii) Secções regionais do Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fundo do Seguro Social Agrícola — KRUS) com jurisdição territorial sobre o local de seguro do agricultor.
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2. Invalidez, velhice e morte (pensões):
a) Para trabalhadores assalariados e trabalhadores não assalariados, com excepção de agricultores independentes: departamentos do Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro Social — ZUS)
designados para cooperação com as instituições competentes de determinados Estados-Membros;
b) Para agricultores independentes: secções regionais do Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(Fundo do Seguro Social Agrícola — KRUS) designados para cooperação com as instituições competentes de determinados Estados-Membros;
c) Para militares de carreira, com exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro
de 1999: entidades especializadas do Ministério da Defesa Nacional;
d) Para agentes de polícia, do Serviço Nacional de Bombeiros, da Guarda de Fronteiras, da Agência de
Segurança Interna, da Agência de Informações Externas e do Gabinete de Segurança Governamental,
com exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro de 1999: entidades
especializadas do Ministério do Interior e da Administração;
e) Para guardas prisionais, com exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro de
1999: entidades especializadas do Ministério da Justiça;
f) Para juízes e Delegados do Ministério Público: entidades especializadas do Ministério da Justiça.
3. Acidentes de trabalho e doenças profissionais:
a) Prestações em espécie: kasa chorych (Fundo de Doença) em que o interessado está segurado;
b) Prestações pecuniárias:
i) No caso de doença:
— entidades patronais responsáveis pelo pagamento das prestações;
— extensões do Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro Social — ZUS) com
jurisdição territorial sobre a sede oficial da entidade patronal do segurado ou do trabalhador
não assalariado durante o período de seguro e extensões do Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(Instituto do Seguro Social — ZUS) com jurisdição territorial sobre o local de residência ou de
estadia do segurado, após a expiração do seguro;
— secções regionais do Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fundo do Seguro Social
Agrícola — KRUS) com jurisdição territorial sobre o local de seguro do agricultor;
ii) Invalidez ou morte do trabalhador cujo vencimento constitui o principal sustento do agregado
familiar:
— para trabalhadores assalariados e trabalhadores não assalariados (com excepção de agricultores
independentes) e para diplomados desempregados designados para formação ou internato:
unidades do Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro Social — ZUS) designadas
para cooperação com as instituições competentes de determinados Estados-Membros;
— para agricultores independentes: secções regionais do Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fundo do Seguro Social Agrícola — KRUS) designados para cooperação com as instituições competentes de determinados Estados-Membros;
— para militares de carreira, com exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de
Janeiro de 1999: entidades especializadas do Ministério da Defesa Nacional;
— para agentes de polícia, do Serviço Nacional de Bombeiros, da Guarda de Fronteiras, da
Agência de Segurança Interna, da Agência de Informações Externas e do Gabinete de Segurança
Governamental, com exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro de
1999: entidades especializadas do Ministério do Interior e da Administração;
— para guardas prisionais, com exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de
Janeiro de 1999: entidades especializadas do Ministério da Justiça;
— para juízes e Delegados do Ministério Público: entidades especializadas do Ministério da Justiça.
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4. Subsídios de funeral:
a) Para trabalhadores assalariados e trabalhadores não assalariados (com excepção de agricultores independentes) e para desempregados com direito a prestações de desemprego: serviços regionais do
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro Social — ZUS) com jurisdição territorial sobre
o local de residência;
b) Para agricultores independentes: secções regionais do Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(Fundo do Seguro Social Agrícola — KRUS) com jurisdição territorial sobre o local de seguro do
agricultor;
c) Para militares de carreira, com exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro
de 1999: entidades especializadas do Ministério da Defesa Nacional;
d) Para agentes de polícia, do Serviço Nacional de Bombeiros, da Guarda de Fronteiras, da Agência de
Segurança Interna, da Agência de Informações Externas e do Gabinete de Segurança Governamental,
com exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro de 1999: entidades
especializadas do Ministério do Interior e da Administração;
e) Para guardas prisionais, com exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro de
1999: entidades especializadas do Ministério da Justiça;
f) Para juízes e Delegados do Ministério Público: entidades especializadas do Ministério da Justiça;
g) Para reformados:
— departamentos do Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro Social — ZUS) designados para cooperação com as instituições competentes de determinados Estados-Membros;
— secções regionais do Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fundo do Seguro Social Agrícola — KRUS) designados para cooperação com as instituições competentes de determinados
Estados-Membros;
— entidades especializadas do Ministério da Defesa Nacional (antigos militares de carreira, com
exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro de 1999);
— entidades especializadas do Ministério do Interior e da Administração (antigos agentes da polícia,
do Serviço Nacional de Bombeiros, da Guarda de Fronteiras, do Serviço de Defesa do Estado, da
Agência de Segurança Interna, da Agência de Informações Externas e do Gabinete de Segurança
Governamental, com exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro de
1999);
— entidades especializadas do Ministério da Justiça (antigos guardas prisionais, com exclusão dos que
tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro de 1999);
— entidades especializadas do Ministério da Justiça (antigos juízes e Delegados do Ministério Público);
h) Para pessoas que recebam prestações ou subsídios de pré-reforma: wojewódzkie urze˛dy pracy (Serviços
de Emprego das regiões administrativas (voivod)) com jurisdição territorial sobre o local de residência
ou de estadia.
5. Desemprego:
a) Prestações em espécie: kasa chorych (Fundo de Doença) em que o interessado está segurado;
b) Prestações pecuniárias: wojewódzkie urze˛dy pracy (Serviços de Emprego das regiões administrativas
(voivod)) com jurisdição territorial sobre o local de residência ou de estadia.
6. Prestações familiares:
a) Para trabalhadores assalariados e trabalhadores não assalariados, com excepção de agricultores independentes:
— entidades patronais responsáveis pelo pagamento das prestações;
— extensões do Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro Social — ZUS) com jurisdição
territorial sobre a sede oficial da entidade patronal do segurado ou do trabalhador não assalariado;
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b) Para agricultores independentes: secções regionais do Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(Fundo do Seguro Social Agrícola — KRUS) com jurisdição territorial sobre o local de seguro do
agricultor;
c) Para reformados:
— departamentos do Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro Social — ZUS) designados para cooperação com as instituições competentes de determinados Estados-Membros;
— secções regionais do Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fundo do Seguro Social Agrícola — KRUS) designados para cooperação com as instituições competentes de determinados
Estados-Membros;
— entidades especializadas do Ministério da Defesa Nacional (antigos militares de carreira, com
exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro de 1999);
— entidades especializadas do Ministério do Interior e da Administração (antigos agentes da polícia,
do Serviço Nacional de Bombeiros, da Guarda de Fronteiras, do Serviço de Defesa do Estado, da
Agência de Segurança Interna, da Agência de Informações Externas e do Gabinete de Segurança
Governamental, com exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro de
1999);
— entidades especializadas do Ministério da Justiça (antigos guardas prisionais, com exclusão dos que
tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro de 1999);
— entidades especializadas do Ministério da Justiça (antigos juízes e Delegados do Ministério Público);
d) Para desempregados: wojewódzkie urze˛dy pracy (Serviços de Emprego das regiões administrativas
(voivod)) com jurisdição territorial sobre o local de residência ou de estadia;
e) Para outras categorias de pessoas:
— ośrodki pomocy społecznej (Centros de Assistência Social) do local (comun) de residência;
— powiatowe centra pomocy rodzinie (Centros Distritais de Assistência à Família) com jurisdição
territorial sobre o local de residência;»
vii) Após a última entrada da rubrica «T. PORTUGAL» é inserido o seguinte:
«U. ESLOVÉNIA
1. Prestações pecuniárias:
a) Subsídios por doença e morte: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Instituto de Seguro de
Doença da Eslovénia);
b) Velhice, invalidez e morte: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Instituto de
Seguro de Pensões e de Invalidez da Eslovénia);
c) Desemprego: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Serviço de Emprego da Eslovénia);
d) Prestações familiares e de maternidade: Center za socialno delo — centralna enota Bežigrad (Centro de
Acção Social — Unidade Central de Bežigrad).
2. Prestações em espécie:
Doença e maternidade: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Instituto de Seguro de Doença da
Eslovénia).
V. ESLOVÁQUIA
1. Doença e maternidade:
A. Prestações pecuniárias:
a) Regra geral: Sociálna poist’ovňa (Serviço de Seguro Social), Bratislava;
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b) Para militares de carreira do Exército da República Eslovaca e guardas ferroviários: Vojenský úrad
sociálneho zabezpečenia (Serviço de Segurança Social das Forças Armadas), Bratislava;
c) Para militares de carreira das unidades militares do Ministério do Interior da República Eslovaca:
Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
(Organismos financiados pelo orçamento para as unidades militares do Ministério do Interior da
República Eslovaca);
d) Para membros das forças policiais: Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v
rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organismos financiados pelo orçamento e por
contribuições para os membros das forças policiais no âmbito do Ministério do Interior da
República Eslovaca);
e) Para membros da Polícia ferroviária: Generálne riaditel’stvo Železničnej polície (Direcção-Geral da
Polícia Ferroviária), Bratislava;
f) Para membros do Serviço de Informação da Eslováquia: Slovenská informačná služba (Serviço de
Informação da Eslováquia), Bratislava;
g) Para membros do Corpo de Guardas dos Tribunais e das Prisões: Generálne riaditel’stvo Zboru
väzenskej a justičnej stráže (Direcção-Geral do Corpo de Guardas dos Tribunais e das Prisões),
Bratislava;
h) Para agentes aduaneiros: Colné riaditel’stvo Slovenskej republiky (Direcção das Alfândegas da
República Eslovaca), Bratislava.
B. Prestações em espécie: organismos de seguro de saúde.
2. Invalidez:
a) Regra geral: Sociálna pois'ovňa (Serviço de Seguro Social), Bratislava;
b) Para militares de carreira do Exército da República Eslovaca e guardas ferroviários: Vojenský úrad
sociálneho zabezpečenia (Serviço de Segurança Social das Forças Armadas), Bratislava;
c) Para membros da forças policiais e militares de carreira das unidades militares do Ministério do
Interior da República Eslovaca: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministério do Interior da
República Eslovaca), Bratislava;
d) Para membros da Polícia ferroviária: Generálne riadite'stvo Železničnej polície (Direcção-Geral da
Polícia Ferroviária), Bratislava;
e) Para membros do Serviço de Informação da Eslováquia: Slovenská informačná služba (Serviço de
Informação da Eslováquia), Bratislava;
f) Para membros do Corpo de Guardas dos Tribunais e das Prisões: Generálne riaditel’stvo Zboru
väzenskej a justičnej stráže (Direcção-Geral do Corpo de Guardas dos Tribunais e das Prisões),
Bratislava;
g) Para agentes aduaneiros: Colné riaditel’stvo Slovenskej republiky (Direcção das Alfândegas da República Eslovaca), Bratislava.
3. Prestações por velhice:
a) Regra geral: Sociálna pois'ovňa (Serviço de Seguro Social), Bratislava;
b) Para militares de carreira do Exército da República Eslovaca e guardas ferroviários: Vojenský úrad
sociálneho zabezpečenia (Serviço de Segurança Social das Forças Armadas), Bratislava;
c) Para membros da forças policiais e militares de carreira das unidades militares do Ministério do
Interior da República Eslovaca: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministério do Interior da
República Eslovaca), Bratislava;
d) Para membros da Polícia ferroviária: Generálne riadite'stvo Železničnej polície (Direcção-Geral da
Polícia Ferroviária), Bratislava;
e) Para membros do Serviço de Informação da Eslováquia: Slovenská informačná služba (Serviço de
Informação da Eslováquia), Bratislava;
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f) Para membros do Corpo de Guardas dos Tribunais e das Prisões: Generálne riaditel’stvo Zboru
väzenskej a justičnej stráže (Direcção-Geral do Corpo de Guardas dos Tribunais e das Prisões),
Bratislava;
g) Para agentes aduaneiros: Colné riaditel’stvo Slovenskej republiky (Direcção das Alfândegas da República Eslovaca), Bratislava.
4. Prestações de sobrevivência:
a) Regra geral: Sociálna pois'ovňa (Serviço de Seguro Social), Bratislava;
b) Para militares de carreira do Exército da República Eslovaca e guardas ferroviários: Vojenský úrad
sociálneho zabezpečenia (Serviço de Segurança Social das Forças Armadas), Bratislava;
c) Para militares de carreira das unidades militares do Ministério do Interior da República Eslovaca:
Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
(Organismos financiados pelo orçamento para as unidades militares do Ministério do Interior da
República Eslovaca);
d) Para membros da Polícia ferroviária: Generálne riaditel’stvo Železničnej polície (Direcção-Geral da
Polícia Ferroviária), Bratislava;
e) Para membros do Serviço de Informação da Eslováquia: Slovenská informačná služba (Serviço de
Informação da Eslováquia), Bratislava;
f) Para membros do Corpo de Guardas dos Tribunais e das Prisões: Generálne riaditel’stvo Zboru
väzenskej a justičnej stráže (Direcção-Geral do Corpo de Guardas dos Tribunais e das Prisões),
Bratislava;
g) Para agentes aduaneiros: Colné riadite'stvo Slovenskej republiky (Direcção das Alfândegas da República
Eslovaca), Bratislava.
5. Acidentes de trabalho e doenças profissionais:
A. Prestações pecuniárias:
a) Regra geral: Sociálna poist’ovňa (Serviço de Seguro Social), Bratislava;
b) Para militares de carreira do Exército da República Eslovaca e guardas ferroviários: Vojenský úrad
sociálneho zabezpečenia (Serviço de Segurança Social das Forças Armadas), Bratislava;
c) Para militares de carreira das unidades militares do Ministério do Interior da República Eslovaca:
Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
(Organismos financiados pelo orçamento para as unidades militares do Ministério do Interior da
República Eslovaca);
d) Para membros das forças policiais: Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v
rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organismos financiados pelo orçamento e por
contribuições para os membros das forças policiais no âmbito do Ministério do Interior da
República Eslovaca);
e) Para membros da Polícia ferroviária: Generálne riaditel’stvo Železničnej polície (Direcção-Geral da
Polícia Ferroviária), Bratislava;
f) Para membros do Serviço de Informação da Eslováquia: Slovenská informačná služba (Serviço de
Informação da Eslováquia), Bratislava;
g) Para membros do Corpo de Guardas dos Tribunais e das Prisões: Generálne riaditel’stvo Zboru
väzenskej a justičnej stráže (Direcção-Geral do Corpo de funcionários judiciais e guardas prisionais), Bratislava.
B. Prestações em espécie: organismos de seguro de saúde.
6. Subsídio por morte:
a) Subsídio de funeral em geral: Serviços distritais;
b) Para militares de carreira do Exército da República Eslovaca e guardas ferroviários: Vojenský úrad
sociálneho zabezpečenia (Serviço de Segurança Social das Forças Armadas), Bratislava;
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c) Para membros da forças policiais e militares de carreira das unidades militares do Ministério do
Interior da República Eslovaca: Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky (Organismos financiados pelo orçamento e por contribuições no âmbito do
Ministério do Interior da República Eslovaca);
7. Desemprego: Národný úrad práce (Serviço Nacional de Emprego), Bratislava.
8. Prestações familiares:
a) Para trabalhadores assalariados: entidades patronais;
b) Para trabalhadores não assalariados e reformados: Sociálna poist’ovňa (Serviço de Seguro Social),
Bratislava;
c) Para outras pessoas: Serviços distritais.»;
c) O Anexo 3 «Instituições do lugar de residência e instituições do lugar de estadia (Alínea p) do artigo 1.o do
Regulamento e n.o 3 do artigo 4.o do Regulamento de execução)» é alterado do seguinte modo:
i) Após a última entrada da rubrica «A. BÉLGICA» é inserido o seguinte:
«B. REPÚBLICA CHECA
1. Prestações em espécie: o organismo de seguro de saúde (consoante a escolha).
2. Prestações pecuniárias:
a) Para doença e maternidade: Česká správa sociálního zabezpečení (Administração da Segurança Social
Checa, Praga, e respectivos serviços regionais);
b) Para invalidez, velhice e morte (pensões): Česká správa sociálního zabezpečení (Administração da
Segurança Social Checa) Praga, e respectivas unidades regionais;
c) Para acidentes de trabalho e doenças profissionais: Česká správa sociálního zabezpečení (Administração da Segurança Social Checa) Praga, e respectivas unidades regionais;
d) Para desemprego: Serviços de Emprego em função da residência do interessado (estadia).
e) Prestações familiares e outras: Autoridades municipais designadas em função da residência do interessado (estadia).»;
ii) As rubricas «B. DINAMARCA», «C. ALEMANHA», «D. ESPANHA», «E. FRANÇA», «F. GRÉCIA», «G. IRLANDA», «H.
ITÁLIA», «I. LUXEMBURGO», «J. PAÍSES BAIXOS», «K. ÁUSTRIA», «L. PORTUGAL», «M. FINLÂNDIA», «N.
SUÉCIA» e «O. REINO UNIDO» são reordenadas com as respectivas entradas, passando a «C. DINAMARCA»,
«D. ALEMANHA», «F. GRÉCIA», «G. ESPANHA», «H. FRANÇA», «I. IRLANDA», «J. ITÁLIA», «N. LUXEMBURGO»,
«Q. PAÍSES BAIXOS», «R. ÁUSTRIA», «T. PORTUGAL», «W. FINLÂNDIA», «X. SUÉCIA» e «Y. REINO UNIDO»;
iii) Após a última entrada da rubrica «D. ALEMANHA» é inserido o seguinte:
«E. ESTÓNIA
1. Doença e maternidade: Eesti Haigekassa (Fundo de Seguro de Doença da Estónia);
2. Invalidez, velhice e pensões de sobrevivência, subsídios por morte e prestações familiares: Sotsiaalkindlustusamet (Instituto de Seguro Social);
3. Desemprego: serviço de emprego local.»;
iv) Após a última entrada da rubrica «J. ITÁLIA» é inserido o seguinte:
«K. CHIPRE
1. Prestações em espécie: Υπουργείο Υγείας (Ministério da Saúde), Λευκωσία.
2. Prestações pecuniárias: Tµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
(Departamento do Seguro Social, Ministério do Trabalho e do Seguro Social), Λευκωσία.
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L. LETÓNIA
1. Em todos os casos, com excepção das prestações em espécies no domínio da saúde: Valsts sociālās
apdrošināšanas ag‘entūra (Serviço Nacional de Seguro Social), Riga.
2. Prestações em espécies no domínio da saúde: Valsts obligātās veselı̄bas apdrošināšanas ag‘entūra (Serviço
Nacional de Seguro de Saúde Obrigatório), Riga.
M. LITUÂNIA
1. Doença e maternidade:
a) Doença:
i) Prestações em espécie: Teritorinės ligoniu˛ kasos (Fundos Territoriais de Doença);
ii) Prestações pecuniárias: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai (Secções
territoriais do Fundo Nacional de Seguro Social);
b) Maternidade:
i) Prestações em espécie: Teritorinės ligoniu˛ kasos (Fundos Territoriais de Doença);
ii) Prestações pecuniárias: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Fundo Nacional de Seguro
Social), Vilnius.
2. Invalidez: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Fundo Nacional de Seguro Social), Vilnius.
3. Velhice, morte (pensões): Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Fundo Nacional de Seguro
Social), Vilnius.
4. Acidentes de trabalho, doenças profissionais:
a) Prestações em espécie: Valstybinė ligoniu˛ kasa (Fundo Nacional de Doença), Vilnius;
b) Prestações pecuniárias: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Fundo Nacional de Seguro
Social), Vilnius.
5. Subsídio por morte: Savivaldybiu˛ socialinės paramos skyriai (Departamentos Municipais de Assistência
Social).
6. Desemprego: Respublikinė darbo birža (Serviço Nacional de Emprego), Vilnius.
7. Prestações familiares: Savivaldybiu˛ socialinės paramos skyriai (Departamentos Municipais de Assistência
Social).»;
v) Após a última entrada da rubrica «N. LUXEMBURGO» é inserido o seguinte:
«O. HUNGRIA
I. INSTITUIÇÕES DO LUGAR DE RESIDÊNCIA
1. Doença e maternidade:
Prestações em espécie e prestações pecuniárias: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára
(Serviço da Prefeitura do Fundo Nacional de Seguro de Doença).
2. Invalidez:
a) Prestações em espécie: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Serviço da Prefeitura
do Fundo Nacional de Seguro de Doença);
b) Prestações pecuniárias: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administração Central do Seguro Nacional de Pensões de Aposentação).
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3. Velhice, morte (pensões):
a) Pensão de velhice — sector da segurança social: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administração Central do Seguro Nacional de Pensões de Aposentação);
b) Pensão de velhice — sector privado: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Autoridade Nacional
de Controlo Financeiro), Budapeste;
c) Pensões de sobrevivência: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administração Central do
Seguro Nacional de Pensões de Aposentação);
d) Subsídio de velhice de carácter não contributivo: Illetékes helyi önkormányzat (administração local
competente).
4. Acidentes de trabalho e doenças profissionais:
a) Prestações em espécie: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Serviço da Prefeitura
do Fundo Nacional de Seguro de Doença);
b) Prestações pecuniárias — acidentes de trabalho: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fundo Nacional de Seguro de Doença), Budapeste;
c) Outras prestações pecuniárias: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administração Central
do Seguro Nacional de Pensões de Aposentação).
5. Desemprego:
Prestações pecuniárias: Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja (Serviço da Prefeitura do
Instituto de Emprego).
6. Família:
Prestações pecuniárias:
— Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (Serviço de apoio pecuniário à família, caso esse tipo de serviço seja providenciado pela entidade patronal);
— Területi Államháztartás — i Hivatal (Serviço Regional de Finanças Públicas);
— Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fundo Nacional de Seguro de Doença), Budapeste.
II. INSTITUIÇÕES DO LUGAR DE ESTADIA
1. Doença e maternidade:
Prestações em espécie e prestações pecuniárias: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára
(Serviço da Prefeitura do Fundo Nacional de Seguro de Doença).
2. Invalidez:
a) Prestações em espécie: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Serviço Regional do
Fundo Nacional de Seguro de Doença);
b) Prestações pecuniárias: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administração Central do Seguro Nacional de Pensões de Aposentação).
3. Velhice, morte (pensões):
a) Pensão de velhice — sector da segurança social: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administração Central do Seguro Nacional de Pensões de Aposentação);
b) Pensão de velhice — sector privado: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Autoridade Nacional
de Controlo Financeiro), Budapeste;
c) Pensões de sobrevivência: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administração Central do
Seguro Nacional de Pensões de Aposentação);
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d) Subsídio de velhice de carácter não contributivo: Illetékes helyi önkormányzat (administração local
competente).
4. Acidentes de trabalho e doenças profissionais:
a) Prestações em espécie: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Serviço Regional do
Fundo Nacional de Seguro de Doença);
b) Prestações pecuniárias — subsídio de doença por acidente: Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(Fundo Nacional de Seguro de Doença), Budapeste;
c) Outras prestações pecuniárias: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administração Central
do Seguro Nacional de Pensões de Aposentação).
5. Desemprego:
Prestações pecuniárias: Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja (Serviço da Prefeitura do
Instituto de Emprego).
6. Prestações familiares:
Prestações pecuniárias:
— Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (Serviço de apoio pecuniário à família, caso esse tipo de serviço seja providenciado pela entidade patronal);
— Területi Államháztartási Hivatal (Serviço Regional de Finanças Públicas);
— Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fundo Nacional de Seguro de Doença), Budapeste.
P. MALTA
1. Prestações pecuniárias: Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Departamento da Segurança Social), La Valeta.
- -ha (Repartição de Saúde), La Valeta.»;
2. Prestações em espécie: Diviżjoni tas-Sah
vi) Após a última entrada da rubrica «R. ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:
«S. POLÓNIA
1. Doença e maternidade:
a) Prestações em espécie: kasa chorych (Fundo de Doença) em que o interessado está segurado ou
inscrito;
b) Prestações pecuniárias:
i) Para trabalhadores assalariados e trabalhadores não assalariados, com excepção de agricultores
independentes: serviços regionais do Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro Social
— ZUS) com jurisdição territorial sobre o local de residência ou de estadia;
ii) Para agricultores independentes: secções regionais do Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(Fundo do Seguro Social Agrícola — KRUS) com jurisdição territorial sobre o local residência ou de
estadia.
2. Invalidez, velhice e morte (pensões):
a) Para trabalhadores assalariados e trabalhadores não assalariados, com excepção de agricultores independentes: departamentos do Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro Social — ZUS)
designados para cooperação com as instituições competentes de determinados Estados-Membros;
b) Para agricultores independentes: secções regionais do Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(Fundo do Seguro Social Agrícola — KRUS) designados para cooperação com as instituições competentes de determinados Estados-Membros;
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c) Para militares de carreira, com exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro
de 1999: entidades especializadas do Ministério da Defesa Nacional;
d) Para agentes de polícia, agentes do Serviço Nacional de Bombeiros, da Guarda de Fronteiras, da
Agência de Segurança Interna, da Agência de Informações Externas e do Gabinete de Segurança
Governamental, com exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro de 1999:
entidades especializadas do Ministério do Interior e da Administração;
e) Para guardas prisionais, com exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro de
1999: entidades especializadas do Ministério da Justiça;
f) Para juízes e Delegados do Ministério Público: entidades especializadas do Ministério da Justiça.
3. Acidentes de trabalho e doenças profissionais:
a) Prestações em espécie: kasa chorych (Fundo de Doença) em que o interessado está segurado ou
inscrito;
b) Prestações pecuniárias:
i) No caso de doença:
— serviços regionais do Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro Social — ZUS)
com jurisdição territorial sobre o local de residência ou de estadia;
— secções regionais do Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fundo do Seguro Social
Agrícola — KRUS) com jurisdição territorial sobre o local residência ou de estadia;
ii) Invalidez ou morte do trabalhador cujo vencimento constitui o principal sustento do agregado
familiar:
— para trabalhadores assalariados e trabalhadores não assalariados (com excepção de agricultores
independentes) e para diplomados desempregados designados para formação ou internato:
departamentos do Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro Social — ZUS) designados para cooperação com as instituições competentes de determinados Estados-Membros;
— para agricultores independentes: secções regionais do Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fundo do Seguro Social Agrícola — KRUS) designados para cooperação com as instituições competentes de determinados Estados-Membros;
— para militares de carreira, com exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de
Janeiro de 1999: entidades especializadas do Ministério da Defesa Nacional;
— para agentes de polícia, do Serviço Nacional de Bombeiros, da Guarda de Fronteiras, da
Agência de Segurança Interna, da Agência de Informações Externas e do Gabinete de Segurança
Governamental, com exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro de
1999: entidades especializadas do Ministério do Interior e da Administração;
— para guardas prisionais, com exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de
Janeiro de 1999: entidades especializadas do Ministério da Justiça;
— para juízes e Delegados do Ministério Público: entidades especializadas do Ministério da Justiça.
4. Subsídios de funeral:
a) Para trabalhadores assalariados e trabalhadores não assalariados (com excepção de agricultores independentes) e para desempregados com direito a prestações de desemprego: serviços regionais do
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro Social — ZUS) com jurisdição territorial sobre
o local de residência;
b) Para agricultores independentes: secções regionais do Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(Fundo do Seguro Social Agrícola — KRUS) com jurisdição territorial sobre o local de seguro do
agricultor;
c) Para militares de carreira, com exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro
de 1999: entidades especializadas do Ministério da Defesa Nacional;
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d) Para agentes de polícia, do Serviço Nacional de Bombeiros, da Guarda de Fronteiras, da Agência de
Segurança Interna, da Agência de Informações Externas e do Gabinete de Segurança Governamental,
com exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro de 1999: entidades
especializadas do Ministério do Interior e da Administração;
e) Para guardas prisionais, com exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro de
1999: entidades especializadas do Ministério da Justiça;
f) Para juízes e Delegados do Ministério Público: entidades especializadas do Ministério da Justiça;
g) Para reformados:
— departamentos do Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro Social — ZUS) designados para cooperação com as instituições competentes de determinados Estados-Membros;
— secções regionais do Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fundo do Seguro Social Agrícola — KRUS) designados para cooperação com as instituições competentes de determinados
Estados-Membros;
— entidades especializadas do Ministério da Defesa Nacional (antigos militares de carreira, com
exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro de 1999);
— entidades especializadas do Ministério do Interior e da Administração (antigos agentes da polícia,
do Serviço Nacional de Bombeiros, da Guarda de Fronteiras, do Serviço de Defesa do Estado, da
Agência de Segurança Interna, da Agência de Informações Externas e do Gabinete de Segurança
Governamental, com exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro de
1999);
— entidades especializadas do Ministério da Justiça (antigos guardas prisionais, com exclusão dos que
tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro de 1999);
— entidades especializadas do Ministério da Justiça (antigos juízes e Delegados do Ministério Público);
h) Para pessoas que recebam prestações ou subsídios de pré-reforma: wojewódzkie urze˛dy pracy (Serviços
de Emprego das regiões administrativas (voivod)) com jurisdição territorial sobre o local de residência
ou de estadia.
5. Desemprego:
a) Prestações em espécie: kasa chorych (Fundo de Doença) em que interessado está segurado ou inscrito;
b) Prestações pecuniárias: wojewódzkie urze˛dy pracy (Serviços de Emprego das regiões administrativas
(voivod)) com jurisdição territorial sobre o local de residência ou de estadia.
6. Prestações familiares:
a) Para trabalhadores assalariados e trabalhadores não assalariados, com excepção de agricultores independentes: serviços regionais do Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro Social — ZUS)
com jurisdição territorial sobre o local de residência ou de estadia;
b) Para agricultores independentes: secções regionais do Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(Fundo do Seguro Social Agrícola — KRUS) com jurisdição territorial sobre o local residência ou
de estadia;
c) Para reformados:
— departamentos do Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro Social — ZUS) designados para cooperação com as instituições competentes de determinados Estados-Membros;
— secções regionais do Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fundo do Seguro Social Agrícola — KRUS) designados para cooperação com as instituições competentes de determinados
Estados-Membros;
— entidades especializadas do Ministério da Defesa Nacional (antigos militares de carreira, com
exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro de 1999);
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— entidades especializadas do Ministério do Interior e da Administração (antigos agentes da polícia,
do Serviço Nacional de Bombeiros, da Guarda de Fronteiras, do Serviço de Defesa do Estado, da
Agência de Segurança Interna, da Agência de Informações Externas e do Gabinete de Segurança
Governamental, com exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro de
1999);
— entidades especializadas do Ministério da Justiça (antigos guardas prisionais, com exclusão dos que
tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro de 1999);
— entidades especializadas do Ministério da Justiça (antigos juízes e Delegados do Ministério Público);
d) Para desempregados: wojewódzkie urze˛dy pracy (Serviços de Emprego das regiões administrativas
(voivod)) com jurisdição territorial sobre o local de residência ou de estadia;
e) Para outras categorias de pessoas:
— ośrodki pomocy społecznej (Centros de Assistência Social) do local (comuna) de residência;
— powiatowe centra pomocy rodzinie (Centros Distritais de Assistência à Família) com jurisdição
territorial sobre o local de residência;»
vii) Após a última entrada da rubrica «T. PORTUGAL» é inserido o seguinte:
«U. ESLOVÉNIA
1. Prestações pecuniárias:
a) Subsídios por doença e morte: Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Serviço
Regional do Instituto de Seguro de Doença da Eslovénia);
b) Velhice, invalidez e morte: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Instituto de
Seguro de Pensões e de Invalidez da Eslovénia), Liubliana;
c) Desemprego: Območna enota Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Serviço Regional do Instituto de Emprego da Eslovénia);
d) Prestações familiares e de maternidade: Center za socialno delo — centralna enota Bežigrad (Centro de
Acção Social — Unidade Central de Bežigrad).
2. Prestações em espécie:
Doença e maternidade: Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Serviço Regional do
Instituto de Seguro de Doença da Eslovénia).
V. ESLOVÁQUIA
1. Doença e maternidade:
A. Prestações pecuniárias:
a) Regra geral: Sociálna poist’ovňa (Serviço de Seguro Social), Bratislava;
b) Para militares de carreira do Exército da República Eslovaca e guardas ferroviários: Vojenský úrad
sociálneho zabezpečenia (Serviço de Segurança Social das Forças Armadas), Bratislava;
c) Para militares de carreira das unidades militares do Ministério do Interior da República Eslovaca:
Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
(Organismos financiados pelo orçamento para as unidades militares do Ministério do Interior da
República Eslovaca);
d) Para membros das forças policiais: Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v
rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organismos financiados pelo orçamento e por
contribuições para os membros das forças policiais no âmbito do Ministério do Interior da
República Eslovaca);
e) Para membros da Polícia ferroviária: Generálne riaditel’stvo Železničnej polície (Direcção-Geral da
Polícia Ferroviária), Bratislava;
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f) Para membros do Serviço de Informação da Eslováquia: Slovenská informačná služba (Serviço de
Informação da Eslováquia), Bratislava;
g) Para membros do Corpo de Guardas dos Tribunais e das Prisões: Generálne riaditel’stvo Zboru
väzenskej a justičnej stráže (Direcção-Geral do Corpo de Guardas dos Tribunais e das Prisões),
Bratislava;
h) Para agentes aduaneiros: Colné riaditel’stvo Slovenskej republiky (Direcção das Alfândegas da
República Eslovaca), Bratislava.
B. Prestações em espécie: organismos de seguro de saúde.
2. Invalidez:
a) Regra geral: Sociálna poist’ovňa (Serviço de Seguro Social), Bratislava;
b) Para militares de carreira do Exército da República Eslovaca e guardas ferroviários: Vojenský úrad
sociálneho zabezpečenia (Serviço de Segurança Social das Forças Armadas), Bratislava;
c) Para membros da forças policiais e militares de carreira das unidades militares do Ministério do
Interior: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministério do Interior da República Eslovaca),
Bratislava;
d) Para membros da Polícia ferroviária: Generálne riaditel’stvo Železničnej polície (Direcção-Geral da
Polícia Ferroviária), Bratislava;
e) Para membros do Serviço de Informação da Eslováquia: Slovenská informačná služba (Serviço de
Informação da Eslováquia), Bratislava;
f) Para membros do Corpo de Guardas dos Tribunais e das Prisões: Generálne riaditel’stvo Zboru
väzenskej a justičnej stráže (Direcção-Geral do Corpo de Guardas dos Tribunais e das Prisões),
Bratislava;
g) Para agentes aduaneiros: Colné riaditel’stvo Slovenskej republiky (Direcção das Alfândegas da República Eslovaca), Bratislava.
3. Prestações por velhice:
a) Regra geral: Sociálna poist’ovňa (Serviço de Seguro Social), Bratislava;
b) Para militares de carreira do Exercito da República Eslovaca e guardas ferroviários: Vojenský úrad
sociálneho zabezpečenia (Serviço de Segurança Social das Forças Armadas), Bratislava;
c) Para membros da forças policiais e militares de carreira das unidades militares do Ministério do
Interior da República Eslovaca: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministério do Interior da
República Eslovaca), Bratislava;
d) Para membros da Polícia ferroviária: Generálne riaditel’stvo Železničnej polície (Direcção-Geral da
Polícia Ferroviária), Bratislava;
e) Para membros do Serviço de Informação da Eslováquia: Slovenská informačná služba (Serviço de
Informação da Eslováquia), Bratislava;
f) Para membros do Corpo de Guardas dos Tribunais e das Prisões: Generálne riaditel’stvo Zboru
väzenskej a justičnej stráže (Direcção-Geral do Corpo de Guardas dos Tribunais e das Prisões),
Bratislava;
g) Para agentes aduaneiros: Colné riaditel’stvo Slovenskej republiky (Direcção das Alfândegas da República Eslovaca), Bratislava.
4. Prestações de sobrevivência:
a) Regra geral: Sociálna poist’ovňa (Serviço de Seguro Social), Bratislava;
b) Para militares de carreira do Exército da República Eslovaca e guardas ferroviários: Vojenský úrad
sociálneho zabezpečenia (Serviço de Segurança Social das Forças Armadas), Bratislava;
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c) Para militares de carreira das unidades militares do Ministério do Interior da República Eslovaca:
Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
(Organismos financiados pelo orçamento para as unidades militares do Ministério do Interior da
República Eslovaca);
d) Para membros da Polícia ferroviária: Generálne riaditel’stvo Železničnej polície (Direcção-Geral da
Polícia Ferroviária), Bratislava;
e) Para membros do Serviço de Informação da Eslováquia: Slovenská informačná služba (Serviço de
Informação da Eslováquia), Bratislava;
f) Para membros do Corpo de Guardas dos Tribunais e das Prisões: Generálne riaditel’stvo Zboru
väzenskej a justičnej stráže (Direcção-Geral do Corpo de Guardas dos Tribunais e das Prisões),
Bratislava;
g) Para agentes aduaneiros: Colné riaditel’stvo Slovenskej republiky (Direcção das Alfândegas da República Eslovaca), Bratislava.
5. Acidentes de trabalho e doenças profissionais:
A. Prestações pecuniárias:
a) Regra geral: Sociálna poist’ovňa (Serviço de Seguro Social), Bratislava;
b) Para militares de carreira do Exército da República Eslovaca e guardas ferroviários: Vojenský úrad
sociálneho zabezpečenia (Serviço de Segurança Social das Forças Armadas), Bratislava;
c) Para militares de carreira das unidades militares do Ministério do Interior da República Eslovaca:
Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
(Organismos financiados pelo orçamento para as unidades militares do Ministério do Interior da
República Eslovaca);
d) Para membros das forças policiais: Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v
rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organismos financiados pelo orçamento e por
contribuições para os membros das forças policiais no âmbito do Ministério do Interior da
República Eslovaca);
e) Para membros da Polícia ferroviária: Generálne riaditel’stvo Železničnej polície (Direcção-Geral da
Polícia Ferroviária), Bratislava;
f) Para membros do Serviço de Informação da Eslováquia: Slovenská informačná služba (Serviço de
Informação da Eslováquia), Bratislava;
g) Para membros do Corpo de Guardas dos Tribunais e das Prisões: Generálne riaditel’stvo Zboru
väzenskej a justičnej stráže (Direcção-Geral do Corpo de Guardas dos Tribunais e das Prisões),
Bratislava;
h) Para agentes aduaneiros: Colné riaditel’stvo Slovenskej republiky (Direcção das Alfândegas da
República Eslovaca), Bratislava.
6. Subsídio por morte:
a) Subsídio de funeral em geral: Serviços distritais;
b) Para militares de carreira do Exército da República Eslovaca e guardas ferroviários: Vojenský úrad
sociálneho zabezpečenia (Serviço de Segurança Social das Forças Armadas), Bratislava;
c) Para membros da forças policiais e militares de carreira das tropas do Ministério do Interior da
República Eslovaca: Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky (Organismos financiados pelo orçamento e por contribuições no âmbito do Ministério do
Interior da República Eslovaca).
7. Desemprego: Národný úrad práce — okresné úrady práce (Serviço Nacional de Emprego — Serviços
Distritais do Emprego).
8. Prestações familiares:
a) Para trabalhadores assalariados: entidades patronais;
b) Para trabalhadores não assalariados e reformados: Sociálna poist’ovňa (Serviço de Seguro Social),
Bratislava;
c) Para outras pessoas: Serviços distritais.»;
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d) O Anexo 4 «Organismos de ligação (n.o 1 do artigo 3.o, n.o 4 do artigo 4.o e artigo 122.o do Regulamento de
execução)» é alterado do seguinte modo:
i) Após a última entrada da rubrica «A. BÉLGICA» é inserido o seguinte:
«B. REPÚBLICA CHECA
1. Prestações em espécie: Centrum mezistátních úhrad (Centro de reembolsos internacionais), Praga;
2. Prestações pecuniárias:
a) Para doença e maternidade: Česká správa sociálního zabezpečení (Administração da Segurança Social
Checa), Praga;
b) Para invalidez, velhice e morte (pensões): Česká správa sociálního zabezpečení (Administração da
Segurança Social Checa), Praga;
c) Para acidentes de trabalho e doenças profissionais que sejam pagos pelas entidades patronais: Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministério do Trabalho e dos Assuntos Sociais), Praga.
d) Para desemprego: Ministerstvo práce a sociálních věcí — Správa služeb zaměstnanosti (Ministério do
Trabalho e dos Assuntos Sociais — Administração dos Serviços de Emprego), Praga;
e) Prestações familiares e outras: Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministério do Trabalho e dos
Assuntos Sociais), Praga.»;
ii) As rubricas «B. DINAMARCA», «C. ALEMANHA», «D. ESPANHA», «E. FRANÇA», «F. GRÉCIA», «G. IRLANDA», «H.
ITÁLIA», «I. LUXEMBURGO», «J. PAÍSES BAIXOS», «K. ÁUSTRIA», «L. PORTUGAL», «M. FINLÂNDIA», «N.
SUÉCIA» e «O. REINO UNIDO» são reordenadas com as respectivas entradas, passando a «C. DINAMARCA»,
«D. ALEMANHA», «F. GRÉCIA», «G. ESPANHA», «H. FRANÇA», «I. IRLANDA», «J. ITÁLIA», «N. LUXEMBURGO»,
«Q. PAÍSES BAIXOS», «R. ÁUSTRIA», «T. PORTUGAL», «W. FINLÂNDIA», «X. SUÉCIA» e «Y. REINO UNIDO»;
iii) Após a última entrada da rubrica «D. ALEMANHA» é inserido o seguinte:
«E. ESTÓNIA
1. Doença e maternidade: Eesti Haigekassa (Fundo de Seguro de Doença da Estónia);
2. Invalidez, velhice e pensões de sobrevivência, subsídios por morte e prestações familiares: Sotsiaalkindlustusamet (Instituto de Seguro Social).
3. Desemprego: Tööturuamet (Intituto do Mercado de Trabalho).»;
iv) Após a última entrada da rubrica «J. ITÁLIA» é inserido o seguinte:
«K. CHIPRE
1. Prestações em espécie: Υπουργείο Υγείας — Ιατρικές Υπηρεσίες (Ministério da Saúde — Serviços Médicos),
Λευκωσία.
2. Prestações pecuniárias: Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(Departamento do Seguro Social, Ministério do Trabalho e do Seguro Social), Λευκωσία
L. LETÓNIA
1. Em todos os casos, com excepção das prestações em espécies no domínio da saúde: Valsts sociālās
apdrošināšanas ag‘entūra (Serviço Nacional de Seguro Social), Riga.
2. Prestações em espécies no domínio da saúde: Valsts obligātās veselı̄bas apdrošināšanas ag‘entūra (Serviço
Nacional de Seguro de Saúde Obrigatório), Riga.
M. LITUÂNIA
1. Doença e maternidade:
a) Prestações em espécie: Valstybinė ligoniu˛ kasa (Fundo Nacional de Doença), Vilnius;
b) Prestações pecuniárias: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Fundo Nacional de Seguro
Social), Vilnius.
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2. Invalidez, velhice e morte (pensões): Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Fundo Nacional de
Seguro Social), Vilnius.
3. Acidentes de trabalho e doenças profissionais: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Fundo
Nacional de Seguro Social), Vilnius.
4. Subsídio por morte: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministério da Segurança Social e do
Trabalho), Vilnius.
5. Desemprego: Respublikinė darbo birža (Serviço Nacional de Emprego), Vilnius.
6. Prestações familiares: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministério da Segurança Social e do
Trabalho), Vilnius.»;
v) Após a última entrada da rubrica «N. LUXEMBURGO» é inserido o seguinte:
«O. HUNGRIA
1. Doença e maternidade:
Prestações em espécie e prestações pecuniárias: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fundo Nacional de
Seguro de Doença), Budapeste.
2. Invalidez:
a) Prestações em espécie: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fundo Nacional de Seguro de Doença),
Budapeste;
b) Prestações pecuniárias: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administração Central do Seguro
Nacional de Pensões de Aposentação), Budapeste.
3. Velhice, morte (pensões):
a) Pensão de velhice — sector da segurança social: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administração Central do Seguro Nacional de Pensões de Aposentação), Budapeste;
b) Pensão de velhice — sector privado: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Autoridade Nacional de
Controlo Financeiro), Budapest;
c) Pensões de sobrevivência: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administração Central do Seguro
Nacional de Pensões de Aposentação), Budapeste.
4. Acidentes de trabalho e doenças profissionais:
a) Prestações em espécie: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fundo Nacional de Seguro de Doença),
Budapeste;
b) Prestações pecuniárias — subsídio de doença por acidente: Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(Fundo Nacional de Seguro de Doença), Budapeste;
c) Outras prestações pecuniárias: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administração Central do
Seguro Nacional de Pensões de Aposentação), Budapeste.
5. Desemprego:
Prestações pecuniárias: Foglalkoztatási Hivatal (Serviço de Emprego), Budapeste.
6. Prestações familiares:
Prestações pecuniárias: Államháztartási Hivatal (Serviço de Finanças Públicas), Budapeste.
— prestações e subsídios de maternidade: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fundo Nacional de
Seguro de Doença), Budapeste.
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P. MALTA
Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Departamento da Segurança Social), La Valeta.»;
vi) Após a última entrada da rubrica «R. ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:
«S. POLÓNIA
1. Prestações em espécie:
— Ministerstwo Zdrowia, Biuro Rozliczeń Mie˛dzynarodowych (Ministério da Saúde — Serviço de Liquidações Internacionais), Varsóvia.
2. Prestações pecuniárias:
a) Para doença, maternidade, invalidez, velhice, morte, acidentes de trabalho e doenças profissionais:
— Zakład Ubezpieczeń Społecznych — Centrala (Social Insurance Institution — ZUS-Main Headquarters), Warszawa;
— Zakład Ubezpieczeń Społecznych — Centrala (Fundo do Seguro Social Agrícola — KRUS —
Sede), Varsóvia;
b) Para desemprego: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ministério da Economia, do
Trabalho e da Política Social — MGPiPS), Varsóvia;
c) Prestações familiares e outras prestações de carácter não contributivo: Ministerstwo Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej (Ministério da Economia, do Trabalho e da Política Social — MGPiPS), Varsóvia.»;
vii) Após a entrada da rubrica «T. PORTUGAL» é inserido o seguinte:
«U. ESLOVÉNIA
1. Doença e maternidade: Zavod za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Instituto de Seguro de Doença da
Eslovénia), Liubliana.
2. Velhice, invalidez e morte: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Instituto de Seguro
de Pensões e de Invalidez da Eslovénia), Liubliana.
3. Desemprego: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Serviço de Emprego da Eslovénia), Liubliana.
4. Prestações familiares e de maternidade: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministério do
Trabalho, da Família e dos Assuntos Sociais), Liubliana.
5. Subsídio por morte: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Instituto de Seguro de Doença da
Eslovénia), Liubliana.
V. ESLOVÁQUIA
1. Prestações pecuniárias:
a) Doença e maternidade: Sociálna poist’ovňa (Serviço de Seguro Social), Bratislava;
b) Prestações de invalidez: Sociálna poist’ovňa (Serviço de Seguro Social), Bratislava;
c) Prestações por velhice: Sociálna poist’ovňa (Serviço de Seguro Social), Bratislava;
d) Prestações de sobrevivência: Sociálna poist’ovňa (Serviço de Seguro Social), Bratislava;
e) Acidentes de trabalho e doenças profissionais: Sociálna poist’ovňa (Serviço de Seguro Social), Bratislava;
f) Subsídio por morte: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministério do
Trabalho, dos Assuntos Sociais e da Família da República Eslovaca), Bratislava;
g) Desemprego: Národný úrad práce (Serviço Nacional de Emprego), Bratislava;
h) Prestações familiares: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministério do
Trabalho, dos Assuntos Sociais e da Família da República Eslovaca), Bratislava.
2. Prestações em espécie: Všeobecná zdravotná poist’ovňa (Regime Nacional de Seguro de Saúde), Bratislava;»;
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e) Anexo 5 «Disposições de aplicação de convenções bilaterais mantidas em vigor) (N.o 5 do artigo 4.o, artigo 5.o, n.o 3 do artigo 53.o,
artigo 104.o, n.o 2 do artigo 105.o, artigo 116.o, artigo 121.o e
artigo 122.o do Regulamento de execução)» é alterado do seguinte
modo:

vii) A numeração da rubrica «BÉLGICA — PAÍSES BAIXOS» é
alterada de «9» para «16» e a rubrica subsequente é numerada do seguinte modo:

i) Antes da rubrica «1. BÉLGICA — DINAMARCA» é inserido
o seguinte:

viii) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «17. BÉLGICA —
ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:

«1. BÉLGICA — REPÚBLICA CHECA
Sem objecto.»;
ii) A numeração da rubrica «BÉLGICA — DINAMARCA» é
alterada de «1» para «2» e a rubrica subsequente é numerada
do seguinte modo:

«17. BÉLGICA — ÁUSTRIA»;

«18. BÉLGICA — POLÓNIA
Nenhuma.»;
ix) A numeração da rubrica «BÉLGICA-PORTUGAL» é alterada
de «11» para «19» e é inserido o seguinte:
«20. BÉLGICA — ESLOVÉNIA

«3. BÉLGICA — ALEMANHA»;
iii) Após a última entrada da rubrica «3. BÉLGICA — ALEMANHA» é inserido o seguinte:

Nenhuma.
21. BÉLGICA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.»;

«4. BÉLGICA — ESTÓNIA
Sem objecto.»;
iv) As rubricas 3 a 7 são numeradas de novo e reordenadas
com as respectivas entradas, do seguinte modo:

x) A numeração da rubrica «BÉLGICA — FINLÂNDIA» é alterada de «12» para «22» e as rubricas subsequentes são numeradas do seguinte modo:
«23. BÉLGICA — SUÉCIA»
«24. BÉLGICA — REINO UNIDO»;

«5. BÉLGICA — GRÉCIA»
«6. BÉLGICA — ESPANHA»

xi) Após a última entrada da rubrica «24. BÉLGICA — REINO
UNIDO» é inserido o seguinte:

«7. BÉLGICA — FRANÇA»
«8. BÉLGICA — IRLANDA»
«9. BÉLGICA — ITÁLIA»;
v) Após a última entrada da rubrica «9. BÉLGICA — ITÁLIA»
é inserido o seguinte:
«10. BÉLGICA — CHIPRE
Sem objecto.
11. BÉLGICA — LETÓNIA
Sem objecto.
12. BÉLGICA — LITUÂNIA
Sem objecto.»;
vi) A numeração da rubrica «BÉLGICA-LUXEMBURGO» é alterada de «8» para «13» e é inserido o seguinte:
«14. BÉLGICA — HUNGRIA
Sem objecto.
15. BÉLGICA — MALTA
Sem objecto.»;

«25. REPÚBLICA CHECA — DINAMARCA
Sem objecto.
26. REPÚBLICA CHECA — ALEMANHA
Sem objecto.
27. REPÚBLICA CHECA — ESTÓNIA
Sem objecto.
28. REPÚBLICA CHECA — GRÉCIA
Nenhuma.
29. REPÚBLICA CHECA — ESPANHA
Nenhuma.
30. REPÚBLICA CHECA — FRANÇA
Nenhuma.
31. REPÚBLICA CHECA — IRLANDA
Sem objecto.
32. REPÚBLICA CHECA — ITÁLIA
Sem objecto.
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33. REPÚBLICA CHECA — CHIPRE
Nenhuma.
34. REPÚBLICA CHECA — LETÓNIA
Sem objecto.
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xiii) As rubricas 16 a 20 são numeradas de novo e reordenadas
com as respectivas entradas, do seguinte modo:
«50. DINAMARCA — GRÉCIA»
«51. DINAMARCA — ESPANHA»
«52. DINAMARCA — FRANÇA»

35. REPÚBLICA CHECA — LITUÂNIA
Nenhuma.
36. REPÚBLICA CHECA — LUXEMBURGO
Nenhuma.
37. REPÚBLICA CHECA — HUNGRIA
Nenhuma.
38. REPÚBLICA CHECA — MALTA
Sem objecto.
39. REPÚBLICA CHECA — PAÍSES BAIXOS
Sem objecto.
40. REPÚBLICA CHECA — ÁUSTRIA
Nenhuma.

«53. DINAMARCA — IRLANDA»
«54. DINAMARCA — ITÁLIA»;
xiv) Após a última entrada da rubrica «54. DINAMARCA —
ITÁLIA» é inserido o seguinte:
«55. DINAMARCA — CHIPRE
Sem objecto.
56. DINAMARCA — LETÓNIA
Sem objecto.
57. DINAMARCA — LITUÂNIA
Sem objecto.»;
xv) A numeração da rubrica «DINAMARCA — LUXEMBURGO» é alterada de «21» para «58» e é inserido o seguinte:

41. REPÚBLICA CHECA — POLÓNIA
«59. DINAMARCA — HUNGRIA
Nenhuma.
Sem objecto.
42. REPÚBLICA CHECA — PORTUGAL
Sem objecto.

60. DINAMARCA — MALTA
Sem objecto.»;

43. REPÚBLICA CHECA — ESLOVÉNIA
Nenhuma.

xvi) A numeração da rubrica «DINAMARCA — PAÍSES BAIXOS» é alterada de «22» para «61» e a rubrica subsequente
é numerada do seguinte modo:

44. REPÚBLICA CHECA — ESLOVÁQUIA
Nenhuma.
45. REPÚBLICA CHECA — FINLÂNDIA

«62. DINAMARCA — ÁUSTRIA»;
xvii) Após a entrada da rubrica «62. DINAMARCA — ÁUSTRIA»
é inserido o seguinte:

Sem objecto.
46. REPÚBLICA CHECA — SUÉCIA
Sem objecto.
47. REPÚBLICA CHECA — REINO UNIDO

«63. DINAMARCA — POLÓNIA
Sem objecto.»;
xviii) A numeração da rubrica «DINAMARCA — PORTUGAL» é
alterada de «24» para «64» e é inserido o seguinte:

Nenhuma.»;
«65. DINAMARCA — ESLOVÉNIA
xii) A numeração da rubrica «DINAMARCA — ALEMANHA» é
alterada de «15» para «48» e é inserido o seguinte:
«49. DINAMARCA — ESTÓNIA
Sem objecto.»;

Nenhuma.
66. DINAMARCA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.»;
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xix) A numeração da rubrica «DINAMARCA — FINLÂNDIA» é
alterada de «25» para «67» e as rubricas subsequentes são
numeradas do seguinte modo:
«68. DINAMARCA — SUÉCIA»
«69. DINAMARCA — REINO UNIDO»;
xx) Após a última entrada da rubrica «69. DINAMARCA —
REINO UNIDO» é inserido o seguinte:

23.9.2003

«84. ALEMANHA — POLÓNIA
a) Acordo de 11 de Janeiro de 1977 sobre a aplicação
da Convenção de 9 de Outubro de 1975 sobre
pensões de velhice e prestações por acidentes de
trabalho.
b) Artigo 5.o do Acordo de 19 de Dezembro de 1995
sobre a aplicação da Convenção de 8 de Dezembro
de 1990 relativa à Segurança Social no que se
refere ao pagamento de pensões através de instituições de ligação.

«70. ALEMANHA — ESTÓNIA
Sem objecto.»;
xxi) As rubricas 28 a 32 são numeradas de novo e reordenadas
com as respectivas entradas, do seguinte modo:
«71. ALEMANHA — GRÉCIA»

c) Artigo 26.o do Acordo de 24 de Outubro de 1996
relativo à renúncia da liquidação dos custos de
controlos médicos, exames e despesas de viagem
de médicos e segurados para efeitos de prestações
pecuniárias em caso de doença e maternidade.»;
xxvi) A numeração da rubrica «ALEMANHA — PORTUGAL» é
alterada de «36» para «85» e é inserido o seguinte:

«72. ALEMANHA — ESPANHA»
«86. ALEMANHA — ESLOVÉNIA
«73. ALEMANHA — FRANÇA»
Nenhuma.
«74. ALEMANHA — IRLANDA»
«75. ALEMANHA — ITÁLIA»;
xxii) Após a última entrada da rubrica «75. ALEMANHA —
ITÁLIA» é inserido o seguinte:
«76. ALEMANHA — CHIPRE

87. ALEMANHA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.»;
xxvii) A numeração da rubrica «ALEMANHA — FINLÂNDIA» é
alterada de «37» para «88» e as rubricas subsequentes são
numeradas do seguinte modo:

Sem objecto.
«89. ALEMANHA — SUÉCIA»
77. ALEMANHA — LETÓNIA

«90. ALEMANHA — REINO UNIDO»;

Sem objecto.
xxviii) Após a última entrada da rubrica «90. ALEMANHA —
REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
78. ALEMANHA — LITUÂNIA
Sem objecto.»;

«91. ESTÓNIA — GRÉCIA
Sem objecto.

xxiii) A numeração da rubrica «ALEMANHA — LUXEMBURGO»
é alterada de «33» para «79» e é inserido o seguinte:
«80. ALEMANHA — HUNGRIA
Nenhuma.
81. ALEMANHA — MALTA
Sem objecto.»;
xxiv) A numeração da rubrica «ALEMANHA — PAÍSES BAIXOS»
é alterada de «34» para «82» e a rubrica subsequente é
numerada do seguinte modo:

92. ESTÓNIA — ESPANHA
Sem objecto.
93. ESTÓNIA — FRANÇA
Sem objecto.
94. ESTÓNIA — IRLANDA
Sem objecto.
95. ESTÓNIA — ITÁLIA
Sem objecto.

«83. ALEMANHA — ÁUSTRIA»;
xxv) Após a última entrada da rubrica «83. ALEMANHA —
ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:

96. ESTÓNIA — CHIPRE
Sem objecto.
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97. ESTÓNIA — LETÓNIA
Nenhuma.
98. ESTÓNIA — LITUÂNIA
Nenhuma.
99. ESTÓNIA — LUXEMBURGO
Sem objecto.
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«115. GRÉCIA — CHIPRE
Nenhuma.
116. GRÉCIA — LETÓNIA
Sem objecto.
117. GRÉCIA — LITUÂNIA
Sem objecto.»;

100. ESTÓNIA — HUNGRIA
Sem objecto.
101. ESTÓNIA — MALTA
Sem objecto.

xxxi) A numeração da rubrica «GRÉCIA — LUXEMBURGO» é
alterada de «61» para «118» e é inserido o seguinte:
«119. GRÉCIA — HUNGRIA
Sem objecto.

102. ESTÓNIA — PAÍSES BAIXOS
Sem objecto.

120. GRÉCIA — MALTA
Sem objecto.»;

103. ESTÓNIA — ÁUSTRIA
Sem objecto.
104. ESTÓNIA — POLÓNIA
Sem objecto.
105. ESTÓNIA — PORTUGAL
Sem objecto.
106. ESTÓNIA — ESLOVÉNIA
Sem objecto.
107. ESTÓNIA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.
108. ESTÓNIA — FINLÂNDIA
Nenhuma.
109. ESTÓNIA — SUÉCIA
Nenhuma.

xxxii) A numeração da rubrica «GRÉCIA — PAÍSES BAIXOS» é
alterada de «62» para «121» e a rubrica subsequente é numerada do seguinte modo:
«122. GRÉCIA — ÁUSTRIA»;
xxxiii) Após a entrada da rubrica «122. GRÉCIA — ÁUSTRIA» é
inserido o seguinte:
«123. GRÉCIA — POLÓNIA
Nenhuma.»;
xxxiv) A numeração da rubrica «GRÉCIA — PORTUGAL» é alterada de «64» para «124» e é inserido o seguinte:
«125. GRÉCIA — ESLOVÉNIA
Sem objecto.
126. GRÉCIA — ESLOVÁQUIA
Nenhuma.»;

110. ESTÓNIA — REINO UNIDO
Sem objecto.»;
xxix) As rubricas 41, 51, 59 e 60 são numeradas de novo e
reordenadas com as respectivas entradas, do seguinte modo:
«111. GRÉCIA — ESPANHA»
«112. GRÉCIA — FRANÇA»
«113. GRÉCIA — IRLANDA»

xxxv) A numeração da rubrica «GRÉCIA — FINLÂNDIA» é alterada de «65» para «127» e as rubricas subsequentes são
numeradas do seguinte modo:
«128. GRÉCIA — SUÉCIA»
«129. GRÉCIA — REINO UNIDO»;
xxxvi) A numeração da rubrica «ESPANHA — FRANÇA» é alterada de «40» para «130» e as rubricas subsequentes são
numeradas do seguinte modo:

«114. GRÉCIA — ITÁLIA»;
xxx) Após as palavras «Sem objecto.» da rubrica «114. GRÉCIA
— ITÁLIA» é inserido o seguinte:

«131. ESPANHA — IRLANDA»
«132. ESPANHA — ITÁLIA»;
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xxxvii) Após a entrada da rubrica «132. ESPANHA — ITÁLIA» é
inserido o seguinte:
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«150. FRANÇA — CHIPRE
Sem objecto.

«133. ESPANHA — CHIPRE
Sem objecto.

151. FRANÇA — LETÓNIA
Sem objecto.

134. ESPANHA — LETÓNIA
Sem objecto.

152. FRANÇA — LITUÂNIA
Sem objecto.»;

135. ESPANHA — LITUÂNIA
Sem objecto.»;
xxxviii) A numeração da rubrica «ESPANHA — LUXEMBURGO» é
alterada de «44» para «136» e é inserido o seguinte:
«137. ESPANHA — HUNGRIA
Sem objecto.
138. ESPANHA — MALTA
Sem objecto.»;
xxxix) A numeração da rubrica «ESPANHA — PAÍSES BAIXOS» é
alterada de «45» para «139» e a rubrica subsequente é numerada do seguinte modo:
«140. ESPANHA — ÁUSTRIA»;
xl) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «140. ESPANHA —
ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:

xlv) A numeração da rubrica «FRANÇA — LUXEMBURGO» é
alterada de «54» para «153» e é inserido o seguinte:
«154. FRANÇA — HUNGRIA
Sem objecto.
155. FRANÇA — MALTA
Sem objecto.»;
xlvi) A numeração da rubrica «FRANÇA — PAÍSES BAIXOS» é
alterada de «55» para «156» e a rubrica subsequente é numerada do seguinte modo:
«157. FRANÇA — ÁUSTRIA»;
xlvii) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «157. FRANÇA —
ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:
«158. FRANÇA — POLÓNIA

«141. ESPANHA — POLÓNIA

Nenhuma.»;

Nenhuma.»;
xli) A numeração da rubrica «ESPANHA — PORTUGAL» é
alterada de «47» para «142» e é inserido o seguinte:

xlviii) A numeração da rubrica «FRANÇA — PORTUGAL» é alterada de «57» para «159» e é inserido o seguinte:
«160. FRANÇA — ESLOVÉNIA

«143. ESPANHA — ESLOVÉNIA

Nenhuma.

Sem objecto.
144. ESPANHA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.»;
xlii) A numeração da rubrica «ESPANHA — FINLÂNDIA» é
alterada de «48» para «145» e as rubricas subsequentes
são numeradas do seguinte modo:
«146. ESPANHA — SUÉCIA»
«147. ESPANHA — REINO UNIDO»;
xliii) A numeração da rubrica «FRANÇA — IRLANDA» é alterada
de «52» para «148» e a rubrica subsequente é numerada do
seguinte modo:

161. FRANÇA — ESLOVÁQUIA
Nenhuma.»;
xlix) A numeração da rubrica «FRANÇA — FINLÂNDIA» é alterada de «58A» para «162» e as rubricas subsequentes são
numeradas do seguinte modo:
«163. FRANÇA — SUÉCIA
Nenhuma.
164. FRANÇA — REINO UNIDO»
l) A numeração da rubrica «IRLANDA — ITÁLIA» é alterada
de «68» para «165» e é inserido o seguinte:

«149. FRANÇA — ITÁLIA»;
xliv) Após a última entrada da rubrica «149. FRANÇA — ITÁLIA» é inserido o seguinte:

«166. IRLANDA — CHIPRE
Sem objecto.
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167. IRLANDA — LETÓNIA
Sem objecto.
168. IRLANDA — LITUÂNIA
Sem objecto.»;
li) A numeração da rubrica «IRLANDA — LUXEMBURGO» é
alterada de «69» para «169» e é inserido o seguinte:
«170. IRLANDA — HUNGRIA
Sem objecto.
171. IRLANDA — MALTA
Sem objecto.»;
lii) A numeração da rubrica «IRLANDA — PAÍSES BAIXOS» é
alterada de «70» para «172» e a rubrica subsequente é numerada do seguinte modo:
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lvii) A numeração da rubrica «ITÁLIA — LUXEMBURGO» é
alterada de «76» para «184» e é inserido o seguinte:
«185. ITÁLIA — HUNGRIA
Sem objecto.
186. ITÁLIA — MALTA
Sem objecto.»;
lviii) A numeração da rubrica «ITÁLIA — PAÍSES BAIXOS» é
alterada de «77» para «187» e a rubrica subsequente é numerada do seguinte modo:
«188. ITÁLIA — ÁUSTRIA»;
lix) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «188. ITÁLIA —
ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:
«189. ITÁLIA — POLÓNIA
Sem objecto.»;

«173. IRLANDA — ÁUSTRIA»;
liii) Após a entrada da rubrica «173. IRLANDA — ÁUSTRIA» é
inserido o seguinte:
«174. IRLANDA — POLÓNIA
Sem objecto.»;
liv) A numeração da rubrica «IRLANDA — PORTUGAL» é alterada de «72» para «175» e é inserido o seguinte:
«176. IRLANDA — ESLOVÉNIA
Sem objecto.
177. IRLANDA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.»;
lv) A numeração da rubrica «IRLANDA — FINLÂNDIA» é alterada de «73» para «178» e as rubricas subsequentes são
numeradas do seguinte modo:

lx) A numeração da rubrica «ITÁLIA — PORTUGAL» é alterada de «79» para «190» e é inserido o seguinte:
«191. ITÁLIA — ESLOVÉNIA
Nenhuma.
192. ITÁLIA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.»;
lxi) A numeração da rubrica «ITÁLIA — FINLÂNDIA» é alterada de «80» para «193» e as rubricas subsequentes são
numeradas do seguinte modo:
«194. ITÁLIA — SUÉCIA»
«195. ITÁLIA — REINO UNIDO»;
lxii) Após a entrada da rubrica «195. ITÁLIA — REINO UNIDO»
é inserido o seguinte:
«196. CHIPRE — LETÓNIA

«179. IRLANDA — SUÉCIA»
Sem objecto.
«180. IRLANDA — REINO UNIDO»;
lvi) Após a entrada da rubrica «180. IRLANDA — REINO
UNIDO» é inserido o seguinte:
«181. ITÁLIA — CHIPRE
Sem objecto.
182. ITÁLIA — LETÓNIA
Sem objecto.
183. ITÁLIA — LITUÂNIA
Sem objecto.»;

197. CHIPRE — LITUÂNIA
Sem objecto.
198. CHIPRE — LUXEMBURGO
Sem objecto.
199. CHIPRE — HUNGRIA
Sem objecto.
200. CHIPRE — MALTA
Sem objecto.
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201. CHIPRE — PAÍSES BAIXOS
Sem objecto.
202. CHIPRE — ÁUSTRIA
Nenhuma.
203. CHIPRE — POLÓNIA
Sem objecto.
204. CHIPRE — PORTUGAL
Sem objecto.
205. CHIPRE — ESLOVÉNIA
Sem objecto.
206. CHIPRE — ESLOVÁQUIA
Nenhuma.
207. CHIPRE — FINLÂNDIA
Sem objecto.
208. CHIPRE — SUÉCIA
Sem objecto.
209. CHIPRE — REINO UNIDO
Nenhuma.»;
lxiii) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «209. CHIPRE —
REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«210. LETÓNIA — LITUÂNIA
Nenhuma.
211. LETÓNIA — LUXEMBURGO
Sem objecto.
212. LETÓNIA — HUNGRIA
Sem objecto.
213. LETÓNIA — MALTA
Sem objecto.
214. LETÓNIA — PAÍSES BAIXOS
Sem objecto.
215. LETÓNIA — ÁUSTRIA
Sem objecto.
216. LETÓNIA — POLÓNIA
Sem objecto.
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217. LETÓNIA — PORTUGAL
Sem objecto.
218. LETÓNIA — ESLOVÉNIA
Sem objecto.
219. LETÓNIA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.
220. LETÓNIA — FINLÂNDIA
Nenhuma.
221. LETÓNIA — SUÉCIA
Nenhuma.
222. LETÓNIA — REINO UNIDO
Sem objecto.»;
lxiv) Após as palavras «Sem objecto.» da rubrica «222. LETÓNIA
— REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«223. LITUÂNIA — LUXEMBURGO
Sem objecto.
224. LITUÂNIA — HUNGRIA
Sem objecto.
225. LITUÂNIA — MALTA
Sem objecto.
226. LITUÂNIA — PAÍSES BAIXOS
Sem objecto.
227. LITUÂNIA — ÁUSTRIA
Sem objecto.
228. LITUÂNIA — POLÓNIA
Sem objecto.
229. LITUÂNIA — PORTUGAL
Sem objecto.
230. LITUÂNIA — ESLOVÉNIA
Sem objecto.
231. LITUÂNIA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.
232. LITUÂNIA — FINLÂNDIA
Nenhuma.
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233. LITUÂNIA — SUÉCIA
Nenhuma.
234. LITUÂNIA — REINO UNIDO
Sem objecto.»;
lxv) Após as palavras «Sem objecto.» da rubrica «234. LITUÂNIA — REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
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249. HUNGRIA — POLÓNIA
Nenhuma.
250. HUNGRIA — PORTUGAL
Sem objecto.
251. HUNGRIA — ESLOVÉNIA
Nenhuma.

«235. LUXEMBURGO — HUNGRIA
252. HUNGRIA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.

Nenhuma.

236. LUXEMBURGO — MALTA
253. HUNGRIA — FINLÂNDIA
Sem objecto.»;
Nenhuma.
lxvi) A numeração da rubrica «LUXEMBURGO — PAÍSES BAIXOS» é alterada de «83» para «237» e a rubrica subsequente
é numerada do seguinte modo:
«238. LUXEMBURGO — ÁUSTRIA»;
lxvii) Após a entrada da rubrica «238. LUXEMBURGO — ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:
«239. LUXEMBURGO — POLÓNIA
Nenhuma.»;
lxviii) A numeração da rubrica «LUXEMBURGO — PORTUGAL» é
alterada de «85» para «240» e é inserido o seguinte:
«241. LUXEMBURGO — ESLOVÉNIA
Nenhuma.
242. LUXEMBURGO — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.»;
lxix) A numeração da rubrica «LUXEMBURGO — FINLÂNDIA» é
alterada de «86» para «243» e as rubricas subsequentes são
numeradas do seguinte modo:

254. HUNGRIA — SUÉCIA
Nenhuma.
255. HUNGRIA — REINO UNIDO
Nenhuma.»;
lxxi) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «255. HUNGRIA —
REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«256. MALTA — PAÍSES BAIXOS
Sem objecto.
257. MALTA — ÁUSTRIA
Sem objecto.
258. MALTA — POLÓNIA
Sem objecto.
259. MALTA — PORTUGAL
Sem objecto.
260. MALTA — ESLOVÉNIA

«244. LUXEMBURGO — SUÉCIA»
Sem objecto.
«245. LUXEMBURGO — REINO UNIDO»;
261. MALTA — ESLOVÁQUIA
lxx) Após a última entrada da rubrica «245. LUXEMBURGO —
REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«246. HUNGRIA — MALTA
Sem objecto.
247. HUNGRIA — PAÍSES BAIXOS
Nenhuma.
248. HUNGRIA — ÁUSTRIA
Nenhuma.

Sem objecto.
262. MALTA — FINLÂNDIA
Sem objecto.
263. MALTA — SUÉCIA
Sem objecto.
264. MALTA — REINO UNIDO
Nenhuma.»;
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lxxii) A numeração da rubrica «PAÍSES BAIXOS — ÁUSTRIA» é
alterada de «89» para «265» e é inserido o seguinte:
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283. POLÓNIA — FINLÂNDIA
Sem objecto.

«266. PAÍSES BAIXOS — POLÓNIA
Sem objecto.»;

284. POLÓNIA — SUÉCIA
Nenhuma.

lxxiii) A numeração da rubrica «PAÍSES BAIXOS — PORTUGAL»
é alterada de «90» para «267» e é inserido o seguinte:
«268. PAÍSES BAIXOS — ESLOVÉNIA
Nenhuma.

285. POLÓNIA — REINO UNIDO
Nenhuma.»;
lxxix) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «285. POLÓNIA —
REINO UNIDO» é inserido o seguinte:

269. PAÍSES BAIXOS — ESLOVÁQUIA
Nenhuma.»;

«286. PORTUGAL — ESLOVÉNIA
Sem objecto.

lxxiv) A numeração da rubrica «PAÍSES BAIXOS — FINLÂNDIA»
é alterada de «91» para «270» e as rubricas subsequentes são
numeradas do seguinte modo:
«271. PAÍSES BAIXOS — SUÉCIA»
«272. PAÍSES BAIXOS — REINO UNIDO»;
lxxv) Após a última entrada da rubrica «272. PAÍSES BAIXOS —
REINO UNIDO» é inserido o seguinte:

287. PORTUGAL — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.»;
lxxx) A numeração da rubrica «PORTUGAL — FINLÂNDIA» é
alterada de «98» para «288» e as rubricas subsequentes
são numeradas do seguinte modo:
«289. PORTUGAL — SUÉCIA»

«273. ÁUSTRIA — POLÓNIA

«290. PORTUGAL — REINO UNIDO»;

Nenhuma.»
lxxvi) A numeração da rubrica «ÁUSTRIA — PORTUGAL» é alterada de «94» para «274» e é inserido o seguinte:

lxxxi) Após a entrada da rubrica «290. PORTUGAL — REINO
UNIDO» é inserido o seguinte:
«291. ESLOVÉNIA — ESLOVÁQUIA

«275. ÁUSTRIA — ESLOVÉNIA

Nenhuma.

Nenhuma.
292. ESLOVÉNIA — FINLÂNDIA
276. ÁUSTRIA — ESLOVÁQUIA
Sem objecto.
Sem objecto.»;
lxxvii) A numeração da rubrica «ÁUSTRIA — FINLÂNDIA» é alterada de «95» para «277» e as rubricas subsequentes são
numeradas do seguinte modo:
«278. ÁUSTRIA — SUÉCIA»
«279. ÁUSTRIA — REINO UNIDO»;
lxxviii) Após a última entrada da rubrica «279. ÁUSTRIA —
REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«280. POLÓNIA — PORTUGAL
Sem objecto.
281. POLÓNIA — ESLOVÉNIA
Nenhuma.
282. POLÓNIA — ESLOVÁQUIA
Nenhuma.

293. ESLOVÉNIA — SUÉCIA
Nenhuma.
294. ESLOVÉNIA — REINO UNIDO
Nenhuma.»;
lxxxii) Após a palavra «Nenhuma» da rubrica «294. ESLOVÉNIA —
REINO UNIDO» é inserido o seguinte:
«295. ESLOVÁQUIA — FINLÂNDIA
Sem objecto.
296. ESLOVÁQUIA — SUÉCIA
Sem objecto.
297. ESLOVÁQUIA — REINO UNIDO
Nenhuma.»;
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lxxxiii) A numeração da rubrica «FINLÂNDIA — SUÉCIA» é alterada de «101» para «298» e a rubrica subsequente é numerada do seguinte modo:
«299. FINLÂNDIA — REINO UNIDO»;
lxxxiv) A numeração da rubrica «SUÉCIA — REINO UNIDO» é
alterada de «103» para «300».
f) O Anexo 6 «Processo de pagamento das prestações (n.o 6 do artigo
4.o, n.o 1 do artigo 53.o e artigo 122.o do Regulamento de execução)» é alterado do seguinte modo:
i) Após a entrada da rubrica «A. BÉLGICA» é inserido o seguinte:
«B. REPÚBLICA CHECA
Pagamento directo.»;
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2. Relações com a Estónia e a Letónia pagamento por
intermédio dos organismos de ligação (aplicação conjunta dos artigos 53.o a 58.o do regulamento de execução).»;
v) Após a entrada da rubrica «N. LUXEMBURGO» é inserido o
seguinte:
«O. HUNGRIA
Pagamento directo.
P. MALTA
Pagamento directo.»;
vi) Após a entrada da rubrica «R. ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:
«S. POLÓNIA
1. Princípio geral: pagamento directo das prestações;

ii) As rubricas «B. DINAMARCA», «C. ALEMANHA», «D. ESPANHA», «E. FRANÇA», «F. GRÉCIA», «G. IRLANDA», «H. ITÁLIA»,
«I. LUXEMBURGO», «J. PAÍSES BAIXOS», «K. ÁUSTRIA», «L.
PORTUGAL», «M. FINLÂNDIA», «N. SUÉCIA» e «O. REINO
UNIDO» são reordenadas com as respectivas entradas, passando
a «C. DINAMARCA», «D. ALEMANHA», «F. GRÉCIA», «G. ESPANHA», «H. FRANÇA», «I. IRLANDA», «J. ITÁLIA», «N. LUXEMBURGO», «Q. PAÍSES BAIXOS», «R. ÁUSTRIA», «T. PORTUGAL», «W. FINLÂNDIA», «X. SUÉCIA» e «Y. REINO UNIDO»;
iii) Após a última entrada da rubrica «D. ALEMANHA» é inserido o
seguinte:

2. Relações com a Alemanha com base em acordos celebrados: pagamento por instituições do local de residência do beneficiário (aplicação conjunta dos artigos 53.o a
58.o e 77.o do Regulamento de execução e das disposições enumeradas no Anexo 5).»;
vii) Após a entrada da rubrica «T. PORTUGAL» é inserido o seguinte:
«U. ESLOVÉNIA
Pagamento directo.

«E. ESTÓNIA
1. Regra geral: Pagamento directo.

V. ESLOVÁQUIA
Pagamento directo.»;

2. Relações com a Letónia e a Lituânia: pagamento por
intermédio dos organismos de ligação.»;
iv) Após a última entrada da rubrica «J. ITÁLIA» é inserido o
seguinte:
«K. CHIPRE
Pagamento directo.
L. LETÓNIA
1. Pagamento directo.
2. Relações com a República da Estónia e com a República
da Lituânia: pagamento por intermédio dos organismos
de ligação.

g) O Anexo 7 «Bancos (n.o 7 do artigo 4.o, n.o 3 do artigo 55 e artigo
122.o do Regulamento de execução)» é alterado do seguinte modo:
i) Após a palavra «Nenhum.» da rubrica «A. BÉLGICA» é inserido
o seguinte:
«B. REPÚBLICA CHECA
Česká národní banka (Banco Nacional Checo), Praga.»;
ii) As rubricas «B. DINAMARCA», «C. ALEMANHA», «D. ESPANHA», «E. FRANÇA», «F. GRÉCIA», «G. IRLANDA», «H. ITÁLIA»,
«I. LUXEMBURGO», «J. PAÍSES BAIXOS», «K. ÁUSTRIA», «L.
PORTUGAL», «M. FINLÂNDIA», «N. SUÉCIA» e «O. REINO
UNIDO» são reordenadas com as respectivas entradas, passando
a «C. DINAMARCA», «D. ALEMANHA», «F. GRÉCIA», «G. ESPANHA», «H. FRANÇA», «I. IRLANDA», «J. ITÁLIA», «N. LUXEMBURGO», «Q. PAÍSES BAIXOS», «R. ÁUSTRIA», «T. PORTUGAL», «W. FINLÂNDIA», «X. SUÉCIA» e «Y. REINO UNIDO»;

M. LITUÂNIA
1. Relações com a Bélgica, a República Checa, a Dinamarca, a Alemanha, a Grécia, a Espanha, a França, a
Irlanda, a Itália, Chipre, o Luxemburgo, a Hungria,
Malta, os Países Baixos, a Áustria, a Polónia, Portugal,
a Eslovénia, a Eslováquia, a Finlândia, a Suécia e o Reino
Unido: pagamento directo;

iii) Após a entrada da rubrica «D. ALEMANHA» é inserido o seguinte:
«E. ESTÓNIA
Hansapank (Hansabank), Tallin.»;
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iv) Após a entrada da rubrica «J. ITÁLIA» é inserido o seguinte:
«K. CHIPRE
Kεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Banco Central de Chipre)
Λευκωσία.
L. LETÓNIA
Nenhum.
M. LITUÂNIA
Hansa — LTB (Hansa — LTB), Vilnius.»;
v) Após a entrada da rubrica «N. LUXEMBURGO» é inserido o
seguinte:
«O. HUNGRIA
Nenhum.
P. MALTA

— entre a Bélgica e a Lituânia,
— entre a Bélgica e o Luxemburgo,
— entre a Bélgica e a Áustria,
— entre a Bélgica e a Polónia,
— entre a Bélgica e Portugal,
— entre a Bélgica e a Eslováquia,
— entre a Bélgica e a Finlândia,
— entre a Bélgica e a Suécia,
— entre a Bélgica e o Reino Unido,
— entre a República Checa e a Dinamarca,
— entre a República Checa e a Alemanha,
— entre a República Checa e a Grécia,
— entre a República Checa e a Espanha,
— entre a República Checa e a França,

Bank Ċentrali ta, Malta (Banco Central de Malta), La Valeta.»;
vi) Após a entrada da rubrica «R. ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:
«S. POLÓNIA
Narodowy Bank Polski (Banco Nacional da Polónia), Varsóvia.»;
vii) Após a entrada da rubrica «T. PORTUGAL» é inserido o seguinte:
«U. ESLOVÉNIA
Banka Slovenije (Banco da Eslovénia), Liubliana.
V. ESLOVÁQUIA
Národná banka Slovenska (Banco Nacional da Eslováquia),
Bratislava.»;
h) O Anexo 8 passa a ter a seguinte redacção:
«ANEXO 8
CONCESSÃO DAS PRESTAÇÕES FAMILIARES
(N.o 8 do artigo 4.o, alínea d) do artigo 10.o-A e artigo 122.o do
Regulamento de execução)

— entre a República Checa e a Irlanda,
— entre a República Checa e a Letónia,
— entre a República Checa e a Lituânia,
— entre a República Checa e o Luxemburgo,
— entre a República Checa e a Hungria,
— entre a República Checa e Malta,
— entre a República Checa e os Países Baixos,
— entre a República Checa e a Áustria,
— entre a República Checa e a Polónia,
— entre a República Checa e Portugal,
— entre a República Checa e a Eslovénia,
— entre a República Checa e a Eslováquia,
— entre a República Checa e a Finlândia,
— entre a República Checa e a Suécia,
— entre a República Checa e o Reino Unido,
— entre a Dinamarca e a Lituânia,
— entre a Dinamarca e a Polónia,

A alínea d) do artigo 10.o-A do Regulamento de execução é aplicável:

— entre a Dinamarca e a Eslováquia,

A. Trabalhadores assalariados e não assalariados

— entre a Alemanha e a Espanha,

a) Com um período de referência com a duração de um mês
civil nas relações:
— entre a Bélgica e a República Checa,

— entre a Alemanha e a Grécia,

— entre a Alemanha e a França,
— entre a Alemanha e a Irlanda,
— entre a Alemanha e a Lituânia,

— entre a Bélgica e a Alemanha,

— entre a Alemanha e o Luxemburgo,

— entre a Bélgica e a Grécia,

— entre a Alemanha e a Áustria,

— entre a Bélgica e a Espanha,

— entre a Alemanha e a Polónia,

— entre a Bélgica e a França,

— entre a Alemanha e Portugal,

— entre a Bélgica e a Irlanda,

— entre a Alemanha e a Eslováquia,
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— entre a Alemanha e a Finlândia,

— entre a Lituânia e o Reino Unido,

— entre a Alemanha e a Suécia,

— entre o Luxemburgo e a Áustria,

— entre a Alemanha e o Reino Unido,

— entre o Luxemburgo e a Polónia,

— entre a Grécia e a Lituânia,

— entre o Luxemburgo e Portugal,

— entre a Grécia e a Polónia,

— entre o Luxemburgo e a Eslovénia,

— entre a Grécia e a Eslováquia,

— entre o Luxemburgo e a Eslováquia,

— entre a Espanha e a Lituânia,

— entre o Luxemburgo e a Finlândia,

— entre a Espanha e a Áustria,

— entre o Luxemburgo e a Suécia,

— entre a Espanha e a Polónia,

— entre a Hungria e a Polónia,

— entre a Espanha e a Eslovénia,

— entre a Hungria e a Eslovénia,

— entre a Espanha e a Eslováquia,

— entre a Hungria e a Eslováquia,

— entre a Espanha e a Finlândia,

— entre Malta e a Eslováquia,

— entre a Espanha e a Suécia,

— entre os Países Baixos e a Áustria,

— entre a França e a Lituânia,

— entre os Países Baixos e a Polónia,

— entre a França e o Luxemburgo,

— entre os Países Baixos e a Eslováquia,

— entre a França e a Áustria,

— entre os Países Baixos e a Finlândia,

— entre a França e a Polónia,

— entre os Países Baixos e a Suécia,

— entre a França e Portugal,

— entre a Áustria e a Polónia,

— entre a França e a Eslovénia,

— entre a Áustria e Portugal,

— entre a França e a Eslováquia,

— entre a Áustria e a Eslovénia,

— entre a França e a Finlândia,

— entre a Áustria e a Eslováquia,

— entre a França e a Suécia,

— entre a Áustria e a Finlândia,

— entre a Irlanda e a Lituânia,

— entre a Áustria e a Suécia,

— entre a Irlanda e a Áustria,

— entre a Áustria e o Reino Unido,

— entre a Irlanda e a Polónia,

— entre a Polónia e Portugal,

— entre a Irlanda e Portugal,

— entre a Polónia e a Eslovénia,

— entre a Irlanda e a Eslováquia,

— entre a Polónia e a Eslováquia,

— entre a Irlanda e a Suécia,

— entre a Polónia e a Finlândia,

— entre a Letónia e a Lituânia,

— entre a Polónia e a Suécia,

— entre a Letónia e o Luxemburgo,

— entre a Polónia e o Reino Unido,

— entre a Letónia e a Hungria,

— entre Portugal e a Eslovénia,

— entre a Letónia e a Polónia,

— entre Portugal e a Eslováquia,

— entre a Letónia e a Eslovénia,

— entre Portugal e a Finlândia,

— entre a Letónia e a Eslováquia,

— entre Portugal e a Suécia,

— entre a Letónia e a Finlândia,

— entre Portugal e o Reino Unido,

— entre a Lituânia e o Luxemburgo,

— entre a Eslovénia e a Eslováquia,

— entre a Lituânia e a Hungria,

— entre a Eslovénia e a Finlândia,

— entre a Lituânia e os Países Baixos,

— entre a Eslovénia e o Reino Unido,

— entre a Lituânia e a Áustria,

— entre a Eslováquia e a Finlândia,

— entre a Lituânia e Portugal,

— entre a Eslováquia e a Suécia,

— entre a Lituânia e a Eslovénia,

— entre a Eslováquia e o Reino Unido,

— entre a Lituânia e a Eslováquia,

— entre a Finlândia e a Suécia,

— entre a Lituânia e a Finlândia,

— entre a Finlândia e o Reino Unido,

— entre a Lituânia e a Suécia,

— entre a Suécia e o Reino Unido.
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b) Com um período de referência com a duração de um trimestre civil nas relações:
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iv) Após a entrada da rubrica «J. ITÁLIA» é inserido o seguinte:

«K. CHIPRE
— entre a Dinamarca e a Alemanha,

— entre os Países Baixos e a Dinamarca, a Alemanha, a
França, o Luxemburgo e Portugal.

O custo médio anual das prestações em espécie é calculado
tendo em conta as prestações concedidas pelos Serviços
Nacionais de Saúde de Chipre.

L. LETÓNIA
B. Trabalhadores não assalariados

Com um período de referência com a duração de um trimestre
civil nas relações:

O custo médio anual das prestações é calculado tendo em
conta as prestações em espécie (serviços de saúde) administrados pelo Serviço Nacional de Seguro de Saúde Obrigatório.

M. LITUÂNIA
— entre a Bélgica e os Países Baixos.

O cálculo do custo médio anual das prestações em espécie
é efectuado com base nas disposições da Lei relativa ao
Seguro de Saúde.»;

C. Trabalhadores assalariados

Com um período de referência com a duração de um mês civil
nas relações:

v) Após a entrada da rubrica «N. LUXEMBURGO» é inserido o
seguinte:

«O. HUNGRIA
— entre a Bélgica e os Países Baixos.»

i) O Anexo 9 «Cálculo dos custos médios anuais das prestações em
espécie (n.o 9 do artigo 4.o, n.o 3, alínea a) do artigo 94.o e n.o 3,
alínea a) do artigo 95.o do Regulamento de execução)» é alterado do
seguinte modo:

O custo médio anual das prestações em espécie é calculado
tendo em conta o regime geral de seguro de saúde e as
despesas no domínio dos cuidados de saúde relativas às
prestações concedidas em conformidade com as disposições
da Lei relativa à Saúde.

P. MALTA
i) Após a entrada da rubrica «A. BÉLGICA» é inserido o seguinte:

O custo médio anual das prestações em espécie é calculado
tendo em conta as prestações concedidas ao abrigo do
regime nacional de saúde.»;

«B. REPÚBLICA CHECA
O custo médio anual das prestações em espécie é calculado
tendo em conta o regime geral de seguro de saúde.»;

vi) Após a entrada da rubrica «R. ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:

«S. POLÓNIA
ii) As rubricas «B. DINAMARCA», «C. ALEMANHA», «D. ESPANHA», «E. FRANÇA», «F. GRÉCIA», «G. IRLANDA», «H. ITÁLIA»,
«I. LUXEMBURGO», «J. PAÍSES BAIXOS», «K. ÁUSTRIA», «L.
PORTUGAL», «M. FINLÂNDIA», «N. SUÉCIA» e «O. REINO
UNIDO» são reordenadas com as respectivas entradas, passando
a «C. DINAMARCA», «D. ALEMANHA», «F. GRÉCIA», «G. ESPANHA», «H. FRANÇA», «I. IRLANDA», «J. ITÁLIA», «N. LUXEMBURGO», «Q. PAÍSES BAIXOS», «R. ÁUSTRIA», «T. PORTUGAL», «W. FINLÂNDIA», «X. SUÉCIA» e «Y. REINO UNIDO»;

O custo médio anual das prestações médicas em espécie é
calculado tendo em conta as prestações concedidas ao
abrigo do regime nacional de seguro de saúde.»;

vii) Após a entrada da rubrica «T. PORTUGAL» é inserido o seguinte:

«U. ESLOVÉNIA
iii) Após a entrada da rubrica «D. ALEMANHA» é inserido o seguinte:

«E. ESTÓNIA
O custo médio anual das prestações em espécie é calculado
tendo em conta os serviços médicos financiados pelo
Fundo de Seguro de Doença da Estónia.»;

O custo médio anual das prestações em espécie é calculado
tendo em conta o programa geral de cuidados de saúde.

V. ESLOVÁQUIA
O custo médio anual das prestações em espécie é calculado
tendo em conta os custos previstos para efeitos de cuidados
de saúde no âmbito regime de seguro de saúde.»;
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j) O Anexo 10 «Instituições e organismos designados pelas autoridades competentes (n.o 10 do artigo 4.o do Regulamento de execução)» é alterado do seguinte modo:
i) Após a última entrada da rubrica «A. BÉLGICA» é inserido o seguinte:
«B. REPÚBLICA CHECA
1. Para a aplicação da alínea b) do n.o 1 do artigo 14.o e do artigo 17.o do Regulamento, e da alínea b) do
artigo 10.o, do n.o 1 do artigo 11.o, do n.o 1 do artigo 11.oA, da alínea a) do artigo 12.o, dos n.os 2 e 3
do artigo 13.o, dos n.os 1, 2 e 3 do artigo 14.o, do n.o 2 do artigo 80.o, do artigo 81.o e do n.o 2 do
artigo 85.o do Regulamento de execução: Česká správa sociálního zabezpečeníČeská správa sociálního
zabezpečení (Administração da Segurança Social Checa), Praga;
2. Para a aplicação do n.o 1 do artigo 38.o, do n.o 1 do artigo 70.o, do n.o 2 do artigo 82.o e do n.o 2 do
artigo 86.o do Regulamento de execução: Autoridade municipal (organismo administrativo) consoante o
local de residência dos familiares;
3. Para a aplicação do n.o 2 do artigo 102.o do Regulamento de execução (em relação com o reembolso de
despesas relativas a prestações em espécie em conformidade com os artigos 36.o e 63.o do Regulamento):
Centrum mezistátních úhrad (Centro de reembolsos internacionais), Praga;
4. Para a aplicação do n.o 2 do artigo 102.o do Regulamento de execução (em relação com o reembolso de
prestações de desemprego em conformidade com o artigo 70.o do Regulamento): Ministerstvo práce a
sociálních věcí — Správa služeb zaměstnanosti Ministério do Trabalho e dos Assuntos Sociais —
(Administração dos Serviços de Emprego), Praga;»;
ii) As rubricas «B. DINAMARCA», «C. ALEMANHA», «D. ESPANHA», «E. FRANÇA», «F. GRÉCIA», «G. IRLANDA», «H.
ITÁLIA», «I. LUXEMBURGO», «J. PAÍSES BAIXOS», «K. ÁUSTRIA», «L. PORTUGAL», «M. FINLÂNDIA», «N.
SUÉCIA» e «O. REINO UNIDO» são reordenadas com as respectivas entradas, passando a «C. DINAMARCA»,
«D. ALEMANHA», «F. GRÉCIA», «G. ESPANHA», «H. FRANÇA», «I. IRLANDA», «J. ITÁLIA», «N. LUXEMBURGO»,
«Q. PAÍSES BAIXOS», «R. ÁUSTRIA», «T. PORTUGAL», «W. FINLÂNDIA», «X. SUÉCIA» e «Y. REINO UNIDO»;
iii) Após a última entrada da rubrica «D. ALEMANHA» é inserido o seguinte:
«E. ESTÓNIA
1. Para a aplicação do artigo 14.oC e do n.o 3 do artigo 14.oD do Regulamento, e do n.o 1 do artigo 6.o, do
artigo 10.oB, do n.o 1 do artigo 11.o, do n.o 1 do artigo 11.oA, do artigo 12.oA, dos n.os 2 e 3 do artigo
13.o, dos n.os 1, 2 e 3 do artigo 14.o, do n.o 1 do artigo 38.o, do n.o 1 do artigo 70.o, do n.o 2 do artigo
82.o e do n.o 2 do artigo 86.o do Regulamento de execução: Sotsiaalkindlustusamet (Instituto de Seguro
Social), Tallin.
2. Para a aplicação do artigo 17.o do Regulamento e do artigo 8.o e do n.o 2 do artigo 113.o do
Regulamento de execução: Eesti Haigekassa (Fundo de Seguro de Doença da Estónia), Tallin.
3. Para a aplicação do n.o 2 do artigo 102.o do Regulamento de execução:
a) Doença, maternidade, acidentes de trabalho e doenças profissionais: Eesti Haigekassa (Fundo de Seguro
de Doença da Estónia), Tallin;
b) Desemprego: Eesti Töötukassa (Fundo de Seguro de Desemprego da Estónia), Tallin.
4. Para a aplicação do artigo 109.o do Regulamento de execução: Maksuament (Departamento dos Impostos), Tallin.»;
iv) Após a última entrada da rubrica «J. ITÁLIA» é inserido o seguinte:
«K. CHIPRE
1. Para a aplicação do artigo 14.oC, do n.o 3 do artigo 14.oD e do artigo 17.odo Regulamento, e do n.o 1 do
artigo 6.o, do artigo 10.oB, do n.o 1 do artigo 11.o, do n.o 1 do artigo 11.oA, do artigo 12.oA, dos n.os 2
e 3 do artigo 13.o, dos n.os 1, 2 e 3 do artigo 14.o, do n.o 1 do artigo 38.o, do n.o 1 do artigo 70.o, do
n.o 2 do artigo 80.o, do artigo 81.o, do n.o 2 do artigo 82.o do n.o 2 do artigo 85.o, do n.o 2 do artigo
86.o, do n.o 2 do artigo 91.o, e do artigo 109.o do Regulamento de execução: Τµήµα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Departamento do Seguro Social, Ministério
do Trabalho e do Seguro Social), Λευκωσία
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2. Para a aplicação do artigo 8.o, do n.o 2 do artigo 102.o e do artigo 110.o do Regulamento de execução
(para as prestações pecuniárias): Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (Departamento do Seguro Social, Ministério do Trabalho e do Seguro Social), Λευκωσία
3. Para a aplicaçãodo artigo 8.o, do n.o 2 do artigo 102.o, do artigo 110.o e do n.o 2 do artigo 113.o do
Regulamento de execução (para as prestações em espécie) e dos artigos 36.o e 63.o do Regulamento:
Υπουργείο Υγείας (Ministério da Saúde), Λευκωσία.
L. LETÓNIA
Para a aplicação:
a) Do n.o 1 do artigo 14.o, dos n.os 1 e 4 do artigo 14.oA, do n.o 1 do artigo 14.oB, do n.o 3 do artigo
14.oD e do artigo 17.o do Regulamento: Valsts sociālās apdrošināšanas ag‘entūra (Serviço Nacional de
Seguro Social), Riga.
b) Do artigo 10.oB, do n.o 1 do artigo 11.o, do n.o 1 do artigo 11.oA, dos n.os 2 e 3 do artigo 13.o, dos
n.os 1, 2 e 3 do artigo 14.o, do n.o 2 do artigo 82.o e do artigo 109.o do Regulamento de execução: Valsts
sociālās apdrošināšanas ag‘entūra (Serviço Nacional de Seguro Social), Riga.
c) Do n.o 2 do artigo 102.o do Regulamento de execução (no que diz respeito aos artigos 36.o e 63.o do
Regulamento): Valsts obligātās veselı̄bas apdrošināšanas ag‘entūra (Serviço Nacional de Seguro de Saúde
Obrigatório), Riga.
d) Do n.o 2 do artigo 70.o do Regulamento: Valsts sociālās apdrošināšanas ag‘entūra (Serviço Nacional de
Seguro Social), Riga.
M. LITUÂNIA
1. Para a aplicação da alínea b) do n.o 1 do artigo 14.o, da alínea b) do n.o 1 do artigo 14.oA, dos n.os 1 e 2
do artigo 14.oB, do n.o 3 do artigo 14.oD e do artigo 17.o do Regulamento, e do n.o 1 do artigo 6.o, do
artigo 10.oB, do n.o 1 do artigo 11.o, do artigo 11.oA, do artigo 12.oA, dos n.os 2 e 3 do artigo 13.o, dos
n.os 1 e 2 do artigo 14.o, do n.o 2 do artigo 85.o e do n.o 2 do artigo 91.o do Regulamento de execução:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Fundo Nacional de Seguro Social), Vilnius.
2. Para a aplicação do n.o 1 do artigo 38.o, do n.o 1 do artigo 70.o, e do n.o 2 do artigo 86.o do
Regulamento de execução: Seniūnijos pagal asmens gyvenama˛ja˛ vieta˛ (serviços municipais em função
da residência do interessado).
3. Para a aplicação do n.o 2 do artigo 80.o, do artigo 81.o e do n.o 2 do artigo 82.o do Regulamento de
execução: Respublikinė darbo birža (Serviço Nacional de Emprego), Vilnius.
4. Para a aplicação do n.o 2 do artigo 102.o do Regulamento de execução:
a) Reembolsos nos termos dos artigos 36.o e 63.o do Regulamento: Valstybinė ligoniu˛ kasa (Fundo
Nacional de Doença), Vilnius;
b) Reembolsos nos termos do n.o 2 do artigo 70.o: Respublikinė darbo birža (Serviço Nacional de
Emprego), Vilnius.
5. Para a aplicação do artigo 110.o do Regulamento de execução:
a) Prestações em espécie ao abrigo dos Capítulos 1 e 4 do Título III do Regulamento: Valstybinė ligoniu˛
kasa (Fundo Nacional de Doença), Vilnius;
b) Prestações pecuniárias nos termos dos Capítulos 1 a 4 e 8 do Título III do Regulamento: Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdyba (Fundo Nacional de Seguro Social), Vilnius;
c) Prestações pecuniárias nos termos do Capítulo 6 do Título III do Regulamento: Respublikinė darbo
birža (Serviço Nacional de Emprego), Vilnius;
d) Prestações pecuniárias nos termos dos Capítulos 5 e 7 do Título III do Regulamento: Savivaldybiu˛
socialinės paramos skyriai (Departamentos Municipais de Assistência Social).
6. Para a aplicação do n.o 2 do artigo 113.o do Regulamento de execução: Valstybinė ligoniu˛ kasa (Fundo
Nacional de Doença), Vilnius.»;
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v) Após a última entrada da rubrica «N. LUXEMBURGO» é inserido o seguinte:
«O. HUNGRIA
1. Para a aplicação do artigo 14.oC, do n.o 3 do artigo 14.oD e do artigo 17.odo Regulamento: Országos
Egészségbiztosítási Pénztár (Fundo Nacional de Seguro de Doença), Budapeste.
2. Para a aplicação do n.o 1 do artigo 6.o do Regulamento de execução:
a) Doença, maternidade, acidentes de trabalho: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fundo Nacional de
Seguro de Doença), Budapeste;
b) Velhice e invalidez: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administração Central do Seguro
Nacional de Pensões de Aposentação), Budapeste;
c) Desemprego: Foglalkoztatási Hivatal (Serviço de Emprego), Budapeste;
d) Fundo de seguro de pensão privado, fundo de seguro de pensão voluntário: Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyelete (Autoridade Húngara de Controlo Financeiro), Budapeste.
3. Para a aplicação dos artigos 8.o e 10.oB, do n.o 1 do artigo 11.o, do n.o 1 do artigo 11.oA, do artigo
12.o A, dos n.os 3 e 4 do artigo 13.o e dos n.os 1, 2 e 3 do artigo 14.o do Regulamento de execução:
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fundo Nacional de Seguro de Doença), Budapeste.
4. Para a aplicação do n.o 1 do artigo 38.o do Regulamento de execução: Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság (Administração Central do Seguro Nacional de Pensões de Aposentação), Budapeste.
5. Para a aplicação do n.o 1 do artigo 70.o do Regulamento de execução:
a) Subsídio de doença por acidente e anuidade por acidente: Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(Fundo Nacional de Seguro de Doença), Budapeste;
b) outras prestações: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administração Central do Seguro Nacional de Pensões de Aposentação), Budapeste.
6. Para a aplicação do n.o 2 do artigo 80.o, do artigo 81.o e do n.o 2 do artigo 82.o do Regulamento de
execução: Foglalkoztatási Hivatal (Serviço de Emprego), Budapeste.
7. Para a aplicação do n.o 2 do artigo 85.o e do n.o 2 do artigo 86.o do Regulamento de execução:
a) Prestações e subsídios de maternidade: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fundo Nacional de
Seguro de Doença), Budapeste;
b) Outras prestações familiares: Államháztartási Hivatal (Serviço de Finanças Públicas), Budapeste.
8. Para a aplicação do n.o 2 do artigo 91.o do Regulamento de execução: Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság (Administração Central do Seguro Nacional de Pensões de Aposentação), Budapeste.
9. Para a aplicação do n.o 2 do artigo 102.o do Regulamento de execução:
a) Doença, maternidade, acidentes de trabalho: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fundo Nacional de
Seguro de Doença), Budapeste;
b) Desemprego: Foglalkoztatási Hivatal (Serviço de Emprego), Budapeste.
10. Para a aplicação do artigo 109.o do Regulamento de execução: Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(Fundo Nacional de Seguro de Doença), Budapeste.
11. Para a aplicação do artigo 110.o do Regulamento de execução:
a) Doença, maternidade, acidentes de trabalho: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fundo Nacional de
Seguro de Doença), Budapeste;
b) Velhice e invalidez: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administração Central do Seguro
Nacional de Pensões de Aposentação), Budapeste;
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c) Prestações de desemprego: Foglalkoztatási Hivatal (Serviço de Emprego), Budapeste;
d) Prestações familiares: Államháztartási Hivatal (Serviço de Finanças Públicas), Budapeste.
— no caso de prestações e subsídios de maternidade: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fundo
Nacional de Seguro de Doença), Budapeste.
12. Para a aplicação: do n.o 2 do artigo 113.o do Regulamento de execução: Országos Egészségbiztosítási
Pénztár (Fundo Nacional de Seguro de Doença), Budapeste.
P. MALTA
Para a aplicação do artigo 14.oC, do n.o 3 do artigo 14.oD e do artigo 17.odo Regulamento, e do n.o 1 do
artigo 6.o, dos n.os 1 e 2 do artigo 8.o, do artigo 10.oB, do n.o 1 do artigo 11.o, do n.o 1 do artigo 11.oA, da
alínea a) do artigo12.o, dos n.os 2 e 3 do artigo 13.o, dos n.os 1, 2 e 3 do artigo 14.o, do n.o 1 do artigo
38.o, do n.o 1 do artigo 70.o, do n.o 2 do artigo 80.o, do artigo 81.o, do n.o 2 do artigo 82.o, do n.o 2 do
artigo 85.o, do n.o 2 do artigo 86.o, do n.o 1 do artigo 89.o, do n.o 2 do artigo 91.o, do n.o 2 do artigo
102.o, do artigo 109.o e do artigo 110.o do Regulamento de execução: Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali
(Departamento da Segurança Social),La Valeta;
Para a aplicação do n.o 3 do artigo 8.o e do n.o 2 do artigo 113.o do Regulamento de execução: Diviżjoni
- -ha (Ministério da Saúde), La Valeta»;
tas-Sah
vi) Após a última entrada da rubrica «R. ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:
«S. POLÓNIA
1. Para a aplicação da alínea a) do n.o 1 do artigo 14.o e do artigo 17.o do Regulamento, em conjugação
com o artigo 11.o do Regulamento de execução, dos n.os 2 e 3 do artigo 14.o do Regulamento, em
conjugação com o artigo 12.oA do Regulamento de execução, da alínea a) do n.o 1 do artigo 14.oA e do
artigo 17.o do Regulamento, em conjugação com o artigo 11.oA do Regulamento de execução, dos
n.os 2, 3 e 4 do artigo 14.oA do Regulamento, em conjugação com o artigo 12.oA do Regulamento de
execução, dos n.os 1 e 2 do artigo 14.oB, em conjugação com a alínea a) do n.o 1 do artigo 14.o do
Regulamento de execução, do artigo 14.oC do Regulamento, em conjugação com o artigo 12.oA do
Regulamento de execução e do n.o 3 do artigo 14.oD do Regulamento: extensões do Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro Social — ZUS) com jurisdição territorial sobre a sede oficial da
entidade patronal do segurado (ou do trabalhador não assalariado).
2. Para a aplicação da alínea b) do n.o 1 do artigo 14.o e do artigo 17.o do Regulamento, em conjugação
com o artigo 11.o do Regulamento de execução, da alínea b) do n.o 1 do artigo 14.oA e do artigo 17.o
do Regulamento, em conjugação com o artigo 11.oA do Regulamento de execução, dos n.os 1 e 2 do
artigo 14.oB, em conjugação com a alínea b) do n.o 1 do artigo 14.o e com o artigo 17.o do
Regulamento: Zakład Ubezpieczeń Społecznych — Centrala (Instituto do Seguro Social — ZUS —
sede principal) Varsóvia.
3. Para a aplicação do n.o 1 do artigo 6.o, do artigo 10.oB, dos n.os 2 e 3 do artigo 13.o, do artigo 14.o e
do artigo 109.o do Regulamento de execução:
a) Prestações no domínio da saúde: kasa chorych (Fundo de Doença) em que o interessado está
segurado;
b) Outras prestações:
i) Para trabalhadores assalariados e trabalhadores não assalariados, com excepção de agricultores
independentes: extensões do Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro Social — ZUS)
com jurisdição territorial sobre a sede oficial da entidade patronal do segurado (ou do trabalhador
não assalariado);
ii) Para agricultores independentes: serviços regionais do Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fundo do Seguro Social Agrícola — KRUS) com jurisdição territorial sobre o local de
seguro do agricultor.
4. Para a aplicação do artigo 8.o do Regulamento de execução:
a) Prestações no domínio da saúde: kasa chorych (Fundo de Doença) em que o interessado está
segurado;

23.9.2003

23.9.2003

PT

Jornal Oficial da União Europeia

b) Outras prestações:
— extensões do Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro Social — ZUS) com jurisdição territorial sobre a sede oficial da entidade patronal do segurado (ou do trabalhador não
assalariado), durante o período do seguro, no que se refere a trabalhadores assalariados e
trabalhadores não assalariados, com excepção de agricultores independentes;
— extensões do Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro Social — ZUS) com jurisdição territorial sobre o local de residência ou de estadia do segurado, no que se refere a
trabalhadores assalariados e trabalhadores não assalariados, com excepção de agricultores independentes, para o período após a expiração da cobertura do seguro;
— secções regionais do Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fundo do Seguro Social
Agrícola — KRUS) com jurisdição territorial sobre o local do seguro do agricultor independente.
5. Para a aplicação do n.o 1 do artigo 38.o do Regulamento de execução:
a) Para trabalhadores assalariados e trabalhadores não assalariados, com excepção de agricultores independentes: unidades do Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro Social — ZUS)
designados para cooperação com as instituições competentes de determinados Estados-Membros;
b) Para agricultores independentes: secções regionais do Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(Fundo do Seguro Social Agrícola — KRUS) designados para cooperação com as instituições relevantes de determinados Estados-Membros;
c) Para militares de carreira: entidades especializadas do Ministério da Defesa Nacional;
d) Para agentes de polícia, do Serviço Nacional de Bombeiros, da Guarda de Fronteiras, da Agência de
Segurança Interna, da Agência de Informações Externas e do Gabinete de Segurança Governamental:
entidades especializadas do Ministério do Interior e da Administração;
e) Para guardas prisionais: entidades especializadas do Ministério da Justiça;
f) Para juízes e Delegados do Ministério Público: entidades especializadas do Ministério da Justiça.
6. Para a aplicação do n.o 1 do artigo 70.o do Regulamento de execução:
a) Prestações a longo prazo:
i) Para trabalhadores assalariados e trabalhadores não assalariados, com excepção de agricultores
independentes: departamentos do Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro Social —
ZUS) designados para cooperação com as instituições competentes de determinados Estados-Membros;
ii) Para agricultores independentes: secções regionais do Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fundo do Seguro Social Agrícola — KRUS) designadas para cooperação com as instituições
competentes de determinados Estados-Membros;
iii) Para militares de carreira: entidades especializadas do Ministério da Defesa Nacional;
iv) Para agentes de polícia, do Serviço Nacional de Bombeiros, da Guarda de Fronteiras, da Agência
de Segurança Interna, da Agência de Informações Externas e do Gabinete de Segurança Governamental: entidades especializadas do Ministério do Interior e da Administração;
v) Para guardas prisionais: entidades especializadas do Ministério da Justiça;
vi) Para juízes e Delegados do Ministério Público entidades especializadas do Ministério da Justiça;
b) Prestações a curto prazo:
i) Para trabalhadores assalariados e trabalhadores não assalariados, com excepção de agricultores
independentes: extensões do Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro Social — ZUS)
com jurisdição territorial sobre o local de residência ou de estadia dos familiares do segurado (ou
do trabalhador não assalariado);
ii) Para agricultores independentes: secções regionais do Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(Fundo do Seguro Social Agrícola — KRUS) com jurisdição territorial sobre o local residência ou
de estadia dos familiares do agricultor.
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7. Para a aplicação do n.o 2 do artigo 80.o, do artigo 81.o, do n.o 2 do artigo 82.o, do n.o 1 do artigo 83.o
e do n.o 2 do artigo 84.o do Regulamento de execução: Wojewódzkie urze˛dy pracy (Serviços de
Emprego das regiões administrativas (voivod)) com jurisdição territorial sobre o local de residência
ou de estadia.
8. Para a aplicação do n.o 2 do artigo 85.o do Regulamento de execução:
a) Para trabalhadores assalariados e trabalhadores não assalariados, com excepção de agricultores independentes: extensões do Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro Social — ZUS) com
jurisdição territorial sobre a sede oficial da entidade patronal do segurado (ou do trabalhador não
assalariado);
b) Para agricultores independentes: secções regionais do Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(Fundo do Seguro Social Agrícola — KRUS) com jurisdição territorial sobre o local do seguro do
agricultor;
c) Para desempregados: wojewódzkie urze˛dy pracy (Serviços de Emprego das regiões administrativas
(voivod)) com jurisdição territorial sobre o local de residência ou de estadia.
9. Para a aplicação do n.o 2 do artigo 86.o do Regulamento de execução:
a) Para trabalhadores assalariados e trabalhadores não assalariados, com excepção de agricultores independentes: extensões do Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro Social — ZUS) com
jurisdição territorial sobre o local de residência ou de estadia dos familiares do segurado
b) Para agricultores independentes: secções regionais do Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(Fundo do Seguro Social Agrícola — KRUS) com jurisdição territorial sobre o local residência ou de
estadia dos familiares do agricultor;
c) Para militares de carreira: entidades especializadas do Ministério da Defesa Nacional;
d) Para agentes de polícia, do Serviço Nacional de Bombeiros, da Guarda de Fronteiras, da Agência de
Segurança Interna, da Agência de Informações Externas e do Gabinete de Segurança Governamental:
entidades especializadas do Ministério do Interior e da Administração;
e) Para guardas prisionais: entidades especializadas do Ministério da Justiça;
f) Para juízes e Delegados do Ministério Público: entidades especializadas do Ministério da Justiça;
10. Para a aplicação do n.o 2 do artigo 91.o do Regulamento de execução:
a) Para trabalhadores assalariados e trabalhadores não assalariados, com excepção de agricultores independentes: departamentos do Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro Social —
ZUS) designados para cooperação com as instituições competentes de determinados Estados-Membros;
b) Para agricultores independentes: secções regionais do Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(Fundo do Seguro Social Agrícola — KRUS) designados para cooperação com as instituições competentes de determinados Estados-Membros;
c) Para militares de carreira, com exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro
de 1999: entidades especializadas do Ministério da Defesa Nacional;
d) Para agentes de polícia, do Serviço Nacional de Bombeiros, da Guarda de Fronteiras, da Agência de
Segurança Interna, da Agência de Informações Externas e do Gabinete de Segurança Governamental,
com exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro de 1999: entidades
especializadas do Ministério do Interior e da Administração;
e) Para guardas prisionais, com exclusão dos que tenham entrado em funções a partir de 1 de Janeiro
de 1999: entidades especializadas do Ministério da Justiça;
f) Para antigos juízes e Delegados do Ministério Público: entidades especializadas do Ministério da
Justiça.
11. Para a aplicação do n.o 2 do artigo 102.o do Regulamento de execução, em conjugação com os artigos
36.o e 63.o do Regulamento: Ministerstwo Zdrowia — Biuro Rozliczeń Mie˛dzynarodowych (Ministério
da Saúde — Serviço de Liquidações Internacionais), Varsóvia.
12. Para a aplicação do n.o 2 do artigo 102.o do Regulamento de execução, em conjugação com o artigo
70.o do Regulamento: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ministério da Economia, do
Trabalho e da Política Social — MGPiPS), Varsóvia.»
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vii) Após a última entrada da rubrica «T. PORTUGAL» é inserido o seguinte:
«U. ESLOVÉNIA
1. Para a aplicação da alínea b) do n.o 1 do artigo 14.o, da alínea b) do n.o 1 do artigo 14.oA e do artigo
17.o do Regulamento: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministério do Trabalho, da
Família e dos Assuntos Sociais).
2. Para a aplicação do artigo 10.oB do Regulamento de aplicação: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (Instituto de Seguro de Doença da Eslovénia).
3. Para a aplicação dos artigos 11.o, 11.oA, 12.oA, 12.oB, 13.o e 14.o do Regulamento de execução: Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Instituto de Seguro de Doença da Eslovénia).
4. Para a aplicação do n.o 1 do artigo 38.o do Regulamento de execução: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve (Ministério do Trabalho, da Família e dos Assuntos Sociais).
5. Para a aplicação do n.o 1 do artigo 70.o do Regulamento de execução: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve (Ministério do Trabalho, da Família e dos Assuntos Sociais).
6. Para a aplicação do n.o 1 do artigo 80.o, do artigo 81.o e do n.o 2 do artigo 82.o do Regulamento de
execução: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Serviço de Emprego da Eslovénia).
7. Para a aplicação do n.o 2 do artigo 85.o e do n.o 2 do artigo 86.o do Regulamento de execução:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministério do Trabalho, da Família e dos Assuntos
Sociais).
8. Para a aplicação do n.o 2 do artigo 91.o do Regulamento de execução: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve (Ministério do Trabalho, da Família e dos Assuntos Sociais).
9. Para a aplicação do n.o 2 do artigo 102.o do Regulamento de execução, em conjugação com os artigos
36.o e 63.o do Regulamento: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Instituto de Seguro de
Doença da Eslovénia).
10. Para a aplicação do n.o 2 do artigo 102.o do Regulamento de execução, em conjugação com o artigo
70.o do Regulamento: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Serviço de Emprego da Eslovénia).
11. Para a aplicação do artigo 110.o do Regulamento de execução: as instituições competentes.
V. ESLOVÁQUIA
1. Para a aplicação do artigo 17.o do Regulamento: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky (Ministério do Trabalho, dos Assuntos Sociais e da Família da República Eslovaca), Bratislava.
2. Para a aplicação do n.o 1 do artigo 6.o do Regulamento de execução: Sociálna poist’ovňa (Serviço de
Seguro Social), Bratislava.
3. Para a aplicação do artigo 8.o do Regulamento de execução:
a) Prestações pecuniárias: Sociálna poist’ovňa (Serviço de Seguro Social), Bratislava;
b) Prestações em espécie: os organismos de seguro de saúde competentes.
4. Para a aplicação do artigo 10.oB do Regulamento de aplicação:
a) Prestações de doença, maternidade, invalidez, velhice, acidentes de trabalho e doenças profissionais:
Sociálna poist’ovňa (Serviço de Seguro Social), Bratislava;
b) Prestações familiares: instituições responsáveis pelo pagamento das prestações familiares;
c) Prestações de desemprego: Národný úrad práce — okresné úrady práce (Serviço Nacional de Emprego — Serviços Distritais do Emprego);
d) Prestações em espécie: os organismos de seguro de saúde competentes.
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5. Para a aplicação do n.o 1 do artigo 11.o do Regulamento de execução: Sociálna poist’ovňa (Serviço de
Seguro Social), Bratislava.
6. Para a aplicação do n.o 1 do artigo 11.oA, do artigo 12.oA, do n.o 3 do artigo 13.o e dos n.os 1, 2 e 3
do artigo 14.o do Regulamento de execução: Sociálna poist’ovňa (Serviço de Seguro Social), Bratislava;
para as prestações em espécie: os organismos de seguro de saúde competentes.
7. Para a aplicação do n.o 1 do artigo 38.o e do n.o 1 do artigo 70.o do Regulamento de execução: Sociálna
poist’ovňa (Serviço de Seguro Social), Bratislava.
8. Para a aplicação do n.o 2 do artigo 80.o, do artigo 81.o e do n.o 2 do artigo 82.o do Regulamento de
execução: Národný úrad práce (Serviço Nacional de Emprego), Bratislava.
9. Para a aplicação do n.o 2 do artigo 85.o do Regulamento de execução: Sociálna poist’ovňa (Serviço de
Seguro Social), Bratislava.
10. Para a aplicação do n.o 2 do artigo 86.o do Regulamento de execução: Serviço municipal do local de
residência dos membros da família que tenha competência em matéria de estado civil.
11. Para a aplicação do n.o 2 do artigo 91.o do Regulamento de execução (em relação com o pagamento de
prestações em conformidade com os artigos 77.o e 78.o do Regulamento):
a) Para trabalhadores assalariados: entidades patronais;
b) Para trabalhadores não assalariados e reformados: Sociálna poist’ovňa (Serviço de Seguro Social),
Bratislava;
c) Para outras pessoas: Serviços distritais.
12. Para a aplicação do n.o 2 do artigo 102.o do Regulamento de execução:
a) Em relação com os reembolsos nos termos dos artigos 36.o e 63.o do Regulamento: Všeobecná
zdravotná poist’ovňa (Regime Nacional de Seguro de Saúde), Bratislava;
b) Em relação com o reembolso nos termos do artigo 70.o do Regulamento: Národný úrad práce
(Serviço Nacional de Emprego), Bratislava.
13. Para a aplicação dos artigos 109.o e 110.o do Regulamento de execução:
a) Prestações de doença, maternidade, invalidez, velhice, acidentes de trabalho e doenças profissionais:
Sociálna poist’ovňa (Serviço de Seguro Social), Bratislava;
b) Prestações em espécie: Companhia de Seguro de Saúde competente.
c) Prestações de desemprego: Národný úrad práce — okresné úrady práce (Serviço Nacional de Emprego — Serviços Distritais do Emprego);
14. Para a aplicação do artigo 113.o do Regulamento de execução: Companhia de seguro de saúde competente.»;
k) O Anexo 11 «Regimes previstos no n.o 2 do artigo 35.o do Regulamento (N.o 11 do artigo 4.o do Regulamento de
execução)» é alterado do seguinte modo:
i) Após a entrada da rubrica «A. BÉLGICA» é inserido o seguinte:
«B. REPÚBLICA CHECA
Nenhum.»;
ii) As rubricas «B. DINAMARCA», «C. ALEMANHA», «D. ESPANHA», «E. FRANÇA», «F. GRÉCIA», «G. IRLANDA», «H.
ITÁLIA», «I. LUXEMBURGO», «J. PAÍSES BAIXOS», «K. ÁUSTRIA», «L. PORTUGAL», «M. FINLÂNDIA», «N.
SUÉCIA» e «O. REINO UNIDO» são reordenadas com as respectivas entradas, passando a «C. DINAMARCA»,
«D. ALEMANHA», «F. GRÉCIA», «G. ESPANHA», «H. FRANÇA», «I. IRLANDA», «J. ITÁLIA», «N. LUXEMBURGO»,
«Q. PAÍSES BAIXOS», «R. ÁUSTRIA», «T. PORTUGAL», «W. FINLÂNDIA», «X. SUÉCIA» e «Y. REINO UNIDO»;

23.9.2003

23.9.2003

PT

Jornal Oficial da União Europeia

249

iii) Após a palavra «Nenhum.» da rubrica «D. ALEMANHA» é inserido o seguinte:
«E. ESTÓNIA
Nenhum.»;
iv) Após a palavra «Nenhum.» da rubrica «J. ITÁLIA» é inserido o seguinte:
«K. CHIPRE
Nenhum.
L. LETÓNIA
Nenhum.
M. LITUÂNIA
Nenhum.»;
v) Após a palavra «Nenhum.» da rubrica «N. LUXEMBURGO» é inserido o seguinte:
«O. HUNGRIA
Nenhum.
P. MALTA
Nenhum.»;
vi) Após a palavra «Nenhum.» da rubrica «R. ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:
«S. POLÓNIA
Nenhum.»;
vii) Após a palavra «Nenhum.» da rubrica «T. PORTUGAL» é inserido o seguinte:
«U. ESLOVÉNIA
Nenhum.
V. ESLOVÁQUIA
Nenhum.».

3. 31983 Y 0117: Decisão n.o 117 da Comissão Administrativa das
Comunidades Europeias para a Segurança Social dos Trabalhadores
Migrantes, de 7 de Julho de 1982, relativa às condições de aplicação
do n.o 1, alínea a), do artigo 50.o do Regulamento (CEE) n.o 574/72 do
Conselho, de 21 de Março de 1972 (JO C 238 de 7.9.1983, p. 3),
alterada por:

República Checa: Česká správa sociálního zabezpečení Česká správa
sociálního zabezpečení (Administração da Segurança
Social Checa), Praga.

Dinamarca:

Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direcção
Nacional da Segurança e Assistência Social), Copenhaga;

Alemanha:

Verband Deutscher Rentenversicherungsträger —
Datenstelle (Centro de Informática dos Organismos
Alemães de Seguros de Pensões), Würzburg.

Estónia:

Sotsiaalkindlustusamet (Instituto de Seguro Social),
Tallin.

— 11994 N: Acto relativo às condições de adesão e às adaptações dos
Tratados — Adesão da República da Áustria, da República da
Finlândia e do Reino da Suécia (JO C 241 de 29.8.1994, p. 21).
O ponto 2.2 passa a ter a seguinte redacção:
«Para efeitos da presente decisão, é o seguinte o organismo designado:
Bélgica:

Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor
pensioenen (RVP) (Serviço Nacional de Pensões), Bruxelas.
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Grécia:

Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) (Instituto da Segurança Social), Atenas.

Suécia:

Riksförsäkringsverket (Instituto Nacional de Seguro
Social), Estocolmo.

Espanha:

Instituto Nacional de la Seguridad Social (Instituto
Nacional da Segurança Social) Madrid.

Reino Unido:

Department of Social Security, Records Branch (Ministério da Segurança Social), Newcastle-upon-Tyne.».

França:

Caisse nationale d'assurance-vieillesse — Centre informatique national — travailleurs migrants SCOM
(Caixa Nacional de Seguro de Velhice -Centro Nacional de Informática — Trabalhadores Migrantes
SCOM), Tours.

Irlanda:

Department of Social Welfare (Ministério da Previdência Social), Dublim.

Itália:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
(Instituto Nacional de Previdência Social), Roma.

Chipre:

Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Departamento do Seguro
Social, Ministério do Trabalho e do Seguro Social),
Λευκωσία

Letónia:

Valsts sociālās apdrošināšanas ag‘entūra (Serviço Nacional de Seguro Social), Riga.

Lituânia:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
(Fundo Nacional de Seguro Social), Vilnius.

Luxemburgo:

Centre d'informatique, d'affiliation et de perception
des cotisations, commun aux institutions de securité
sociale (Centro de Informática, Inscrição e Cobrança
das Cotizações comum às Instituições de Segurança
Social), Luxemburgo.

Hungria:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administração Central do Seguro Nacional de Pensões de
Aposentação), Budapeste.

Malta:

Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Departamento da Segurança Social), La Valeta.

Países Baixos:

Sociale Verzekeringsbank (Banco dos Seguros Sociais),Amsterdão.

Áustria:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associação das Instituições Austríacas
de Seguro Social), Viena.

Polónia:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro Social), Varsóvia.

Portugal:

Centro Nacional de Pensões, Lisboa.

Eslovénia:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Instituto de Seguro de Pensões e de Invalidez
da Eslovénia), Liubliana.

Eslováquia:

Finlândia:

Sociálna poist’ovňa (Serviço de Seguro Social), Bratislava.
Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Instituto
Central de Seguro de Pensões), Helsínquia.

4.
31983 Y 1112(02): Decisão n.o 118 da Comissão Administrativa
das Comunidades Europeias para a Segurança Social dos Trabalhadores
Migrantes, de 20 de Abril de 1983, relativa às condições de aplicação
do n.o 1, alínea b), do artigo 50.o do Regulamento (CEE) n.o 574/72 do
Conselho, de 21 de Março de 1972 (JO C 306 de 12.11.1983, p. 2),
com a redacção que lhe foi dada por:
— 11994 N: Acto relativo às condições de adesão e às adaptações dos
Tratados — Adesão da República da Áustria, da República da
Finlândia e do Reino da Suécia (JO C 241 de 29.8.1994, p. 21).
O ponto 2.4 passa a ter a seguinte redacção:
«Para efeitos da presente decisão, é o seguinte o organismo designado:
Bélgica:

Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor
pensioenen (RVP) (Serviço Nacional de Pensões), Bruxelas.

República Checa: Česká správa sociálního zabezpečení Česká správa
sociálního zabezpečení (Administração da Segurança
Social Checa), Praga.
Dinamarca:

Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direcção
Nacional da Segurança e Assistência Social), Copenhaga;

Alemanha:

Verband Deutscher Rentenversicherungsträger —
Datenstelle (Centro de Informática dos Organismos
Alemães de Seguros de Pensões),Würzburg.

Estónia:

Sotsiaalkindlustusamet (Instituto de Seguro Social),
Tallin.

Grécia:

Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) (Instituto da Segurança Social), Atenas.

Espanha:

Instituto Nacional de la Seguridad Social (Instituto
Nacional da Segurança Social) Madrid.

França:

Caisse nationale d'assurance-vieillesse — Centre informatique national — travailleurs migrants
SCOM(Caixa Nacional de Seguro de Velhice — Centro Nacional de Informática — Trabalhadores Migrantes SCOM), Tours.

Irlanda:

Department of Social Welfare (Ministério da Previdência Social), Dublim.

Itália:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
(Instituto Nacional de Previdência Social), Roma.

Chipre:

Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Departamento do Seguro
Social, Ministério do Trabalho e do Seguro Social),
Λευκωσία
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Valsts sociālās apdrošināšanas ag‘entūra (Serviço Nacional de Seguro Social), Riga.
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
(Fundo Nacional de Seguro Social), Vilnius.
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O Anexo passa a ter a seguinte redacção:
a) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «A. BÉLGICA» é inserido o
seguinte:
«B. REPÚBLICA CHECA

Luxemburgo:

Centre d'informatique, d'affiliation et de perception
des cotisations, commun aux institutions de securité
sociale (Centro de Informática, Inscrição e Cobrança
das Cotizações comum às Instituições de Segurança
Social), Luxemburgo.

Hungria:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administração Central do Seguro Nacional de Pensões de
Aposentação), Budapeste.

Malta:

Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Departamento da Segurança Social), La Valeta.

Nenhuma.»;
b) As rubricas «B. DINAMARCA», «C. ALEMANHA», «D. GRÉCIA», «E.
ESPANHA», «F. FRANÇA», «G. IRLANDA», «H. ITÁLIA», «I. LUXEMBURGO», «J. PAÍSES BAIXOS», «K. ÁUSTRIA», «L. PORTUGAL», «M.
FINLÂNDIA», «N. SUÉCIA» e «O. REINO UNIDO» são alteradas para
«C. DINAMARCA», «D. ALEMANHA», «F. GRÉCIA», «G. ESPANHA»,
«H. FRANÇA», «I. IRLANDA», «J. ITÁLIA», «N. LUXEMBURGO», «Q.
PAÍSES BAIXOS», «R. ÁUSTRIA», «T. PORTUGAL», «W. FINLÂNDIA», «X. SUÉCIA» e «Y. REINO UNIDO»;
c) Após a entrada da rubrica «D. ALEMANHA» é inserido o seguinte:
«E. ESTÓNIA

Países Baixos:

Sociale Verzekeringsbank (Banco dos Seguros Sociais), Amesterdão.

Áustria:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associação das Instituições Austríacas
de Seguro Social), Viena.

Nenhuma.»;
d) Após a entrada da rubrica «J. ITÁLIA» é inserido o seguinte:
«K. CHIPRE
Nenhuma.

Polónia:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto do Seguro Social), Varsóvia.

L. LETÓNIA
Nenhuma.

Portugal:

Centro Nacional de Pensões, Lisboa.
M. LITUÂNIA

Eslovénia:

Eslováquia:

Finlândia:

Suécia:

Reino Unido:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Instituto de Seguro de Pensões e de Invalidez
da Eslovénia), Liubliana.
Sociálna poist’ovňa (Serviço de Seguro Social), Bratislava.
Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Instituto
Central de Seguro de Pensões), Helsínquia.
Riksförsäkringsverket (Instituto Nacional de Seguro
Social), Estocolmo.
Department of Social Security, Records Branch (Ministério da Segurança Social), Newcastle-upon-Tyne.».

5. 31988 Y 0309(02): Decisão n.o 136 da Comissão Administrativa
das Comunidades Europeias para a Segurança Social dos Trabalhadores
Migrantes, de 1 de Julho de 1987, relativa à interpretação dos n.os 1 a
3 do artigo 45.o do Regulamento (CEE) n.o 1408/71 do Conselho,
respeitante à consideração dos períodos cumpridos ao abrigo das legislações de outros Estados-Membros, a ter em conta para efeitos de
aquisição, manutenção e recuperação do direito a prestações (JO C
64 de 9.3.1988, p. 7), alterada por:
— 11994 N: Acto relativo às condições de adesão e às adaptações dos
Tratados — Adesão da República da Áustria, da República da
Finlândia e do Reino da Suécia (JO C 241 de 29.8.1994, p. 21).

Nenhuma.»;
e) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «N. LUXEMBURGO» é inserido o seguinte:
«O. HUNGRIA
Nenhuma.
P. MALTA
Nenhuma.»;
f) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «R. ÁUSTRIA» é inserido o
seguinte:
«S. POLÓNIA
Nenhuma.»;
g) Após a palavra «Nenhuma.» da rubrica «T. PORTUGAL» é inserido o
seguinte:
«U. ESLOVÉNIA
Nenhuma.
V. ESLOVÁQUIA
Nenhuma.».
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6. 31993 Y 1112(02): Decisão n.o 150 da Comissão Administrativa
das Comunidades Europeias para a Segurança Social dos Trabalhadores
Migrantes, de 26 de Junho de 1992, relativa à aplicação dos artigos
77.o, 78.o, n.o 3 do artigo 79.o do Regulamento (CEE) n.o 1408/71, e
do n.o 1, alínea b), subalínea ii), do artigo 10.o do Regulamento (CEE)
n.o 574/72 (JO C 229 de 25.8.1993, p. 5), alterada por:
— 11994 N: Acto relativo às condições de adesão e às adaptações dos
Tratados — Adesão da República da Áustria, da República da
Finlândia e do Reino da Suécia (JO C 241 de 29.8.1994, p. 21).
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2. Államháztartási Hivatal (Serviço de Finanças Públicas), Budapeste.
P. MALTA
Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Departamento da Segurança
Social), La Valeta.»;
f) Após a última entrada da rubrica «R. ÁUSTRIA» é inserido o seguinte:

O Anexo é alterado do seguinte modo:
«S. POLÓNIA
a) Após a entrada da rubrica «A. BÉLGICA» é inserido o seguinte:

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ministério
da Economia, do Trabalho e da Política Social), Varsóvia.»;

«B. REPÚBLICA CHECA
1. Sempre que se trate de prestações/abonos familiares — autoridades municipais designadas.
2. Sempre que se trate de pensões de órfãos — Česká správa
sociálního zabezpečení, (Administração da Segurança Social
Checa), Praga.»
b) As rubricas «B. DINAMARCA», «C. ALEMANHA», «D. ESPANHA»,
«E. FRANÇA», «F. GRÉCIA», «G. IRLANDA», «H. ITÁLIA», «I. LUXEMBURGO», «J. PAÍSES BAIXOS», «K. ÁUSTRIA», «L. PORTUGAL», «M.
FINLÂNDIA», «N. SUÉCIA» e «O. REINO UNIDO» são reordenadas
com as respectivas entradas, passando a «C. DINAMARCA», «D.
ALEMANHA», «F. GRÉCIA», «G. ESPANHA», «H. FRANÇA», «I. IRLANDA», «J. ITÁLIA», «N. LUXEMBURGO», «Q. PAÍSES BAIXOS»,
«R. ÁUSTRIA», «T. PORTUGAL», «W. FINLÂNDIA», «X. SUÉCIA» e
«Y. REINO UNIDO»;

g) Após a última entrada da rubrica «T. PORTUGAL» é inserido o
seguinte:
«U. ESLOVÉNIA
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministério do
Trabalho, da Família e dos Assuntos Sociais), Liubliana.
V. ESLOVÁQUIA
1. Apenas no que se refere às prestações familiares: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (Ministério do Trabalho,
dos Assuntos Sociais e da Família), Bratislava.
2. Em todos os outros casos: Sociálna poist’ovňa (Serviço de
Seguro Social), Bratislava;».

c) Após a entrada da rubrica «D. ALEMANHA» é inserido o seguinte:
«E. ESTÓNIA

7.
32001 D 0548: Decisão 2001/548/CE da Comissão, de 9 de
Julho de 2001, relativa à criação de um comité no domínio das pensões complementares (JO L 196 de 20.7.2001, p. 26).

Sotsiaalkindlustusamet (Instituto de Seguro Social), Tallin.»;
d) Após a entrada da rubrica «J. ITÁLIA» é inserido o seguinte:
«K. CHIPRE
Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Departamento do Seguro Social, Ministério do Trabalho e do Seguro Social), Λευκωσία
L. LETÓNIA
Valsts sociālās apdrošināšanas ag‘entūra (Serviço Nacional de
Seguro Social), Riga.

No n.o 1 do artigo 3.o, «45» é substituído por «55».
B. LIVRE CIRCULAÇÃO DOS TRABALHADORES
31968 L 0360: Directiva 68/360/CEE do Conselho, de 15 de Outubro
de 1968, relativa à supressão das restrições à deslocação e permanência
dos trabalhadores dos Estados-Membros e suas famílias na Comunidade
(JO L 257 de 19.10.1968, p. 13.), alterada por:
— 11972 B: Acto relativo às condições de adesão e às adaptações dos
Tratados — Adesão do Reino da Dinamarca, da Irlanda e do Reino
Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte (JO L 73 de
27.3.1972, p. 14),

M. LITUÂNIA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Fundo Nacional
de Seguro Social), Vilnius.»;
e) Após a última entrada da rubrica «N. LUXEMBURGO» é inserido o
seguinte:

— 11979 H: Acto relativo às condições de adesão e às adaptações dos
Tratados — Adesão da República Helénica (JO L 291 de
19.11.1979, p. 17),
— 11985 I: Acto relativo às condições de adesão e às adaptações dos
Tratados — Adesão do Reino de Espanha e da República Portuguesa (JO L 302 de 15.11.1985, p. 23),

«O. HUNGRIA
1. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Administração
Central do Seguro Nacional de Pensões de Aposentação),
Budapeste.

— 11994 N: Acto relativo às condições de adesão e às adaptações dos
Tratados — Adesão da República da Áustria, da República da
Finlândia e do Reino da Suécia (JO C 241 de 29.8.1994, p. 21).
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A nota de pé-de-página 1 do Anexo é substituída pela seguinte:

«belgas/belga, checos/checo, dinamarqueses/dinamarquês, alemães/alemão, estónios/estónio, gregos/grego, espanhóis/espanhol, franceses/
/francês, irlandeses/irlandês, italianos/italiano, cipriotas/cipriota, letões/
/letão, lituanos/lituano, luxemburgueses/luxemburguês, húngaros/húngaro, malteses/maltês, neerlandeses/neerlandês, austríacos/austríaco, polacos/polaco, portugueses/português, eslovenos/esloveno, eslovacos/eslovaco, finlandeses/finlandês, suecos/sueco, britânicos/britânico, conforme o país que conceda a licença.».
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— assistente de nutricionismo (“Nutriční asistent”),
que corresponde a ciclos de estudos com uma duração total de pelo
menos treze anos, incluindo pelo menos oito anos de ensino básico
e quatro anos de ensino secundário profissionalizante numa escola
médica de nível secundário, completados pelo exame “maturitní
zkouška”»,
e, entre as entradas relativas a Itália e ao Luxemburgo:
«Em Chipre

C. RECONHECIMENTO MÚTUO DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS
I. SISTEMA GERAL

As formações de:
— mecânico dentário (“οδοντοτεχνίτης”),

31992 L 0051: Directiva 92/51/CEE do Conselho, de 18 de Junho de
1992, relativa a um segundo sistema geral de reconhecimento das
formações profissionais, que completa a Directiva 89/48/CEE (JO L
209 de 24.7.1992, p. 25), alterada por:

que corresponde a ciclos de estudos com uma duração total de pelo
menos catorze anos, incluindo pelo menos seis anos de ensino
básico, seis anos de ensino secundário e dois anos de ensino pós-secundário profissionalizante, seguidos de um ano de experiência
profissional.

— 31994 L 0038: Directiva 94/38/CE da Comissão, de 26.7.1994 (JO
L 217 de 23.8.1994, p. 8),

— óptico-optometrista (“τεχνικός oπτικός”),

— 11994 N: Acto relativo às condições de adesão e às adaptações dos
Tratados — Adesão da República da Áustria, da República da
Finlândia e do Reino da Suécia (JO C 241 de 29.8.1994, p. 21),

que corresponde a ciclos de estudos com uma duração total de pelo
menos catorze anos, incluindo pelo menos seis anos de ensino
básico, seis anos de ensino secundário e dois anos de ensino pós-secundário, seguidos de um ano de experiência profissional.

— 31995 L 0043: Directiva 95/43/CE da Comissão, de 20.7.1995 (JO
L 184 de 3.8.1995, p. 21),

Na Letónia
As formações de:
— ajudante de dentista (“zobārstniecı̄bas māsa”),

— 31997 L 0038: Directiva 97/38/CE da Comissão, de 20.6.1997 (JO
L 184 de 12.7.1997, p. 31),

— 32000 L 0005: Directiva 2000/5/CE da Comissão, de 25.2.2000
(JO L 54 de 26.2.2000, p. 42),

— 32001 L 0019: Directiva 2001/19/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 14.5.2001 (JO L 206 de 31.7.2001, p. 1).

No Anexo C, «LISTA DOS CICLOS DE FORMAÇÃO DE ESTRUTURA
ESPECÍFICA A QUE SE REFERE A ALÍNEA a), PRIMEIRO PARÁGRAFO, SEGUNDO TRAVESSÃO, SUBALÍNEA ii) DO ARTIGO 1.o»,
é aditado o seguinte:

a) No ponto «1. Domínio paramédico e socioeducativo» é inserido o
seguinte texto, antes da entrada relativa à Alemanha:

«Na República Checa
As formações de:
— assistente de cuidados de saúde (“Zdravotnický asistent”),
que corresponde a ciclos de estudos com uma duração total de pelo
menos treze anos, incluindo pelo menos oito anos de ensino básico
e quatro anos de ensino secundário profissionalizante numa escola
médica de nível secundário, completados pelo exame “maturitní
zkouška”,

que corresponde a ciclos de estudos com uma duração total de pelo
menos treze anos, incluindo pelo menos dez anos de ensino geral e
dois anos de ensino profissionalizante numa escola médica, seguidos
de três anos de experiência profissional, sancionados por um exame
para obtenção do diploma de especialidade,

— assistente de laboratório biomédico (“biomedicı̄nas laborants”),
que corresponde a ciclos de estudos com uma duração total de pelo
menos doze anos, incluindo pelo menos dez anos de ensino geral e
dois anos de ensino profissionalizante numa escola médica, seguidos
de dois anos de experiência profissional, sancionados por um exame
para obtenção do diploma de especialidade,

— mecânico dentário (“zobu tehniķis”),
que corresponde a ciclos de estudos com uma duração total de pelo
menos doze anos, incluindo pelo menos dez anos de ensino geral e
dois anos de ensino profissionalizante numa escola médica, seguidos
de dois anos de experiência profissional, sancionados por um exame
para obtenção do diploma de especialidade,

— assistente de fisioterapeuta (“fizioterapeita asistents”),
que corresponde a ciclos de estudos com uma duração total de pelo
menos treze anos, incluindo pelo menos dez anos de ensino geral e
três anos de ensino profissionalizante numa escola médica, seguidos
de dois anos de experiência profissional, sancionados por um exame
para obtenção do diploma de especialidade.»,
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e, a seguir à entrada relativa à Áustria:
«Na Eslováquia
As formações de:
— professor(a) no domínio da dança em escolas de arte de nível
básico (“učitel’ v tanečnom odbore na základných umeleckých
školách”),
que corresponde a ciclos de estudos com uma duração total de pelo
menos catorze anos e meio, incluindo oito anos de ensino básico,
quatro anos de ensino numa escola secundária especializada e um
curso de cinco semestres de pedagogia da dança.
— educador(a) em estabelecimentos de ensino especial e dos serviços sociais (“vychovávatel' v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb”)
que corresponde a ciclos de estudos com uma duração total de pelo
menos catorze anos, incluindo 8 a 9 anos de ensino básico, quatro
anos de ensino numa escola secundária de pedagogia ou noutra
escola secundária e dois anos de estudos suplementares pedagógicos
a tempo parcial.»
b) No ponto «2. Sector dos mestres-artesãos (Master/Meister/Maître),
que corresponde a formações relativas às actividades artesanais
não abrangidas pelas directivas constantes do anexo A», é aditado
o seguinte:
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aprendizagem e estudo complementar de pedagogia na faculdade
de pedagogia ou nas universidades técnicas, ou ensino completo
de nível secundário e aprendizagem em matéria de formação profissional relevante (similar) ou curso de aprendizagem, experiência
profissional com uma duração total de pelo menos três anos no
domínio em que tiver sido efectuado o ensino completo ou a
aprendizagem e estudo complementar de pedagogia na faculdade
de pedagogia ou, até 1 de Setembro de 2005, ciclo de estudos
especializados no domínio da pedagogia especial, ministrados nos
centros de metodologia para mestres em ensino profissionalizante,
em escolas especiais sem estudos pedagógicos suplementares.».
c) No ponto «3. Domínio marítimo», alínea «a) Navegação marítima», é
aditado o seguinte, antes da entrada relativa à Dinamarca:
«Na República Checa
As formações de:
— auxiliar de convés (“Palubní asistent”)
— oficial chefe de quarto de navegação (“Námořní poručík”)
— imediato (“První palubní důstojník”)
— comandante (“Kapitán”)
— auxiliar de máquinas (“Strojní asistent”)

«Na Polónia

— oficial chefe de quarto numa casa de máquinas (“Strojní
důstojník”)

As formações de:
— professor(a) no domínio da formação profissional prática
(“Nauczyciel praktycznej nauki zawodu”),

— segundo-oficial de máquinas (“Druhý strojní důstojník”)
— chefe de máquinas (“První strojní důstojník”)

que corresponde a ciclos de estudos com uma duração de:
— electricista (“Elektrotechnik”)
— oito anos de ensino básico e cinco anos de ensino secundário
profissionalizante ou ensino secundário equivalente num domínio relevante, seguidos do curso de pedagogia com uma duração total de pelo menos 150 horas, do curso de segurança e
higiene no trabalho e de dois anos de experiência profissional
na profissão que vai ser ensinada, ou

— oficial electrotécnico (“Elektrodůstojník”).»
d) No ponto «3. Domínio marítimo», alínea «a) Navegação marítima», é
aditado o seguinte, entre as entradas relativa à Itália e aos Países
Baixos:

— oito anos de ensino básico e cinco anos de ensino secundário
profissionalizante e diploma de graduação de uma escola técnico-pedagógica de nível pós-secundário, ou

«Na Letónia

— oito anos de ensino básico e dois a três anos de ensino secundário profissionalizante de base e pelo menos três anos de
experiência profissional certificada pelo grau de mestre na profissão em causa, seguidos do curso de pedagogia com uma
duração total de pelo menos 150 horas.

— oficial electrotécnico naval (“Kug‘u elektromehāniķis”)
— operador de sistemas de refrigeração (“kug‘a saldēšanas iekārtu
mašı̄nists”).»
e) No ponto «3. Domínio marítimo», alínea «a) Navegação marítima», é
aditado o seguinte, a seguir a «que resultem de ciclos de formação:»,
antes da entrada relativa à Dinamarca:

Na Eslováquia
As formações de:
— mestre em
výchovy”),

As formações de:

ensino

profissionalizante

(“majster

odbornej

mestre em ensino profissionalizante (“majster odbornej výchovy”),
que corresponde a ciclos de estudos com uma duração total de pelo
menos doze anos, incluindo oito anos de ensino básico, quatro anos
de ensino profissionalizante (ensino profissionalizante completo de
nível secundário e/ou aprendizagem em matéria de formação profissional relevante (similar) ou curso de aprendizagem), experiência
profissional com uma duração total de pelo menos três anos no
domínio em que tiver sido efectuado o ensino completo ou a

«— na República Checa,
— auxiliar de convés (“Palubní asistent”),
1. idade mínima de 20 anos,
2. a) academia ou colégio naval — departamento de navegação, devendo ambos os cursos ser sancionados
pelo exame da “maturitní zkouška”, e período de
embarque aprovado não inferior a seis meses em
navios durante os estudos, ou
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b) período de embarque aprovado não inferior a dois
anos como marítimo da mestrança e marinhagem de
quarto de navegação ao nível de apoio de navios, e
conclusão de um curso aprovado que satisfaça a
norma de competência especificada na SecçãoA-II/1
do Código STCW (Convenção Internacional sobre
Normas de Formação, de Certificação e de Serviços
de Quartos para os Marítimos) ministrado por uma
academia ou colégio naval da Parte na Convenção
STCW, e aprovação no exame perante o júri reconhecido pelo CTM (Comité dos Transportes Marítimos da República Checa),
— oficial chefe de quarto de navegação (“Námořní poručík”),
1. período de embarque aprovado, na qualidade de auxiliar
de convés em navios de 500 toneladas ou mais de
arqueação bruta, não inferior a 6 meses no caso de
diplomados do colégio ou academia naval, ou a 1 ano
no caso de diplomados de um curso aprovado, incluindo pelo menos seis meses na qualidade de marítimo da mestrança e marinhagem de quarto de navegação,
2. livro de registo da formação a bordo para cadetes de
convés devidamente completado e visado,
— imediato (“První palubní důstojník”),
certificado de aptidão de oficial chefe de quarto de navegação em navios de 500 toneladas ou mais de arqueação
bruta e período de embarque aprovado não inferior a doze
meses nessa qualidade.
— comandante (“Kapitán”),
certificado para prestar serviço como comandante em navios com uma tonelagem de arqueação bruta entre 500 e
3 000; certificado de aptidão de Imediato em navios de
3 000 toneladas ou mais de arqueação bruta e período
de embarque aprovado não inferior a seis meses na qualidade de imediato em navios de 500 toneladas ou mais de
arqueação bruta e período de embarque aprovado não
inferior a seis meses na qualidade de imediato em navios
de 3 000 toneladas ou mais de arqueação bruta,
— auxiliar de máquinas (“Strojní asistent”),
1. idade mínima de 20 anos,
2. academia ou colégio naval — departamento de engenharia naval e período de embarque aprovado não inferior a seis meses em navios durante os estudos,
— oficial chefe de quarto numa casa de máquinas (“Strojní
důstojník”),
período de embarque aprovado na qualidade de Auxiliar de
máquinas não inferior a seis meses no caso dos diplomados
de uma academia ou colégio naval,
— segundo-oficial de máquinas (“Druhý strojní důstojník”),
período de embarque aprovado não inferior a doze meses
na qualidade de terceiro-oficial de máquinas de navios cuja
máquina principal tenha uma potência propulsora igual ou
superior a 750 kW.
— chefe de máquinas (“První strojní důstojník”),
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certificado adequado de segundo-oficial de máquinas de
navios cuja máquina principal tenha uma potência propulsora igual ou superior a 3 000 kW e a um período de
embarque aprovado não inferior a 6 meses nessa qualidade,
— electricista (“Elektrotechnik”),
1. idade mínima de 18 anos,
2. academia naval ou outra, faculdade de engenharia electrónica, escola técnica ou colégio de engenharia electrotécnica, devendo todos os cursos ser sancionados por
“maturitní zkouška”, e um período de prática reconhecida no domínio da engenharia electrónica não inferior
a doze meses,
— oficial electrotécnico (“Elektrodůstojník”),
1. academia ou colégio naval, faculdade de engenharia naval electrónica ou outra academia ou escola secundária
no domínio da engenharia electrónica, devendo todos
os cursos ser sancionados por “maturitní zkouška” ou
exame de Estado,
2. período de embarque aprovado na qualidade de Electricista não inferior a doze meses no caso dos diplomados de uma academia ou colégio, ou a vinte e quatro
meses no caso dos diplomados de uma escola secundária.».
f) No ponto «3. Domínio marítimo», alínea «a) Navegação marítima», é
aditado o seguinte a seguir a «que resultam de ciclos de formação»,
entre as entradas relativas à Itália e aos Países Baixos:
«— Na Letónia
— oficial electrotécnico naval (“Kug‘u elektromehāniķis”),
1. idade mínima de 18 anos,
2. corresponde a ciclos de estudos com uma duração total de
pelo menos doze anos e meio, incluindo pelo menos nove
anos de ensino básico e três anos de formação profissionalizante. Além disso, são necessários pelo menos seis meses
de serviço marítimo como electricista naval ou como assistente do engenheiro electrotécnico em embarcações com
uma potência electrogênea superior a 750 kW. A formação
profissionalizante deve ser sancionada por um exame especial efectuado pela autoridade competente, de acordo com o
programa de formação aprovado pelo Ministério dos Transporte,
— operador de sistemas de refrigeração (“kug‘a saldēšanas iekārtu
mašı̄nists”),
1. idade mínima de 18 anos,
2. corresponde a ciclos de estudos com uma duração total de
pelo menos treze anos, incluindo pelo menos nove anos de
ensino básico e três anos de formação profissionalizante.
Além disso, são necessários pelo menos doze meses de serviços como assistente do engenheiro em sistemas de refrigeração. A formação profissionalizante deve ser sancionada
por um exame especial efectuado pela autoridade competente, de acordo com o programa de formação aprovado
pelo Ministério dos Transportes.».
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g) No ponto «4. Domínio técnico» é aditado o seguinte, antes da
entrada relativa a Itália:
«Na República Checa
As formações de:
— técnico autorizado, construtor
technik, autorizovaný stavitel”),

autorizado

(“autorizovaný

que corresponde a um ensino profissionalizante com uma duração de pelo menos nove anos, incluindo quatro anos de ensino técnico secundário sancionado por pelo exame da
“maturitní zkouška” (exame da escola técnica secundária) e
cinco anos de experiência profissional, e a um teste de habilitações profissionais para a realização de actividades profissionais
específicas no sector da construção (em conformidade com a Lei
n.o 50/1976 Col. (Lei da Construção Civil) e da Lei n.o 360/
1992 Col.),
— condutor de veículo sobre carris (“Fyzická osoba řídící drážní
vozidlo”),
que corresponde a ciclos de estudos com uma duração total de
pelo menos doze anos, incluindo pelo menos oito anos de
ensino básico e pelo menos quatro anos de ensino profissionalizante sancionados pelo exame da “maturitní zkouška” e pelo
exame de Estado sobre a potência motriz dos veículos,
— técnico de revisão de carris (“Drážní revizní technik”)
que corresponde a ciclos de estudos com uma duração total de
pelo menos doze anos, incluindo pelo menos oito anos de
ensino básico e pelo menos quatro anos de ensino secundário
profissionalizante numa escola de máquinas ou de electrónica
de nível secundário, sancionados pelo exame da “maturitní
zkouška”.
— instrutor rodoviário (“Učitel autoškoly”),
idade mínima de 24 anos; ciclos de estudos com uma duração
total de pelo menos doze anos, incluindo pelo menos oito anos
de ensino básico e pelo menos quatro anos de ensino secundário profissionalizante no domínio do tráfego ou das máquinas
sancionados pelo exame da “maturitní zkouška”,
— técnico estatal incumbido da inspecção da capacidade rodoviária
dos veículos automóveis (“Kontrolní technik STK”),
idade mínima de 21 anos; ciclos de estudos com uma duração
total de pelo menos doze anos, incluindo pelo menos oito anos
de ensino básico e pelo menos quatro anos de ensino secundário profissionalizante sancionados pelo exame da “maturitní
zkouška”, seguidos de pelo menos dois anos de prática no
domínio técnico; a pessoa em questão deve possuir carta de
condução, num registo criminal limpo e ter concluído um
período de formação especial para os técnicos estatais de 120
horas no mínimo, bem como obter aprovação no exame,
— mecânico de inspecção das emissões de veículos automóveis
(“Mechanik měření emisí”),
que corresponde a ciclos de estudos com uma duração total de
pelo menos doze anos, incluindo pelo menos oito anos de
ensino básico e pelo menos quatro anos de ensino secundário
profissionalizante sancionados pelo exame da “maturitní
zkouška”. O candidato deverá ainda perfazer pelo menos três
anos de prática no domínio técnico e seguir uma formação
especial de “mecânico de inspecção das emissões de veículos
automóveis” durante 8 horas, bem como obter aprovação no
exame,
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— bateleiro de 1.a classe (“Kapitán I. třídy”),
que corresponde a ciclos de estudos com uma duração total de
pelo menos quinze anos, incluindo oito anos de ensino básico e
três anos de ensino profissionalizante sancionados pelo exame
da “maturitní zkouška” e por um exame confirmado por um
certificado de aptidão; este ensino profissionalizante deverá ser
seguido de quatro anos de prática profissional sancionada por
um exame,
— restaurador de monumentos que sejam obras de artesanato
(“restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel”),
que corresponde a ciclos de estudos com uma duração total de
doze anos se incluir um ensino secundário técnico completo no
curso de restauro, ou a ciclos de estudos de dez anos a doze
anos num curso conexo, seguidos de cinco anos de experiência
profissional no caso do ensino secundário técnico completo,
sancionados pelo exame da “maturitní zkouška”, ou de oito
anos de experiência profissional no caso do ensino secundário
técnico, sancionados por um exame de fim de aprendizagem,
— restaurador de obras de arte que não sejam monumentos e
façam parte de colecções de museus e galerias, bem como de
outros objectos de valor cultural (“restaurátor děl výtvarných
umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách
muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty”),
que corresponde a ciclos de estudos com uma duração total de
doze anos, seguidos de cinco anos de experiência profissional
no caso do ensino secundário técnico completo no curso de
restauro, sancionados pelo exame da “maturitní zkouška”,
— gestor de resíduos (“odpadový hospodář”),
que corresponde a ciclos de estudos com uma duração total de
pelo menos doze anos, incluindo pelo menos oito anos de
ensino básico e pelo menos quatro anos de ensino secundário
profissionalizante, sancionados pelo exame da “maturitní
zkouška” e cinco anos no mínimo de experiência no sector
da gestão de resíduos durante os últimos dez anos,
— gestor técnico de explosivos (“Technický vedoucí odstřelů”),
que corresponde a ciclos de estudos com uma duração total de
pelo menos doze anos, incluindo pelo menos oito anos de
ensino básico e pelo menos quatro anos de ensino secundário
profissionalizante, sancionados pelo exame da “maturitní
zkouška”,
e seguidos de:
— dois anos como detonador subterrâneo (para a actividade
subterrânea) e um ano como detonador de superfície (para a
actividade de superfície), incluindo seis meses como assistente de detonador;
— curso de formação de 100 horas de formação teórica e
prática, seguido de um exame perante a Autoridade Distrital
de Minas relevante;
— experiência profissional igual ou superior a seis meses em
matéria de planeamento e execução de trabalhos de detonação de grande envergadura;
— curso de formação de 32 horas de formação teórica e prática, seguido de um exame perante a Autoridade de Minas
da República Checa;»,
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e, entre as entradas relativas a Itália e aos Países Baixos:

— regulador (“Dyżurny ruchu”),

«Na Letónia

que corresponde a ciclos de estudos com uma duração de oito
anos de ensino básico e quatro anos de ensino secundário profissionalizante, com uma especialização em transporte ferroviário, e curso de preparação para regulador de 45 dias sancionado
por um exame de qualificação ou que corresponda a ciclos de
estudos com uma duração de oito anos de ensino básico e cinco
anos de ensino secundário profissionalizante, com uma especialização em transporte ferroviário, e um curso de preparação
para reguladores de 63 dias e aprovação no exame de qualificação.»

As formações de:
— auxiliar de condutor de locomotivas do sector ferroviário
(“vilces lı̄dzekļa vadı̄tāja (mašı̄nista) palı̄gs”),
— idade mínima de 18 anos,
— corresponde a ciclos de estudos com uma duração total de
pelo menos doze anos, incluindo pelo menos oito anos de
ensino básico e pelo menos quatro anos de ensino profissionalizante. Formação profissional sancionada pelo exame
especial efectuado por uma entidade patronal. Obtenção de
um certificado de aptidão emitido por uma autoridade competente e válido por cinco anos.»,
e, a seguir à entrada relativa à Áustria:
«Na Polónia
As formações de:
— técnico estatal incumbido da inspecção de base da capacidade
rodoviária dos veículos automóveis num centro de inspecção
automóvel (“Diagnosta przeprowadzaja˛cy badania techniczne
w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań”),
que corresponde a ciclos de estudos com uma duração de oito
anos de ensino básico e cinco anos de ensino secundário profissionalizante no domínio dos veículos automóveis, formação
básica de inspecção da capacidade rodoviária dos veículos automóveis de 51 horas, aprovação no exame de qualificação e
três anos de prática num centro de inspecção ou numa garagem,
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II. PROFISSÕES JURÍDICAS
1.
31977 L 0249: Directiva 77/249/CEE do Conselho, de 22 de
Março de 1977, tendente a facilitar o exercício efectivo da livre prestação de serviços pelos advogados (JO L 78 de 26.3.1977, p. 17),
alterada por:
— 11979 H: Acto relativo às condições de adesão e às adaptações dos
Tratados — Adesão da República Helénica (JO L 291 de
19.11.1979, p. 17),
— 11985 I: Acto relativo às condições de adesão e às adaptações dos
Tratados — Adesão do Reino de Espanha e da República Portuguesa (JO L 302 de 15.11.1985, p. 23),
— 11994 N: Acto relativo às condições de adesão e às adaptações dos
Tratados — Adesão da República da Áustria, da República da
Finlândia e do Reino da Suécia (JO C 241 de 29.8.1994, p. 21),
Ao n.o 2 do artigo 1.o é aditado o seguinte:
«República Checa

Advokát

— técnico estatal incumbido da inspecção da capacidade rodoviária
dos veículos automóveis no centro de inspecção automóvel
distrital (“Diagnosta przeprowadzaja˛cy badania techniczne
pojazdu w okre˛gowej stacji kontroli pojazdów”),

Estónia

Vandeadvokaat

Chipre

∆ικηγόρος

Letónia

Zvērināts advokāts

que corresponde a ciclos de estudos com uma duração de oito
anos de ensino básico e cinco anos de ensino secundário profissionalizante no domínio dos veículos automóveis, formação
básica de inspecção dos veículos automóveis de 51 horas, aprovação no exame de qualificação e quatro anos de prática num
centro de inspecção ou numa garagem,

Lituânia

Advokatas

Hungria

Ügyvéd

Malta

Avukat/Prokuratur Legali

Polónia

Adwokat/Radca prawny

Eslovénia

Odvetnik/Odvetnica

Eslováquia

Advokát/Komerčný právnik».

— técnico estatal incumbido da inspecção da capacidade rodoviária
dos veículos automóveis num centro de inspecção automóvel
(“Diagnosta wykonuja˛cy badania techniczne pojazdów w stacji
kontroli pojazdów”),
que corresponde a ciclos de estudos com uma duração de oito
anos de ensino básico e cinco anos de ensino secundário profissionalizante no domínio dos veículos automóveis, e quatro
anos comprovados de prática num centro de inspecção ou
numa garagem, ou oito anos de ensino básico e cinco anos
de ensino secundário profissionalizante num domínio que não
seja o dos veículos automóveis e oito anos comprovados de
prática num centro de inspecção ou numa garagem, formação
completa, incluindo formação de base e especialização, com
exames no final de cada fase. A duração em horas e o âmbito
geral das formações específicas no contexto da formação completa neste domínio são especificados em separado no Regulamento do Ministro das Infra-estruturas, de 28 de Novembro de
2002, relativo aos requisitos exigidos aos técnicos no domínio
das inspecções (JO n.o 208 de 2002, ponto 1769),

2.
31998 L 0005: Directiva 98/5/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho de 16 de Fevereiro de 1998 tendente a facilitar o exercício
permanente da profissão de advogado num Estado-Membro diferente
daquele em que foi adquirida a qualificação profissional (JO L 77 de
14.3.1998, p. 36).
Na alínea a) do n.o 2 do artigo 1.o é aditado o seguinte, entre as
entradas relativas à Bélgica e à Dinamarca:«
«na República Checa

Advokát»,

e, entre as entradas relativas à Alemanha e à Grécia:
«na Estónia

Vandeadvokaat»,
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e, entre as entradas relativas à Itália e ao Luxemburgo:
«em Chipre

∆ικηγόρος

na Letónia

Zvērināts advokāts

na Lituânia

Advokatas»

e, entre as entradas relativas ao Luxemburgo e aos Países Baixos:
«na Hungria

Ügyvéd

em Malta

Avukat/Prokuratur Legali»

23.9.2003

a) No n.o 1 do artigo 9.o, após o terceiro travessão, é aditado o
seguinte travessão:
«— a data da adesão para a República Checa, a Estónia, Chipre, a
Letónia, a Lituânia, a Hungria, Malta, a Polónia, a Eslovénia e a
Eslováquia,»;
b) No primeiro parágrafo do n.o 2 do artigo 9.o, após o terceiro
travessão, é aditado o seguinte travessão:
«— a data da adesão para a República Checa, a Estónia, Chipre, a
Letónia, a Lituânia, a Hungria, Malta, a Polónia, a Eslovénia e a
Eslováquia.»;
c) Após o artigo 9.o é inserido o seguinte artigo:
«Artigo 9.o-A

e, entre as entradas relativas à Áustria e a Portugal:
«na Polónia

Adwokat/Radca prawny»

e, entre as entradas relativas a Portugal e à Finlândia:
«na Eslovénia

Odvetnik/Odvetnica

na Eslováquia

Advokát/komerčný právnik».

III. ACTIVIDADES MÉDICAS E PARAMÉDICAS
1. Médicos
31993 L 0016: Directiva 93/16/CEE do Conselho, de 5 de Abril de
1993, destinada a facilitar a livre circulação dos médicos e o reconhecimento mútuo dos seus diplomas, certificados e outros títulos (JO L
165 de 7.7.1993, p. 1), alterada por:
— 11994 N: Acto relativo às condições de adesão e às adaptações dos
Tratados — Adesão da República da Áustria, da República da
Finlândia e do Reino da Suécia (JO C 241 de 29.8.1994, p. 21),
— 31997 L 0050: Directiva 97/50/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 6.10.1997 (JO L 291 de 24.10.1997, p. 35),
— 31998 L 0021: Directiva 98/21/CE da Comissão, de 8.4.1998 (JO
L 119 de 22.4.1998, p. 15),
— 31998 L 0063: Directiva 98/63/CE da Comissão, de 3.9.1998 (JO
L 253 de 15.9.1998, p. 24),
— 31999 L 0046: Directiva 1999/46/CE da Comissão, de 21.5.1999
(JO L 139 de 2.6.1999, p. 25),
— 32001 L 0019: Directiva 2001/19/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 14.5.2001 (JO L 206 de 31.7.2001, p. 1),
— 52002 XC 0316(02) Comunicação da Comissão de 16.3.2002 (JO
C 67 de 16.3.2002, p. 26).

1. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos de médico e de médico especialista tenham sido concedidos pela antiga Checoslováquia ou cuja
formação tenha sido iniciada naquele país antes de 1 de Janeiro de
1993, os Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses diplomas, certificados ou outros títulos de médico e
de médico especialista, sempre que as autoridades da República
Checa certifiquem que esses títulos possuem, no seu território, a
mesma validade jurídica dos títulos de médico e de médico especialista concedidos na República Checa para o acesso às actividades
de médico e para o seu exercício. Tal certificação deverá ser acompanhada de um atestado, emitido pelas mesmas autoridades, comprovativo de que os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no território da República Checa, às
actividades em causa durante, pelo menos, três anos consecutivos
no decurso dos cinco anos anteriores à emissão do atestado.
2. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos de médico e de médico especialista tenham sido concedidos pela antiga União Soviética ou cuja
formação tenha sido iniciada naquele país antes de 20 de Agosto de
1991, os Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses diplomas, certificados ou outros títulos de médico e
de médico especialista, sempre que as autoridades da Estónia certifiquem que tais títulos possuem, no seu território, a mesma validade
jurídica dos títulos de médico e de médico especialista concedidos
na Estónia para o acesso às actividades de médico e para o seu
exercício. Tal certificação deverá ser acompanhada de um atestado,
emitido pelas mesmas autoridades, comprovativo de que os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente,
no território da Estónia, às actividades em causa durante, pelo menos, três anos consecutivos no decurso dos cinco anos anteriores à
emissão do atestado.
3. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos de médico e de médico especialista tenham sido concedidos pela antiga União Soviética ou cuja
formação tenha sido iniciada naquele país antes de 21 de Agosto de
1991, os Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses diplomas, certificados ou outros títulos de médico e
de médico especialista, sempre que as autoridades da Letónia certifiquem que tais títulos possuem, no seu território, a mesma validade
jurídica dos títulos de médico e de médico especialista concedidos
na Letónia para o acesso às actividades de médico e para o seu
exercício. Tal certificação deverá ser acompanhada de um atestado,
emitido pelas mesmas autoridades, comprovativo de que os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente,
no território da Letónia, às actividades em causa durante, pelo
menos, três anos consecutivos no decurso dos cinco anos anteriores
à emissão do atestado.
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4. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos de médico e de médico especialista tenham sido concedidos pela antiga União Soviética ou cuja
formação tenha sido iniciada naquele país antes de 11 de Março de
1990, os Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses diplomas, certificados ou outros títulos de médico e
de médico especialista, sempre que as autoridades da Lituânia certifiquem que tais títulos possuem, no seu território, a mesma validade jurídica dos títulos de médico e de médico especialista concedidos na Lituânia para o acesso às actividades de médico e para o
seu exercício. Tal certificação deverá ser acompanhada de um atestado, emitido pelas mesmas autoridades, comprovativo de que os
nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no território da Lituânia, às actividades em causa durante,
pelo menos, três anos consecutivos no decurso dos cinco anos
anteriores à emissão do atestado.

«Chipre: Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Γενικού Ιατρού

5. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos de médico e de médico especialista tenham sido concedidos pela antiga Checoslováquia ou cuja
formação tenha sido iniciada naquele país antes de 1 de Janeiro de
1993, os Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses diplomas, certificados ou outros títulos de médico e
de médico especialista, sempre que as autoridades da Eslováquia
certifiquem que tais títulos possuem, no seu território, a mesma
validade jurídica dos títulos de médico e de médico especialista
concedidos na Eslováquia para o acesso às actividades de médico
e para o seu exercício. Tal certificação deverá ser acompanhada de
um atestado, emitido pelas mesmas autoridades, comprovativo de
que os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e
licitamente, no território da Eslováquia, às actividades em causa
durante, pelo menos, três anos consecutivos no decurso dos cinco
anos anteriores à emissão do atestado.

«Polónia: Diploma: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej»

6. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos de médico e de médico especialista tenham sido concedidos pela antiga Jugoslávia ou cuja formação tenha sido iniciada naquele país antes de 25 de Junho de
1991, os Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses diplomas, certificados ou outros títulos de médico e
de médico especialista, sempre que as autoridades da Eslovénia
certifiquem que tais títulos possuem, no seu território, a mesma
validade jurídica dos títulos de médico e de médico especialista
concedidos na Eslovénia para o acesso às actividades de médico e
para o seu exercício. Tal certificação deverá ser acompanhada de um
atestado, emitido pelas mesmas autoridades, comprovativo de que
os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no território da Eslovénia, às actividades em causa durante, pelo menos, três anos consecutivos no decurso dos cinco
anos anteriores à emissão do atestado.»;

Letónia: g‘imenes ārsta sertifikāts
Lituânia: Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas»
e, entre as entradas relativas ao Luxemburgo e aos Países Baixos:
«Hungria: Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány
Malta: Tabib tal-familja»
e, entre as entradas relativas à Áustria e a Portugal:

e, entre as entradas relativas a Portugal e à Finlândia:
«Eslovénia: Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine
Eslováquia: diplom o špecializácii v odbore “všeobecné lekárstvo”»
ii) Denominações dos títulos profissionais
É aditado o seguinte, entre as entradas relativas à Bélgica e à
Dinamarca:
«República Checa: všeobecný lékař»
e, entre as entradas relativas à Alemanha e à Grécia:
«Estónia: Perearst»
e, entre as entradas relativas à Itália e ao Luxemburgo:
«Chipre: Ιατρός Γενικής Ιατρικής
Letónia: g‘imenes (vispārējās prakses) ārsts
Lituânia: Šeimos medicinos gydytojas»

d) São inseridas as seguintes referências na comunicação publicada em
conformidade com o artigo 41.o, indicando as denominações dos
diplomas, certificados e outros títulos para os médicos generalistas:

e, entre as entradas relativas ao Luxemburgo e aos Países Baixos:
«Hungria: Háziorvostan szakorvosa

i) Denominações dos diplomas, certificados e outros títulos:
Malta: Mediċina tal-familja»
É aditado o seguinte, entre as entradas relativas à Bélgica e à
Dinamarca:

e, entre as entradas relativas à Áustria e a Portugal:

«República Checa: diplom o specializaci “všeobecné lékařství”»

«Polónia: Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej»

e, entre as entradas relativas à Alemanha e à Grécia:

e, entre as entradas relativas a Portugal e à Finlândia:

«Estónia: diplom peremeditsiini erialal»

«Eslovénia: Specialist družinske medicine/ Specialistka družinske
medicine

e, entre as entradas relativas à Itália e ao Luxemburgo:

Eslováquia: Všeobecný lekár»;
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e) No Anexo A, é aditado o seguinte, entre as entradas relativas à Bélgica e à Dinamarca:
«Česká republika

Diplom o ukončení
studia ve studijním
programu všeobecné
lékařství (doktor
medicíny, MUDr.)

Lékářská fakulta
univerzity v České
republice'

Vysvědčení o státní
rigorózní zkoušce»

e, entre as entradas relativas à Alemanha e à Grécia:
«Eesti

Diplom arstiteaduses
õppekava läbimise kohta

Tartu Ülikool»

e, entre as entradas relativas à Itália e ao Luxemburgo:
«Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής
Ιατρού

Ιατρικό Συµβούλιο

Latvija

ārsta diploms

Universitātes tipa
augstskola

Lietuva

Aukštojo mokslo
diplomas, nurodantis
suteikta˛ gydytojo
kvalifikacija˛

Universitetas

Internatūros pažymėjimas,
nurodantis suteikta˛
medicinos gydytojo
profesine˛ kvalifikacija˛»

e, entre as entradas relativas ao Luxemburgo e aos Países Baixos:
«Magyarország

Általános orvos oklevél
(doctor medicinae
universae, abbrev.: dr.
med. univ.)

Egyetem

Malta

Lawrja ta' Tabib
tal-Mediċina u l-Kirurġija

Universita' ta' Malta

Ċertifikat ta' reġistrazzjoni
- ruġ mill-Kunsill
mah
Mediku»

1. Akademia Medyczna
2. Uniwersytet
Medyczny
3. Collegium Medicum
Uniwersytetu
Jagiellońskiego

Lekarski Egzamin
Państwowy»

e, entre as entradas relativas à Áustria e a Portugal:
«Polska

Dyplom ukończenia
studiów wyższych na
kierunku lekarskim z
tytułem “lekarza”

e, entre as entradas relativas a Portugal e à Finlândia:
«Slovenija

Diploma, s katero se
podeljuje strokovni
naslov “doktor medicine /
/doktorica medicine”

Univerza

Slovensko

Vysokoškolský diplom o
udelení akademického
titulu “doktor medicíny”
(“MUDr.”)

Vysoká škola»
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f) No Anexo B, é aditado o seguinte, entre as entradas relativas à Bélgica e à Dinamarca:
«Česká republika

Diplom o specializaci

Ministerstvo
zdravotnictví»

e, entre as entradas relativas à Alemanha e à Grécia:
«Eesti

Residentuuri
lõputunnistus eriarstiabi
erialal

Tartu Ülikool»

e, entre as entradas relativas à Itália e ao Luxemburgo:
«Κύπρος

Πιστοποιητικό
Αναγνώρισης Ειδικότητας

Ιατρικό Συµβούλιο

Latvija

“Sertifikāts” —
kompetentu iestāžu
izsniegts dokuments, kas
apliecina, ka persona ir
nokārtojusi sertifikācijas
eksāmenuspecialitātē

Latvijas Ārstu biedrı̄ba
Latvijas Ārstniecı̄bas
personu profesionālo
organizāciju savienı̄ba

Lietuva

Rezidentūros
pažymėjimas, nurodantis
suteikta˛ gydytojo
specialisto profesine˛
kvalifikacija˛

Universitetas»

e, entre as entradas relativas ao Luxemburgo e aos Países Baixos:
«Magyarország

Szakorvosi bizonyítvány

Az egészségügyi
minisztérium illetékes
testülete

Malta

Ċertifikat ta' Speċjalista
Mediku

Kumitat ta'
Approvazzjoni dwar
Speċjalisti»

e, entre as entradas relativas à Áustria e a Portugal:
«Polska

Dyplom uzyskania tytułu
specjalisty

Centrum Egzaminów
Medycznych»

e, entre as entradas relativas a Portugal e à Finlândia:
«Slovenija

Potrdilo o opravljenem
specialističnem izpitu

1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica
Slovenije

Slovensko

Diplom o špecializácii

Slovenská zdravotnícka
univerzita»
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g) O Anexo C é substituído pelo seguinte:
«ANEXO C
Lista das denominações das formações médicas especializadas
País

Título

ANESTESIOLOGIA
Duração mínima da formação: 3 anos
Belgique/België/Belgien

Anesthésie-réanimation / Anesthesie reanimatie

Česká republika

Anesteziologie a resuscitace

Danmark

Anæstesiologi

Deutschland

Anästhesiologie

Eesti

Anestesioloogia

Ελλάς

Αναισθησιολογία

España

Anestesiología y Reanimación

France

Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale

Ireland

Anaesthesia

Italia

Anestesia e rianimazione

Κύπρος

Αναισθησιολογία

Latvija

Anesteziolog‘ija un reanimatolog‘ija

Lietuva

Anesteziologija reanimatologija

Luxembourg

Anesthésie-réanimation

Magyarország

Aneszteziológia és intenzív terápia

Malta

Anesteżija u Kura Intensiva

Nederland

Anesthesiologie

Österreich

Anästhesiologie und Intensivmedizin

Polska

Anestezjologia i intensywna terapia

Portugal

Anestesiologia

Slovenija

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna
intenzivna medicina

Slovensko

Anestéziológia a intenzívna medicína

Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito / Anestesiologi och
intensivvård

Sverige

Anestesi och intensivvård

United Kingdom

Anaesthetics

Organismo que concede o
diploma

PT
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País

Título

CIRURGIA GERAL
Duração mínima da formação: 5 anos
Belgique/België/Belgien

Chirurgie / Heelkunde

Česká republika

Chirurgie

Danmark

Kirurgi eller kirurgiske sygdomme

Deutschland

Chirurgie

Eesti

Üldkirurgia

Ελλάς

Χειρουργική

España

Cirugía general y del aparato digestivo

France

Chirurgie générale

Ireland

General surgery

Italia

Chirurgia generale

Κύπρος

Γενική Χειρουργική

Latvija

Kirurg‘ija

Lietuva

Chirurgija

Luxembourg

Chirurgie générale

Magyarország

Sebészet

Malta

Kirurġija Ġenerali

Nederland

Heelkunde

Österreich

Chirurgie

Polska

Chirurgia ogólna

Portugal

Cirurgia geral

Slovenija

Splošna kirurgija

Slovensko

Chirurgia

Suomi/Finland

Yleiskirurgia / Allmän kirurgi

Sverige

Kirurgi

United Kingdom

General surgery

263
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País

Título

NEUROCIRURGIA
Duração mínima da formação: 5 anos
Belgique/België/Belgien

Neurochirurgie

Česká republika

Neurochirurgie

Danmark

Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme

Deutschland

Neurochirurgie

Eesti

Neurokirurgia

Ελλάς

Νευροχειρουργική

España

Neurocirugía

France

Neurochirurgie

Ireland

Neurological surgery

Italia

Neurochirurgia

Κύπρος

Νευροχειρουργική

Latvija

Neiroķirurg‘ija

Lietuva

Neurochirurgija

Luxembourg

Neurochirurgie

Magyarország

Idegsebészet

Malta

Newrokirurġija

Nederland

Neurochirurgie

Österreich

Neurochirurgie

Polska

Neurochirurgia

Portugal

Neurocirurgia

Slovenija

Nevrokirurgija

Slovensko

Neurochirurgia

Suomi/Finland

Neurokirurgia / Neurokirurgi

Sverige

Neurokirurgi

United Kingdom

Neurosurgery

23.9.2003

Organismo que concede o
diploma

PT

23.9.2003

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien

Gynécologie – obstétrique / Gynaecologie en
verloskunde

Česká republika

Gynekologie a porodnictví

Danmark

Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og
fødselshjælp

Deutschland

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Eesti

Sünnitusabi ja günekoloogia

Ελλάς

Μαιευτική-Γυναικολογία

España

Obstetricia y ginecología

France

Gynécologie – obstétrique

Ireland

Obstetrics and gynaecology

Italia

Ginecologia e ostetricia

Κύπρος

Μαιευτική – Γυναικολογία

Latvija

Ginekolog‘ija un dzemdniecı̄ba

Lietuva

Akušerija ginekologija

Luxembourg

Gynécologie – obstétrique

Magyarország

Szülészet-nőgyógyászat

Malta

Ostetriċja u Ġinekoloġija

Nederland

Verloskunde en gynaecologie

Österreich

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Polska

Położnictwo i ginekologia

Portugal

Ginecologia e obstetricia

Slovenija

Ginekologija in porodništvo

Slovensko

Gynekológia a pôrodníctvo

Suomi/Finland

Naistentaudit ja synnytykset / Kvinnosjukdomar
och förlossningar

Sverige

Obstetrik och gynekologi

United Kingdom

Obstetrics and gynaecology
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Organismo que concede o
diploma

PT
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Título

MEDICINA INTERNA
Duração mínima da formação: 5 anos
Belgique/België/Belgien

Médecine interne / Inwendige geneeskunde

Česká republika

Vnitřní lékařství

Danmark

Intern medicin

Deutschland

Innere Medizin

Eesti

Sisehaigused

Ελλάς

Παθολογία

España

Medicina interna

France

Médecine interne

Ireland

General medicine

Italia

Medicina interna

Κύπρος

Παθολογία

Latvija

Internā medicı̄na

Lietuva

Vidaus ligos

Luxembourg

Médecine interne

Magyarország

Belgyógyászat

Malta

Mediċina Interna

Nederland

Inwendige geneeskunde

Österreich

Innere Medizin

Polska

Choroby wewne˛trzne

Portugal

Medicina interna

Slovenija

Interna medicina

Slovensko

Vnútorné lekárstvo

Suomi/Finland

Sisätaudit / Inre medicin

Sverige

Internmedicin

United Kingdom

General (internal) medicine

23.9.2003

Organismo que concede o
diploma

PT

23.9.2003

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

OFTALMOLOGIA
Duração mínima da formação: 3 anos
Belgique/België/Belgien

Ophtalmologie / Oftalmologie

Česká republika

Oftalmologie

Danmark

Oftalmologi eller øjensygdomme

Deutschland

Augenheilkunde

Eesti

Oftalmoloogia

Ελλάς

Οφθαλµολογία

España

Oftalmología

France

Ophtalmologie

Ireland

Ophthalmology

Italia

Oftalmologia

Κύπρος

Οφθαλµολογία

Latvija

Oftalmolog‘ija

Lietuva

Oftalmologija

Luxembourg

Ophtalmologie

Magyarország

Szemészet

Malta

Oftalmoloġija

Nederland

Oogheelkunde

Österreich

Augenheilkunde und Optometrie

Polska

Okulistyka

Portugal

Oftalmologia

Slovenija

Oftalmologija

Slovensko

Oftalmológia

Suomi/Finland

Silmätaudit / Ögonsjukdomar

Sverige

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

United Kingdom

Ophthalmology
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Organismo que concede o
diploma
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País

Título

OTORRINOLARINGOLOGIA
Duração mínima da formação: 3 anos
Belgique/België/Belgien

Oto-rhino-laryngologie / Otorhinolaryngologie

Česká republika

Otorinolaryngologie

Danmark

Oto-rhino-laryngologi eller
øre-næse-halssygdomme

Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Eesti

Otorinolarüngoloogia

Ελλάς

Ωτορινολαρυγγολογία

España

Otorrinolaringología

France

Oto-rhino-laryngologie

Ireland

Otolaryngology

Italia

Otorinolaringoiatria

Κύπρος

Ωτορινολαρυγγολογία

Latvija

Otolaringolog‘ija

Lietuva

Otorinolaringologija

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

Magyarország

Fül-orr-gégegyógyászat

Malta

Otorinolaringoloġija

Nederland

Keel-, neus- en oorheelkunde

Österreich

Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten

Polska

Otorynolaryngologia

Portugal

Otorrinolaringologia

Slovenija

Otorinolaringologija

Slovensko

Otorinolaryngológia

Suomi/Finland

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Öron-, näs- och
halssjukdomar

Sverige

Öron-, näs- och halssjukdomar
(oto-rhino-laryngologi)

United Kingdom

Otolaryngology

23.9.2003

Organismo que concede o
diploma

PT

23.9.2003

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

PEDIATRIA
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien

Pédiatrie / Pediatrie

Česká republika

Dětské lékařství

Danmark

Pædiatri eller sygdomme hos børn

Deutschland

Kinderheilkunde

Eesti

Pediaatria

Ελλάς

Παιδιατρική

España

Pediatria y sus áreas especificas

France

Pédiatrie

Ireland

Paediatrics

Italia

Pédiatria

Κύπρος

Παιδιατρική

Latvija

Pediatrija

Lietuva

Vaiku˛ ligos

Luxembourg

Pédiatrie

Magyarország

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

Malta

Pedjatrija

Nederland

Kindergeneeskunde

Österreich

Kinder – und Jugendheilkunde

Polska

Pediatria

Portugal

Pediatria

Slovenija

Pediatrija

Slovensko

Pediatria

Suomi/Finland

Lastentaudit / Barnsjukdomar

Sverige

Barn- och ungdomsmedicin

United Kingdom

Paediatrics
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Organismo que concede o
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Título

PNEUMOLOGIA
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien

Pneumologie

Česká republika

Tuberkulóza a respirační nemoci

Danmark

Medicinske lungesygdomme

Deutschland

Pneumologie

Eesti

Pulmonoloogia

Ελλάς

Φυµατιολογία- Πνευµονολογία

España

Neumologia

France

Pneumologie

Ireland

Respiratory medicine

Italia

Malattie dell'apparato respiratorio

Κύπρος

Πνευµονολογία – Φυµατιολογία

Latvija

Ftiziopneimonolog‘ija

Lietuva

Pulmonologija

Luxembourg

Pneumologie

Magyarország

Tüdőgyógyászat

Malta

Mediċina Respiratorja

Nederland

Longziekten en tuberculose

Österreich

Lungenkrankheiten

Polska

Choroby płuc

Portugal

Pneumologia

Slovenija

Pnevmologija

Slovensko

Pneumológia a ftizeológia

Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja allergologia / Lungsjukdomar
och allergologi

Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

United Kingdom

Respiratory medicine

23.9.2003

Organismo que concede o
diploma

PT

23.9.2003

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

UROLOGIA
Duração mínima da formação: 5 anos
Belgique/België/Belgien

Urologie

Česká republika

Urologie

Danmark

Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

Deutschland

Urologie

Eesti

Uroloogia

Ελλάς

Ουρολογία

España

Urología

France

Urologie

Ireland

Urology

Italia

Urologia

Κύπρος

Ουρολογία

Latvija

Urolog‘ija

Lietuva

Urologija

Luxembourg

Urologie

Magyarország

Urológia

Malta

Uroloġija

Nederland

Urologie

Österreich

Urologie

Polska

Urologia

Portugal

Urologia

Slovenija

Urologija

Slovensko

Urológia

Suomi/Finland

Urologia / Urologi

Sverige

Urologi

United Kingdom

Urology
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Organismo que concede o
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PT
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Título

ORTOPEDIA
Duração mínima da formação: 5 anos
Belgique/België/Belgien

Chirurgie orthopédique / Orthopedische heelkunde

Česká republika

Ortopedie

Danmark

Ortopædisk kirurgi

Deutschland

Orthopädie

Eesti

Ortopeedia

Ελλάς

Ορθοπεδική

España

Traumatología y cirugía ortopédica

France

Chirurgie orthopédique et traumatologie

Ireland

Orthopaedic surgery

Italia

Ortopedia e traumatologia

Κύπρος

Ορθοπεδική

Latvija

Traumatolog‘ija un ortopēdija

Lietuva

Ortopedija traumatologija

Luxembourg

Orthopédie

Magyarország

Ortopédia

Malta

Kirurġija Ortopedika

Nederland

Orthopedie

Österreich

Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

Polska

Ortopedia i traumatologia narza˛du ruchu

Portugal

Ortopedia

Slovenija

Ortopedska kirurgija

Slovensko

Ortopédia

Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi och
traumatologi

Sverige

Ortopedi

United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery

23.9.2003

Organismo que concede o
diploma

PT

23.9.2003

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

ANATOMIA PATOLÓGICA
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien

Anatomie pathologique / Pathologische anatomie

Česká republika

Patologická anatomie

Danmark

Patologisk anatomi eller vævs- og
celleundersøgelser

Deutschland

Pathologie

Eesti

Patoloogia

Ελλάς

Παθολογική Ανατοµική

España

Anatomía patológica

France

Anatomie et cytologie pathologiques

Ireland

Morbid anatomy and histopathology

Italia

Anatomia patologica

Κύπρος

Παθολογοανατοµία – Ιστολογία

Latvija

Patolog‘ija

Lietuva

Patologija

Luxembourg

Anatomie pathologique

Magyarország

Patológia

Malta

Istopatoloġija

Nederland

Pathologie

Österreich

Pathologie

Polska

Patomorfologia

Portugal

Anatomia patologica

Slovenija

Anatomska patologija in citopatologija

Slovensko

Patologická anatómia

Suomi/Finland

Patologia / Patologi

Sverige

Klinisk patologi

United Kingdom

Histopathology
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Organismo que concede o
diploma

PT
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Título

NEUROLOGIA
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien

Neurologie

Česká republika

Neurologie

Danmark

Neurologi eller medicinske nervesygdomme

Deutschland

Neurologie

Eesti

Neuroloogia

Ελλάς

Νευρολογία

España

Neurología

France

Neurologie

Ireland

Neurology

Italia

Neurologia

Κύπρος

Νευρολογία

Latvija

Neirolog‘ija

Lietuva

Neurologija

Luxembourg

Neurologie

Magyarország

Neurológia

Malta

Newroloġija

Nederland

Neurologie

Österreich

Neurologie

Polska

Neurologia

Portugal

Neurologia

Slovenija

Nevrologija

Slovensko

Neurológia

Suomi/Finland

Neurologia / Neurologi

Sverige

Neurologi

United Kingdom

Neurology

23.9.2003

Organismo que concede o
diploma

PT

23.9.2003

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

PSIQUIATRIA
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien

Psychiatrie

Česká republika

Psychiatrie

Danmark

Psykiatri

Deutschland

Psychiatrie und Psychotherapie

Eesti

Psühhiaatria

Ελλάς

Ψυχιατρική

España

Psiquiatría

France

Psychiatrie

Ireland

Psychiatry

Italia

Psichiatria

Κύπρος

Ψυχιατρική

Latvija

Psihiatrija

Lietuva

Psichiatrija

Luxembourg

Psychiatrie

Magyarország

Pszichiátria

Malta

Psikjatrija

Nederland

Psychiatrie

Österreich

Psychiatrie

Polska

Psychiatria

Portugal

Psiquiatria

Slovenija

Psihiatrija

Slovensko

Psychiatria

Suomi/Finland

Psykiatria / Psykiatri

Sverige

Psykiatri

United Kingdom

General psychiatry
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Organismo que concede o
diploma

PT
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Título

RADIODIAGNÓSTICO
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien

Radiodiagnostic / Röntgendiagnose

Česká republika

Radiologie a zobrazovací metody

Danmark

Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse

Deutschland

Diagnostische Radiologie

Eesti

Radioloogia

Ελλάς

Ακτινοδιαγνωστική

España

Radiodiagnóstico

France

Radiodiagnostic et imagerie médicale

Ireland

Diagnostic radiology

Italia

Radiodiagnostica

Κύπρος

Ακτινολογία

Latvija

Diagnostiskā radiolog‘ija

Lietuva

Radiologija

Luxembourg

Radiodiagnostic

Magyarország

Radiológia

Malta

Radjoloġija

Nederland

Radiologie

Österreich

Medizinische Radiologie-Diagnostik

Polska

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Portugal

Radiodiagnóstico

Slovenija

Radiologija

Slovensko

Rádiológia

Suomi/Finland

Radiologia / Radiologi

Sverige

Medicinsk radiologi

United Kingdom

Clinical radiology

23.9.2003

Organismo que concede o
diploma

PT

23.9.2003

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

RADIOTERAPIA
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien

Radiothérapie-oncologie / Radiotherapie
-oncologie

Česká republika

Radiační onkologie

Danmark

Onkologi

Deutschland

Strahlentherapie

Eesti

Onkoloogia

Ελλάς

Ακτινοθεραπευτική – Ογκολογία

España

Oncología radioterápica

France

Oncologie radiothérapique

Ireland

Radiotherapy

Italia

Radioterapia

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική

Latvija

Terapeitiskā radiolog‘ija

Lietuva

Onkologija radioterapija

Luxembourg

Radiothérapie

Magyarország

Sugárterápia

Malta

Onkoloġija u Radjoterapija

Nederland

Radiotherapie

Österreich

Strahlentherapie – Radioonkologie

Polska

Radioterapia onkologiczna

Portugal

Radioterapia

Slovenija

Radioterapija in onkologija

Slovensko

Radiačná onkológia

Suomi/Finland

Syöpätaudit / Cancersjukdomar

Sverige

Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

United Kingdom

Clinical oncology
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Organismo que concede o
diploma
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Título

PATOLOGIA CLÍNICA
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien

Biologie clinique / Klinische biologie

Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti

Laborimeditsiin

Ελλάς
España

Análisis clínicos

France

Biologie médicale

Ireland
Italia

Patologia clinica

Κύπρος
Latvija
Lietuva

Laboratorinė medicina

Luxembourg

Biologie clinique

Magyarország

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

Malta
Nederland
Österreich

Medizinische Biologie

Polska

Diagnostyka laboratoryjna

Portugal

Patologia clínica

Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

23.9.2003

Organismo que concede o
diploma

PT

23.9.2003

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

HEMATOLOGIA CLÍNICA
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark

Klinisk blodtypeserologi

Deutschland
Eesti
Ελλάς
España
France

Hématologie

Ireland
Italia
Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg

Hématologie biologique

Magyarország
Malta
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

Hematologia clínica
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Organismo que concede o
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PT
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Título

MICROBIOLOGIA-BACTERIOLOGIA
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien
Česká republika

Lékařská mikrobiologie

Danmark

Klinisk mikrobiologi

Deutschland

Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie

Eesti
Ελλάς

1. Ιατρική Βιοπαθολογία
2. Μικροβιολογία

España

Microbiología y parasitología

France
Ireland

Microbiology

Italia

Microbiologia e virologia

Κύπρος

Μικροβιολογία

Latvija

Mikrobiolog‘ija

Lietuva
Luxembourg

Microbiologie

Magyarország

Orvosi mikrobiológia

Malta

Mikrobijoloġija

Nederland

Medische microbiologie

Österreich

Hygiene und Mikrobiologie

Polska

Mikrobiologia lekarska

Portugal
Slovenija

Klinična mikrobiologija

Slovensko

Klinická mikrobiológia

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia / Klinisk mikrobiologi

Sverige

Klinisk bakteriologi

United Kingdom

Medical microbiology and virology

23.9.2003

Organismo que concede o
diploma

PT

23.9.2003

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

QUÍMICA BIOLÓGICA
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien
Česká republika

Klinická biochemie

Danmark

Klinisk biokemi

Deutschland
Eesti
Ελλάς
España

Bioquímica clínica

France
Ireland

Chemical pathology

Italia

Biochimica clinica

Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg

Chimie biologique

Magyarország
Malta

Patoloġija Kimika

Nederland

Klinische chemie

Österreich

Medizinische und Chemische Labordiagnostik

Polska
Portugal
Slovenija

Medicinska biokemija

Slovensko

Klinická biochémia

Suomi/Finland

Kliininen kemia / Klinisk kemi

Sverige

Klinisk kemi

United Kingdom

Chemical pathology
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Título

IMUNOLOGIA
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien
Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

Danmark

Klinisk immunologi

Deutschland
Eesti
Ελλάς
España

Immunología

France
Ireland

Clinical immunology

Italia
Κύπρος

Ανοσολογία

Latvija

Imunolog‘ija

Lietuva
Luxembourg
Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

Malta

Immunoloġija

Nederland
Österreich

Immunologie

Polska

Immunologia kliniczna

Portugal
Slovenija
Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

Suomi/Finland
Sverige

Klinisk immunologi

United Kingdom

Immunology

23.9.2003

Organismo que concede o
diploma

PT

23.9.2003
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Título

CIRURGIA PLÁSTICA
Duração mínima da formação: 5 anos
Belgique/België/Belgien

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique /
/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

Česká republika

Plastická chirurgie

Danmark

Plastikkirurgi

Deutschland

Plastische Chirurgie

Eesti

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

Ελλάς

Πλαστική Χειρουργική

España

Cirugía plástica y reparadora

France

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

Ireland

Plastic surgery

Italia

Chirurgia plastica e ricostruttiva

Κύπρος

Πλαστική Χειρουργική

Latvija

Plastiskā ķirurg‘ija

Lietuva

Plastinė ir rekonstrukcinė rekonstrukcinė chirurgija

Luxembourg

Chirurgie plastique

Magyarország

Plasztikai (égési) sebészet

Malta

Kirurġija Plastika

Nederland

Plastische chirurgie

Österreich

Plastische Chirurgie

Polska

Chirurgia plastyczna

Portugal

Cirurgia plástica e reconstrutiva

Slovenija

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

Slovensko

Plastická chirurgia

Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia / Plastikkirurgi

Sverige

Plastikkirurgi

United Kingdom

Plastic surgery

283

Organismo que concede o
diploma

PT

284

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

CIRURGIA TORÁCICA
Duração mínima da formação: 5 anos
Belgique/België/Belgien

Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax

Česká republika

Kardiochirurgie

Danmark

Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske
sygdomme

Deutschland

Herzchirurgie

Eesti

Torakaalkirurgia

Ελλάς

Χειρουργική Θώρακος

España

Cirugía torácica

France

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

Ireland

Thoracic surgery

Italia

Chirurgia toracica; Cardiochirurgia

Κύπρος

Χειρουργική Θώρακος

Latvija

Torakālā ķirurg‘ija

Lietuva

Krūtinės chirurgija

Luxembourg

Chirurgie thoracique

Magyarország

Mellkassebészet

Malta

Kirurġija Kardjo-Toraċika

Nederland

Cardio-thoracale chirurgie

Österreich
Polska

Chirurgia klatki piersiowej

Portugal

Cirurgia cardiotorácica

Slovenija

Torakalna kirurgija

Slovensko

Hrudníková chirurgia

Suomi/Finland

Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och
thoraxkirurgi

Sverige

Thoraxkirurgi

United Kingdom

Cardo-thoracic surgery

23.9.2003

Organismo que concede o
diploma

PT

23.9.2003

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

CIRURGIA PEDIÁTRICA
Duração mínima da formação: 5 anos
Belgique/België/Belgien
Česká republika

Dětská chirurgie

Danmark
Deutschland

Kinderchirurgie

Eesti

Lastekirurgia

Ελλάς

Χειρουργική Παίδων

España

Cirugía pediátrica

France

Chirurgie infantile

Ireland

Paediatric surgery

Italia

Chirurgia pediatrica

Κύπρος

Χειρουργική Παίδων

Latvija

Bērnu ķirurg‘ija

Lietuva

Vaiku˛ chirurgija

Luxembourg

Chirurgie pédiatrique

Magyarország

Gyermeksebészet

Malta

Kirurgija Pedjatrika

Nederland
Österreich

Kinderchirurgie

Polska

Chirurgia dziecie˛ca

Portugal

Cirurgia pediátrica

Slovenija
Slovensko

Detská chirurgia

Suomi/Finland

Lastenkirurgia / Barnkirurgi

Sverige

Barn- och ungdomskirurgi

United Kingdom

Paediatric surgery

285

Organismo que concede o
diploma

PT

286

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

CIRURGIA VASCULAR
Duração mínima da formação: 5 anos
Belgique/België/Belgien

Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde

Česká republika

Cévní chirurgie

Danmark

Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme

Deutschland
Eesti

Kardiovaskulaarkirurgia

Ελλάς

Αγγειοχειρουργική

España

Angiología y cirugía vascular

France

Chirurgie vasculaire

Ireland
Italia

Chirurgia vascolare

Κύπρος

Χειρουργική Αγγείων

Latvija

Asinsvadu ķirurg‘ija

Lietuva

Kraujagysliu˛ chirurgija

Luxembourg

Chirurgie vasculaire

Magyarország

Érsebészet

Malta

Kirurġija Vaskolari

Nederland
Österreich
Polska

Chirurgia naczyniowa

Portugal

Cirurgia vascular

Slovenija

Kardiovaskularna kirurgija

Slovensko

Cievna chirurgia

Suomi/Finland

Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi

Sverige
United Kingdom

23.9.2003

Organismo que concede o
diploma

PT

23.9.2003

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

CARDIOLOGIA
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien

Cardiologie

Česká republika

Kardiologie

Danmark

Kardiologi

Deutschland

Kardiologie

Eesti

Kardioloogia

Ελλάς

Καρδιολογία

España

Cardiología

France

Pathologie cardio-vasculaire

Ireland

Cardiology

Italia

Cardiologia

Κύπρος

Καρδιολογία

Latvija

Kardiolog‘ija

Lietuva

Kardiologija

Luxembourg

Cardiologie et angiologie

Magyarország

Kardiológia

Malta

Kardjoloġija

Nederland

Cardiologie

Österreich
Polska

Kardiologia

Portugal

Cardiologia

Slovenija
Slovensko

Kardiológia

Suomi/Finland

Kardiologia / Kardiologi

Sverige

Kardiologi

United Kingdom

Cardiology

287

Organismo que concede o
diploma

PT

288

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

GASTRENTEROLOGIA
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien

Gastro-entérologie / gastroenterologie

Česká republika

Gastroenterologie

Danmark

Medicinsk gastroenterologi eller medicinske
mave-tarm-sygdomme

Deutschland
Eesti

Gastroenteroloogia

Ελλάς

Γαστρεντερολογία

España

Aparato digestivo

France

Gastro-entérologie et hépatologie

Ireland

Gastro-enterology

Italia

Gastroenterologia

Κύπρος

Γαστρεντερολογία

Latvija

Gastroenterolog‘ija

Lietuva

Gastroenterologija

Luxembourg

Gastro-entérologie

Magyarország

Gasztroenterológia

Malta

Gastroenteroloġija

Nederland

Gastro- enterologie

Österreich
Polska

Gastroenterologia

Portugal

Gastrenterologia

Slovenija

Gastroenterologija

Slovensko

Gastroenterológia

Suomi/Finland

Gastroenterologia / Gastroenterologi

Sverige

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

United Kingdom

Gastro-enterology

23.9.2003

Organismo que concede o
diploma

PT

23.9.2003

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

REUMATOLOGIA
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien

Rhumathologie / reumatologie

Česká republika

Revmatologie

Danmark

Reumatologi

Deutschland
Eesti

Reumatoloogia

Ελλάς

Ρευµατολογία

España

Reumatología

France

Rhumathologie

Ireland

Rheumatology

Italia

Reumatologia

Κύπρος

Ρευµατολογία

Latvija

Reimatolog‘ija

Lietuva

Reumatologija

Luxembourg

Rhumathologie

Magyarország

Reumatológia

Malta

Rewmatoloġija

Nederland

Reumatologie

Österreich
Polska

Reumatologia

Portugal

Reumatologia

Slovenija
Slovensko

Reumatológia

Suomi/Finland

Reumatologia / Reumatologi

Sverige

Reumatologi

United Kingdom

Rheumatology

289

Organismo que concede o
diploma

PT

290

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

HEMATOLOGIA GERAL
Duração mínima da formação: 3 anos
Belgique/België/Belgien
Česká republika

Hematologie a transfúzní lékařství

Danmark

Hæmatologi eller blodsygdomme

Deutschland
Eesti

Hematoloogia

Ελλάς

Αιµατολογία

España

Hematología y hemoterapia

France
Ireland

Haematology

Italia

Ematologia

Κύπρος

Αιµατολογία

Latvija

Hematolog‘ija

Lietuva

Hematologija

Luxembourg

Hématologie

Magyarország

Haematológia

Malta

Ematoloġija

Nederland
Österreich
Polska

Hematologia

Portugal

Imuno-hemoterapia

Slovenija
Slovensko

Hematológia a transfúziológia

Suomi/Finland

Kliininen hematologia / Klinisk hematologi

Sverige

Hematologi

United Kingdom

23.9.2003

Organismo que concede o
diploma

PT

23.9.2003

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

ENDOCRINOLOGIA
Duração mínima da formação: 3 anos
Belgique/België/Belgien
Česká republika

Endokrinologie

Danmark

Medicinsk endokrinologi eller medicinske
hormonsygdomme

Deutschland
Eesti

Endokrinoloogia

Ελλάς

Ενδοκρινολογία

España

Endocrinología y nutrición

France

Endocrinologie, maladies métaboliques

Ireland

Endocrinology and diabetes mellitus

Italia

Endocrinologia e malattie del ricambio

Κύπρος

Ενδοκρινολογία

Latvija

Endokrinolog‘ija

Lietuva

Endokrinologija

Luxembourg

Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la
nutrition

Magyarország

Endokrinológia

Malta

Endokrinoloġija u Dijabete

Nederland
Österreich
Polska

Endokrynologia

Portugal

Endocrinologia

Slovenija
Slovensko

Endokrinológia

Suomi/Finland

Endokrinologia / endokrinologi

Sverige

Endokrina sjukdomar

United Kingdom

Endocrinology and diabetes mellitus

291

Organismo que concede o
diploma

PT

292

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

FISIOTERAPIA
Duração mínima da formação: 3 anos
Belgique/België/Belgien

Médecine physique et réadaptation / Fysische
geneeskunde en revalidatie

Česká republika

Rehabilitační a fyzikální medicína

Danmark
Deutschland

Physikalische und Rehabilitative Medizin

Eesti

Taastusravi ja füsiaatria

Ελλάς

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

España

Rehabilitación

France

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

Ireland
Italia

Medicina fisica e riabilitazione

Κύπρος

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

Latvija

Rehabilitolog‘ija Fiziskā rehabilitācija Fizikālā
medicı̄na

Lietuva

Fizinė medicina ir reabilitacija

Luxembourg

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

Magyarország

Fizioterápia

Malta
Nederland

Revalidatiegeneeskunde

Österreich

Physikalische Medizin

Polska

Rehabilitacja medyczna

Portugal

Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação

Slovenija

Fizikalna in rehabilitacijska medicina

Slovensko

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Suomi/Finland

Fysiatria / fysiatri

Sverige

Rehabiliteringsmedicin

United Kingdom

23.9.2003

Organismo que concede o
diploma

PT

23.9.2003

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

ESTOMATOLOGIA
Duração mínima da formação: 3 anos
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España

Estomatología

France

Stomatologie

Ireland
Italia

Odontostomatologia

Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg

Stomatologie

Magyarország
Malta
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

Estomatologia

293

Organismo que concede o
diploma

PT

294

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

NEURO-PSIQUIATRIA
Duração mínima da formação: 5 anos
Belgique/België/Belgien

Neuropsychiatrie

Česká republika
Danmark
Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

Eesti
Ελλάς

Νευρολογία – Ψυχιατρική

España
France

Neuropsychiatrie

Ireland
Italia

Neuropsichiatria

Κύπρος

Νευρολογία - Ψυχιατρική

Latvija
Lietuva
Luxembourg

Neuropsychiatrie

Magyarország
Malta
Nederland

Zenuw - en zielsziekten

Österreich

Neurologie und Psychiatrie

Polska
Portugal
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

Neuropsychiatria

23.9.2003

Organismo que concede o
diploma

PT

23.9.2003

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

DERMATOVENEREOLOGIA
Duração mínima da formação: 3 anos
Belgique/België/Belgien

Dermato-vénéréologie / dermato-venerologie

Česká republika

Dermatovenerologie

Danmark

Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme

Deutschland

Haut– und Geschlechtskrankheiten

Eesti

Dermatoveneroloogia

Ελλάς

∆ερµατολογία – Αφροδισιολογία

España

Dermatología médico-quirúrgica y venereología

France

Dermatologie et vénéréologie

Ireland
Italia

Dermatologia e venerologia

Κύπρος

∆ερµατολογία – Αφροδισιολογία

Latvija

Dermatolog‘ija un venerolog‘ija

Lietuva

Dermatovenerologija

Luxembourg

Dermato-vénéréologie

Magyarország

Bőrgyógyászat

Malta

Dermato-venerejoloġija

Nederland

Dermatologie en venerologie

Österreich

Haut - und Geschlechtskrankheiten

Polska

Dermatologia i wenerologia

Portugal

Dermatovenereologia

Slovenija

Dermatovenerologija

Slovensko

Dermatovenerológia

Suomi/Finland

Ihotaudit ja allergologia / hudsjukdomar och
allergologi

Sverige

Hud- och könssjukdomar

United Kingdom

295

Organismo que concede o
diploma

PT

296

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

DERMATOLOGIA
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España
France
Ireland

Dermatology

Italia
Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarország
Malta

Dermatoloġija

Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

Dermatology

23.9.2003

Organismo que concede o
diploma

PT

23.9.2003

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

VENEREOLOGIA
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España
France
Ireland

Venereology

Italia
Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarország
Malta

Mediċina Uro-ġenetali

Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

Genito-urinary medicine

297

Organismo que concede o
diploma

PT

298

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

RADIOLOGIA
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland

Radiologie

Eesti
Ελλάς

Ακτινολογία – Ραδιολογία

España

Electrorradiología

France

Electro-radiologie

Ireland
Italia

Radiologia

Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg

Électroradiologie

Magyarország

Radiológia

Malta
Nederland

Radiologie

Österreich

Radiologie

Polska
Portugal
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

Radiologia

23.9.2003

Organismo que concede o
diploma

PT

23.9.2003

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

MEDICINA TROPICAL
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España
France
Ireland

Tropical medicine

Italia

Medicina tropicale

Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarország

Trópusi betegségek

Malta
Nederland
Österreich

Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene

Polska

Medycyna transportu

Portugal

Medicina tropical

Slovenija
Slovensko

Tropická medicína

Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

Tropical medicine

299

Organismo que concede o
diploma

PT

300

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

PEDOPSIQUIATRIA
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien
Česká republika

Dětská a dorostová psychiatrie

Danmark

Børne- og ungdomspsykiatri

Deutschland

Kinder – und Jugendpsychiatrie und
–psychotherapie

Eesti
Ελλάς

Παιδοψυχιατρική

España
France

Pédo-psychiatrie

Ireland

Child and adolescent psychiatry

Italia

Neuropsichiatria infantile

Κύπρος

Παιδοψυχιατρική

Latvija

Bērnu psihiatrija

Lietuva

Vaiku˛ ir paaugliu˛ psichiatrija

Luxembourg

Psychiatrie infantile

Magyarország

Gyermek- és ifjúságpszichiátria

Malta
Nederland
Österreich
Polska

Psychiatria dzieci i młodzieży

Portugal

Pedopsiquiatria

Slovenija

Otroška in mladostniška psihiatrija

Slovensko

Detská psychiatria

Suomi/Finland

Lastenpsykiatria / barnpsykiatri

Sverige

Barn- och ungdomspsykiatri

United Kingdom

Child and adolescent psychiatry

23.9.2003

Organismo que concede o
diploma

PT

23.9.2003

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

GERIATRIA
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien
Česká republika

Geriatrie

Danmark

Geriatri eller alderdommens sygdomme

Deutschland
Eesti
Ελλάς
España

Geriatría

France
Ireland

Geriatrics

Italia

Geriatria

Κύπρος

Γηριατρική

Latvija
Lietuva

Geriatrija

Luxembourg
Magyarország

Geriátria

Malta

Ġerjatrija

Nederland

Klinische geriatrie

Österreich
Polska

Geriatria

Portugal
Slovenija
Slovensko

Geriatria

Suomi/Finland

Geriatria / geriatri

Sverige

Geriatrik

United Kingdom

Geriatrics

301

Organismo que concede o
diploma

PT

302

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

NEFROLOGIA
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien
Česká republika

Nefrologie

Danmark

Nefrologi eller medicinske nyresygdomme

Deutschland
Eesti

Nefroloogia

Ελλάς

Νεφρολογία

España

Nefrología

France

Néphrologie

Ireland

Nephrology

Italia

Nefrologia

Κύπρος

Νεφρολογία

Latvija

Nefrolog‘ija

Lietuva

Nefrologija

Luxembourg

Néphrologie

Magyarország

Nefrológia

Malta

Nefroloġija

Nederland
Österreich
Polska

Nefrologia

Portugal

Nefrologia

Slovenija

Nefrologija

Slovensko

Nefrológia

Suomi/Finland

Nefrologia / nefrologi

Sverige

Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

United Kingdom

Renal medicine

23.9.2003

Organismo que concede o
diploma

PT

23.9.2003

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

DOENÇAS INFECCIOSAS
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien
Česká republika

Infekční lékařství

Danmark

Infektionsmedicin

Deutschland
Eesti

Infektsioonhaigused

Ελλάς
España
France
Ireland

Communicable diseases

Italia

Malattie infettive

Κύπρος

Λοιµώδη Νοσήµατα

Latvija

Infektolog‘ija

Lietuva

Infektologija

Luxembourg
Magyarország

Infektológia

Malta

Mard Infettiv

Nederland
Österreich
Polska

Choroby zakaźne

Portugal
Slovenija

Infektologija

Slovensko

Infektológia

Suomi/Finland

Infektiosairaudet / infektionssjukdomar

Sverige

Infektionssjukdomar

United Kingdom

Infectious diseases

303

Organismo que concede o
diploma

PT

304

Jornal Oficial da União Europeia

País

Título

SAÚDE PÚBLICA
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien
Česká republika

Hygiena a epidemiologie

Danmark

Samfundsmedicin

Deutschland

Öffentliches Gesundheitswesen

Eesti
Ελλάς

Κοινωνική Ιατρική

España

Medicina preventiva y salud pública

France

Santé publique et médecine sociale

Ireland

Community medicine

Italia

Igiene e medicina sociale

Κύπρος

Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική

Latvija
Lietuva
Luxembourg

Santé publique

Magyarország

Megelőző orvostan és népegészségtan

Malta

- -ha Pubblika
Sah

Nederland

Maatschappij en gezondheid

Österreich

Sozialmedizin

Polska

Zdrowie publiczne, epidemiologia

Portugal
Slovenija

Javno zdravje

Slovensko

Hygiena a epidemiológia

Suomi/Finland

Terveydenhuolto / hälsovård

Sverige

Socialmedicin

United Kingdom

Public health medicine
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Título

FARMACOLOGIA
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien
Česká republika

Klinická farmakologie

Danmark

Klinisk farmakologi

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

Eesti
Ελλάς
España

Farmacología clínica

France
Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics

Italia
Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarország

Klinikai farmakológia

Malta

Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika

Nederland
Österreich

Pharmakologie und Toxikologie

Polska

Farmakologia kliniczna

Portugal
Slovenija
Slovensko

Klinická farmakológia

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja lääkehoito / klinisk
farmakologi och läkemedelsbehandling

Sverige

Klinisk farmakologi

United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics
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Título

MEDICINA DO TRABALHO
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien

Médecine du travail / arbeidsgeneeskunde

Česká republika

Pracovní lékařství

Danmark

Arbejdsmedicin

Deutschland

Arbeitsmedizin

Eesti
Ελλάς

Ιατρική της Εργασίας

España
France

Médecine du travail

Ireland

Occupational medicine

Italia

Medicina del lavoro

Κύπρος

Ιατρική της Εργασίας

Latvija

Arodslimı̄bas

Lietuva

Darbo medicina

Luxembourg

Médecine du travail

Magyarország

Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

Malta

Mediċina Okkupazzjonali

Nederland

Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde
Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

Österreich

Arbeits- und Betriebsmedizin

Polska

Medycyna pracy

Portugal

Medicina do trabalho

Slovenija

Medicina dela, prometa in športa

Slovensko

Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia

Suomi/Finland

Työterveyshuolto / företagshälsovård

Sverige

Yrkes- och miljömedicin

United Kingdom

Occupational medicine
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País

Título

ALERGOLOGIA
Duração mínima da formação: 3 anos
Belgique/België/Belgien
Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

Danmark

Medicinsk allergologi eller medicinske
overfølsomhedssygdomme

Deutschland
Eesti
Ελλάς

Αλλεργιολογία

España

Alergología

France
Ireland
Italia

Allergologia ed immunologia clinica

Κύπρος

Αλλεργιολογία

Latvija

Alergolog‘ija–

Lietuva

Alergologija ir klinikinė imunologija

Luxembourg
Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

Malta
Nederland

Allergologie en inwendige geneeskunde

Österreich
Polska

Alergologia

Portugal

Imuno- alergologia

Slovenija
Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

Allergisjukdomar
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Título

CIRURGIA GASTRO-INTESTINAL
Duração mínima da formação: 5 anos
Belgique/België/Belgien

Chirurgie abdominale / heelkunde op het abdomen

Česká republika
Danmark

Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske
mave-tarm-sygdomme

Deutschland
Eesti
Ελλάς
España

Cirugía del aparato digestivo

France

Chirurgie viscérale et digestive

Ireland
Italia

Chirurgia dell'aparato digestivo

Κύπρος
Latvija
Lietuva

Abdominalinė chirurgija

Luxembourg

Chirurgie gastro-entérologique

Magyarország
Malta
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Slovenija

Abdominalna kirurgija

Slovensko
Suomi/Finland

Sverige
United Kingdom

Gastroenterologinen kirurgia / gastroenterologisk
kirurgi
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País

Título

MEDICINA NUCLEAR
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien

Médecine nucléaire / nucleaire geneeskunde

Česká republika

Nukleární medicína

Danmark

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Deutschland

Nuklearmedizin

Eesti
Ελλάς

Πυρηνική Ιατρική

España

Medicina nuclear

France

Médecine nucléaire

Ireland
Italia

Medicina nucleare

Κύπρος

Πυρηνική Ιατρική

Latvija
Lietuva
Luxembourg

Médecine nucléaire

Magyarország

Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)

Malta

Mediċina Nukleari

Nederland

Nucleaire geneeskunde

Österreich

Nuklearmedizin

Polska

Medycyna nuklearna

Portugal

Medicina nuclear

Slovenija

Nuklearna medicina

Slovensko

Nukleárna medicína

Suomi/Finland

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / klinisk
fysiologi och nukleärmedicin

Sverige

Nukleärmedicin

United Kingdom

Nuclear medicine
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País

Título

MEDICINA DE URGÊNCIA E DE ACIDENTES
Duração mínima da formação: 5 anos
Belgique/België/Belgien
Česká republika

Traumatologie
Urgentní medicína

Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España
France
Ireland

Accident and emergency medicine

Italia
Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarország

Traumatológia

Malta

Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza

Nederland
Österreich
Polska

Medycyna ratunkowa

Portugal
Slovenija
Slovensko

Úrazová chirurgia

Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

Accident and emergency medicine
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Título

NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark

Klinisk neurofysiologi

Deutschland
Eesti
Ελλάς
España

Neurofisiologia clínica

France
Ireland

Neurophysiology

Italia
Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarország
Malta

Newrofiżjoloġija Klinika

Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland

Kliininen neurofysiologia / klinisk neurofysiologi

Sverige

Klinisk neurofysiologi

United Kingdom

Clinical neurophysiology
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Título

23.9.2003

Organismo que concede o
diploma

CIRURGIA MAXILO-FACIAL (FORMAÇÃO DE BASE EM MEDICINA)
Duração mínima da formação: 5 anos
Belgique/België/Belgien
Česká republika

Maxilofaciální chirurgie

Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España

Cirugía oral y maxilofacial

France

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

Ireland
Italia

Chirurgia maxillo-facciale

Κύπρος
Latvija

Mutes, sejas un žokļu ķirurg‘ija

Lietuva

Veido ir žandikauliu˛ chirurgija

Luxembourg

Chirurgie maxillo-faciale

Magyarország

Szájsebészet

Malta
Nederland
Österreich

Mund – Kiefer – und Gesichtschirurgie

Polska

Chirurgia szcze˛kowo-twarzowa

Portugal
Slovenija

Maksilofacialna kirurgija

Slovensko

Maxilofaciálna chirurgia

Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

PT
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Título

313

Organismo que concede o
diploma

CIRURGIA DENTÁRIA, ORAL E MAXILO-FACIAL (FORMAÇÃO DE BASE EM MEDICINA E PRÁTICA
DENTÁRIA)
Duração mínima da formação: 4 anos
Belgique/België/Belgien

Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale /
/stomatologie en mond-, kaak- en
aangezichtschirurgie

Česká republika
Danmark
Deutschland

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Eesti
Ελλάς
España
France
Ireland

Oral and maxillo-facial surgery

Italia
Κύπρος

Στοµατο -Γναθο-Προσωποχειρουργική

Latvija
Lietuva
Luxembourg

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

Magyarország

Arc-állcsont-szájsebészet

Malta

- adam tal-wiċċ
Kirurġija tal-gh

Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland

Suu- ja leukakirurgia / oral och maxillofacial
kirurgi

Sverige
United Kingdom

Oral and maxillo-facial surgery
»
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2. Enfermeiros
31977 L 0452: Directiva 77/452/CEE do Conselho, de 27 de Junho de
1977, que tem por objectivo o reconhecimento mútuo dos diplomas,
certificados e outros títulos de enfermeiro responsável por cuidados
gerais e inclui medidas destinadas a facilitar o exercício efectivo do
direito de estabelecimento e da livre prestação de serviços (JO L 176
de 15.7.1977, p. 1), alterada por:
— 11979 H: Acto relativo às condições de adesão e às adaptações dos
Tratados – Adesão da República Helénica às Comunidades Europeias (JO L 291 de 19.11.1979, p. 17),

23.9.2003

Em Malta:
“Infermier Reġistrat tal-Ewwel Livell”;
Na Polónia:
“Piele˛gniarka”;
Na Eslovénia:
“Diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik”;

— 31981 L 1057: Directiva 81/1057/CEE do Conselho, de
14.12.1981 (JO L 385 de 31.12.1981, p. 25),
— 11985 I: Acto relativo às condições de adesão e às adaptações dos
Tratados – Adesão do Reino de Espanha e da República Portuguesa
às Comunidades Europeias (JO L 302 de 15.11.1985, p. 23),

Na Eslováquia:
“Sestra”».
b) Após o artigo 4.o-A, são inseridos os seguintes artigos:

— 31989 L 0594: Directiva 89/594/CEE do Conselho, de 30.10.1989
(JO L 341 de 23.11.1989, p. 19),

«Artigo 4.o-B

— 31989 L 0595: Directiva 89/595/CEE do Conselho, de 10.10.1989
(JO L 341 de 23.11.1989, p. 30),

No que diz respeito aos títulos polacos de enfermeiro responsável
por cuidados gerais, apenas são aplicáveis as seguintes disposições
em matéria de direitos adquiridos:

— 31990 L 0658: Directiva 90/658/CEE do Conselho, de 4.12.1990
(JO L 353 de 17.12.1990, p. 73),
— 11994 N: Acto relativo às condições de adesão e às adaptações dos
Tratados – Adesão da República da Áustria, da República da Finlândia e do Reino da Suécia (JO C 241 de 29.8.1994, p. 21),
— 32001 L 0019: Directiva 2001/19/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 14.5.2001 (JO L 206 de 31.7.2001, p. 1).
a) Ao n.o 2 do artigo 1.o é aditado o seguinte:
«Na República Checa:
“Všeobecná sestra/všeobecný ošetřovatel”;
Na Estónia:
“Õde”;
Em Chipre:
“Εγγεγραµµένος Νοσηλευτής”;
Na Letónia:
“Māsa”;
Na Lituânia:
“Bendrosios praktikos slaugytojas”,
Na Hungria:
“Ápoló”;

No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos diplomas,
certificados e outros títulos de enfermeiro responsável por cuidados
gerais tenham sido concedidos pela Polónia ou cuja formação tenha
sido iniciada naquele país antes da data da adesão, e que não
satisfaçam os requisitos mínimos de formação estabelecidos no artigo 1.o da Directiva 77/453/CEE, os Estados-Membros reconhecerão como prova suficiente os seguintes diplomas, certificados e
outros títulos de enfermeiro responsável por cuidados gerais,
quando acompanhados de um atestado comprovativo de que os
nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente na Polónia a actividades de enfermeiro responsável por cuidados gerais durante os períodos adiante especificados:
— diploma de estudos superiores em enfermagem (bacharelato)
(dyplom licencjata piele˛gniarstwa) – pelo menos três anos consecutivos no decurso dos cinco anos anteriores à data de emissão
do atestado,
— diploma de enfermeiro (dyplom piele˛gniarki albo piele˛gniarki dyplomowanej) com estudos pós-secundários obtido numa escola
profissional de medicina – pelo menos cinco anos consecutivos
no decurso dos sete anos anteriores à data de emissão do atestado.
Entre as referidas actividades devem ter estado incluídas a plena
responsabilidade no domínio do planeamento, organização e prestação de cuidados de enfermagem ao doente.
Artigo 4.o-C
1. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos de enfermeiro responsável
por cuidados gerais tenham sido concedidos pela antiga Checoslováquia ou cuja formação tenha sido iniciada naquele país antes de 1
de Janeiro de 1993, os Estados-Membros devem reconhecer como
prova suficiente esses diplomas, certificados ou outros títulos de
enfermeiro responsável por cuidados gerais, sempre que as autoridades da República Checa certifiquem que tais títulos possuem, no
seu território, a mesma validade jurídica dos títulos de enfermeiro
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responsável por cuidados gerais concedidos na República Checa
para o acesso às actividades de enfermeiro responsável por cuidados
gerais e para o seu exercício. Tal certificação deverá ser acompanhada de um atestado, emitido pelas mesmas autoridades, comprovativo de que os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram
efectiva e licitamente, no território da República Checa, às actividades em causa durante, pelo menos, três anos consecutivos no decurso dos cinco anos anteriores à emissão do atestado.

2. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos de enfermeiro responsável
por cuidados gerais tenham sido concedidos pela antiga União Soviética ou cuja formação tenha sido iniciada naquele país antes de
20 de Agosto de 1991, os Estados-Membros devem reconhecer
como prova suficiente esses diplomas, certificados ou outros títulos
de enfermeiro responsável por cuidados gerais, sempre que as autoridades da Estónia certifiquem que tais títulos possuem, no seu
território, a mesma validade jurídica dos títulos de enfermeiro responsável por cuidados gerais concedidos na Estónia para o acesso às
actividades de enfermeiro responsável por cuidados gerais e para o
seu exercício. Tal certificação deverá ser acompanhada de um atestado, emitido pelas mesmas autoridades, comprovativo de que os
nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no território da Estónia, às actividades em causa durante,
pelo menos, três anos consecutivos no decurso dos cinco anos
anteriores à emissão do atestado.

3. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos de enfermeiro responsável
por cuidados gerais tenham sido concedidos pela antiga União Soviética ou cuja formação tenha sido iniciada naquele país antes de
21 de Agosto de 1991, os Estados-Membros devem reconhecer
como prova suficiente esses diplomas, certificados ou outros títulos
de enfermeiro responsável por cuidados gerais, sempre que as autoridades da Letónia certifiquem que tais títulos possuem, no seu
território, a mesma validade jurídica dos títulos de enfermeiro responsável por cuidados gerais concedidos na Letónia para o acesso às
actividades de enfermeiro responsável por cuidados gerais e para o
seu exercício. Tal certificação deverá ser acompanhada de um atestado, emitido pelas mesmas autoridades, comprovativo de que os
nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no território da Letónia, às actividades em causa durante,
pelo menos, três anos consecutivos no decurso dos cinco anos
anteriores à emissão do atestado.

4. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos de enfermeiro responsável
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por cuidados gerais tenham sido concedidos pela antiga União Soviética ou cuja formação tenha sido iniciada naquele país antes de
11 de Março de 1990, os Estados-Membros devem reconhecer
como prova suficiente esses diplomas, certificados ou outros títulos
de enfermeiro responsável por cuidados gerais, sempre que as autoridades da Lituânia certifiquem que tais títulos possuem, no seu
território, a mesma validade jurídica dos títulos de enfermeiro responsável por cuidados gerais concedidos na Lituânia para o acesso
às actividades de enfermeiro responsável por cuidados gerais e para
o seu exercício. Tal certificação deverá ser acompanhada de um
atestado, emitido pelas mesmas autoridades, comprovativo de que
os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no território da Lituânia, às actividades em causa durante,
pelo menos, três anos consecutivos no decurso dos cinco anos
anteriores à emissão do atestado.

5. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos de enfermeiro responsável
por cuidados gerais tenham sido concedidos pela antiga Checoslováquia ou cuja formação tenha sido iniciada naquele país antes de 1
de Janeiro de 1993, os Estados-Membros devem reconhecer como
prova suficiente esses diplomas, certificados ou outros títulos de
enfermeiro responsável por cuidados gerais, sempre que as autoridades da Eslováquia certifiquem que tais títulos possuem, no seu
território, a mesma validade jurídica dos títulos de enfermeiro responsável por cuidados gerais concedidos na Eslováquia para o
acesso às actividades de enfermeiro responsável por cuidados gerais
e para o seu exercício. Tal certificação deverá ser acompanhada de
um atestado, emitido pelas mesmas autoridades, comprovativo de
que os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e
licitamente, no território da Eslováquia, às actividades em causa
durante, pelo menos, três anos consecutivos no decurso dos cinco
anos anteriores à emissão do atestado.

6. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos de enfermeiro responsável
por cuidados gerais tenham sido concedidos pela antiga Jugoslávia
ou cuja formação tenha sido iniciada naquele país antes de 25 de
Junho de 1991, os Estados-Membros devem reconhecer como prova
suficiente esses diplomas, certificados ou outros títulos de enfermeiro responsável por cuidados gerais, sempre que as autoridades
da Eslovénia certifiquem que tais títulos possuem, no seu território,
a mesma vaidade jurídica dos títulos de enfermeiro responsável por
cuidados gerais concedidos na Eslovénia para o acesso às actividades
de enfermeiro responsável por cuidados gerais e para o seu exercício. Tal certificação deverá ser acompanhada de um atestado, emitido pelas mesmas autoridades, comprovativo de que os nacionais
daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no
território da Eslovénia, às actividades em causa durante, pelo menos,
três anos consecutivos no decurso dos cinco anos anteriores à
emissão do atestado.»;
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c) No Anexo, é aditado o seguinte, entre as entradas relativas à Bélgica e à Dinamarca:

«Česká republika

1. Diplom o ukončení
studia ve studijním programu ošetřovatelství ve
studijním oboru všeobecná sestra (bakalář,
Bc.)
2. Diplom o ukončení
studia ve studijním
oboru diplomovaná
všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.)

1. Vysoká škola zřízená
nebo uznaná státem
2. Vyšší odborná škola
zřízená nebo uznaná
státem

e, entre as entradas relativas à Alemanha e à Grécia:

«Eesti

Diplom õe erialal

1. Tallinna Meditsiinikool
2. Tartu Meditsiinikool
3. Kohtla-Järve Meditsiinikool»

e, entre as entradas relativas à Itália e ao Luxemburgo:

«Κύπρος

∆ίπλωµα Γενικής
Νοσηλευτικής

Νοσηλευτική Σχολή

Latvija

1. “diploms par māsas
kvalifikācijas iegūšanu”
2. “māsas diploms”

“1. Māsu skolas”
“2. Universitātes tipa
augstskola pamatojoties
uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu”

Lietuva

1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteikta˛ bendrosios praktikos slaugytojo profesine˛
kvalifikacija˛
2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės
studijos), nurodantis suteikta˛ bendrosios praktikos slaugytojo profesine˛
kvalifikacija˛

1. Universitetas
2. Kolegija»

e, entre as entradas relativas ao Luxemburgo e aos Países Baixos:

«Magyarország

1. Ápoló bizonyítvány
2. Diplomás ápoló oklevél
3. Egyetemi okleveles
ápoló oklevél

1. Iskola
2. Egyetem / főiskola
3. Egyetem

Malta

Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija

Universita`ta' Malta»

1. Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
2. Vysvědčení o absolutoriu»
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e, entre as entradas relativas à Áustria e a Portugal:
«Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku piele˛gniarstwo z
tytułem “magister piele˛gniarstwa”

1. Uniwersytet Medyczny
2. Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego»

e, entre as entradas relativas a Portugal e à Finlândia:
«Slovenija

Diploma, s katero se
podeljuje strokovni naslov “diplomirana medicinska sestra/diplomirani
zdravstvenik”

1. Univerza
2. Visoka strokovna šola

Slovensko

1. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “magister
z ošetrovatel’stva”
(“Mgr.”)
2. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “bakalár z
ošetrovatel’stva” (“Bc.”)
3. Absolventský diplom
v študijnom odbore diplomovaná všeobecná
sestra

1. Vysoká škola
2. Vysoká škola
3. Stredná zdravotnícka
škola»

3. Dentistas
a) 31978 L 0686: Directiva 78/686/CEE do Conselho, de 25 de Julho
de 1978, que tem por objectivo o reconhecimento mútuo dos
diplomas, certificados e outros títulos de dentista e que inclui medidas destinadas a facilitar o exercício efectivo do direito de estabelecimento e da livre prestação de serviços (JO L 233 de 24.8.1978,
p. 1), alterada por:
— 11979 H: Acto relativo às condições de adesão e às adaptações
dos Tratados – Adesão da República Helénica (JO L 291 de
19.11.1979, p. 17),
— 31981 L 1057: Directiva 81/1057/CEE do Conselho, de
14.12.1981 (JO L 385 de 31.12.1981, p. 25),

i) Ao artigo 1.o é aditado o seguinte:
«— na República Checa:
Zubní lékař,
— na Estónia:
Hambaarst,
— em Chipre:
Οδοντίατρος,
— na Letónia:

— 11985 I: Acto relativo às condições de adesão e às adaptações
dos Tratados – Adesão do Reino de Espanha e da República
Portuguesa (JO L 302 de 15.11.1985, p. 23),
— 31989 L 0594: Directiva 89/594/CEE do Conselho, de
30.10.1989 (JO L 341 de 23.11.1989, p. 19),

Zobārsts,
— na Lituânia:
Gydytojas odontologas,
— na Hungria:

— 31990 L 0658: Directiva 90/658/CEE do Conselho, de
4.12.1990 (JO L 353 de 17.12.1990, p. 73),
— 11994 N: Acto relativo às condições de adesão e às adaptações
dos Tratados – Adesão da República da Áustria, da República da
Finlândia e do Reino da Suécia (JO C 241 de 29.8.1994, p. 21),

Fogorvos,
— em Malta:
Kirurgu Dentali,
— na Polónia:

— 32001 L 0019: Directiva 2001/19/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 14.5.2001 (JO L 206 de 31.7.2001, p. 1).

Lekarz dentysta,
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— na Eslovénia:

Doktor dentalne medicine / Doktorica dentalne medicine,

— na Eslováquia:

Zubný lekár».

ii) Após o artigo 7.o-A é inserido o seguinte artigo:

«Artigo 7.o-B
1. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos de dentista ou dentista
especialista tenham sido concedidos pela antiga União Soviética
ou cuja formação tenha sido iniciada naquele país antes de 20
de Agosto de 1991, os Estados-Membros devem reconhecer
como prova suficiente esses diplomas, certificados ou outros
títulos de dentista ou dentista especialista, sempre que as autoridades da Estónia certifiquem que tais títulos possuem, no
seu território, a mesma validade jurídica dos títulos de dentista
ou dentista especialista concedidos na Estónia para o acesso às
actividades de dentista e para o seu exercício. Tal certificação
deverá ser acompanhada de um atestado, emitido pelas mesmas
autoridades, comprovativo de que os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no território
da Estónia, às actividades em causa durante, pelo menos, três
anos consecutivos no decurso dos cinco anos anteriores à
emissão do atestado.

2. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos de dentista ou dentista
especialista tenham sido concedidos pela antiga União Soviética
ou cuja formação tenha sido iniciada naquele país antes de 21
de Agosto de 1991, os Estados-Membros devem reconhecer
como prova suficiente esses diplomas, certificados ou outros
títulos de dentista ou dentista especialista, sempre que as autoridades da Letónia certifiquem que tais títulos possuem, no
seu território, a mesma validade jurídica dos títulos de dentista
ou dentista especialista concedidos na Letónia para o acesso às
actividades de dentista e para o seu exercício. Tal certificação
deverá ser acompanhada de um atestado, emitido pelas mesmas
autoridades, comprovativo de que os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no território
da Letónia, às actividades em causa durante, pelo menos, três
anos consecutivos no decurso dos cinco anos anteriores à
emissão do atestado.

3. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos de dentista ou dentista
especialista tenham sido concedidos pela antiga União Soviética
ou cuja formação tenha sido iniciada naquele país antes de 11
de Março de 1990, os Estados-Membros devem reconhecer
como prova suficiente esses diplomas, certificados ou outros
títulos de dentista ou dentista especialista, sempre que as autoridades da Lituânia certifiquem que tais títulos possuem, no
seu território, a mesma validade jurídica dos títulos de dentista
ou dentista especialista concedidos na Lituânia para o acesso às
actividades de dentista e para o seu exercício. Tal certificação
deverá ser acompanhada de um atestado, emitido pelas mesmas
autoridades, comprovativo de que os nacionais daqueles Esta-
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dos-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no território
da Lituânia, às actividades em causa durante, pelo menos, três
anos consecutivos no decurso dos cinco anos anteriores à
emissão do atestado.

4. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos de dentista ou dentista
especialista tenham sido concedidos pela antiga Jugoslávia ou
cuja formação tenha sido iniciada naquele país antes de 25 de
Junho de 1991, os Estados-Membros devem reconhecer como
prova suficiente esses diplomas, certificados ou outros títulos
de dentista ou dentista especialista, sempre que as autoridades
da Eslovénia certifiquem que tais títulos possuem, no seu território, a mesma validade jurídica dos títulos de dentista ou
dentista especialista concedidos na Eslovénia para o acesso às
actividades de dentista e para o seu exercício. Tal certificação
deverá ser acompanhada de um atestado, emitido pelas mesmas
autoridades, comprovativo de que os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no território
da Eslovénia, às actividades em causa durante, pelo menos, três
anos consecutivos no decurso dos cinco anos anteriores à
emissão do atestado.».

iii) No n.o 1 do artigo 8.o, os termos «artigos 2.o, 4.o, 7.o e 19.o»
são substituídos pelos termos «artigos 2.o, 4.o, 7.o, 19.o, 19.o-A,
19.o-B, 19.o-C e 19.o-D».

iv) No artigo 17.o, os termos «fixadas no artigo 2.o, no n.o 1 do
artigo 7.o e no artigo 19.o» são substituídos por «fixadas no
artigo 2.o, no n.o 1 do artigo 7.o e nos artigos 19.o, 19.o-A,
19.o-B, 19.o-C e 19.o-D».

v) Após o artigo 19.o-B são inseridos os seguintes artigos:

«Artigo 19.o-C
1. A partir da data de adesão da República Checa, os Estados-Membros reconhecerão, para efeitos do exercício das actividades referidas no artigo 1.o da presente directiva, os diplomas, certificados e outros títulos de medicina que tenham sido
concedidos na República Checa ou na antiga Checoslováquia a
pessoas cuja formação médica universitária tenha sido iniciada
antes da adesão, acompanhados de um certificado emitido pelas autoridades checas competentes, comprovativo de que essas
pessoas se consagraram, na República Checa, efectiva, licitamente e a título principal, às actividades referidas no artigo
5.o da Directiva 78/687/CEE, durante, pelo menos, três anos
consecutivos no decurso dos cinco anos anteriores à emissão
do certificado, e que as referidas pessoas estão autorizadas a
exercer essas actividades nas mesmas condições que os detentores dos diplomas mencionados no Anexo A da presente
directiva.

2. Poderá estabelecer-se uma derrogação ao período de três
anos de experiência referido no primeiro parágrafo quanto às
pessoas que tenham completado com aproveitamento pelo menos três anos de estudos reconhecidos pelas autoridades competentes como sendo equivalentes à formação referida no artigo 1.o da Directiva 78/687/CEE.
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Artigo 19.o-D
1. A partir da data de adesão da Eslováquia, os Estados-Membros reconhecerão, para efeitos do exercício das actividades referidas no artigo 1.o da presente directiva, os diplomas,
certificados e outros títulos de medicina que tenham sido concedidos na Eslováquia ou na antiga Checoslováquia a pessoas
cuja formação médica universitária tenha sido iniciada antes da
adesão, acompanhados de um certificado emitido pelas autoridades eslovacas competentes, comprovativo de que essas pessoas se consagraram, na Eslováquia, efectiva, licitamente e a
título principal, às actividades referidas no artigo 5.o da Directiva 78/687/CEE, durante, pelo menos, três anos consecutivos
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no decurso dos cinco anos anteriores à emissão do certificado,
e que as referidas pessoas estão autorizadas a exercer essas
actividades nas mesmas condições que os detentores dos diplomas mencionados no Anexo A da presente directiva.
2. Poderá estabelecer-se uma derrogação ao período de três
anos de experiência referido no primeiro parágrafo quanto às
pessoas que tenham completado com aproveitamento pelo menos três anos de estudos reconhecidos pelas autoridades competentes como sendo equivalentes à formação referida no artigo 1.o da Directiva 78/687/CEE.».

vi) Ao Anexo A, é aditado o seguinte, entre as entradas relativas à Bélgica e à Dinamarca:
«Česká republika

Diplom o ukončení
studia ve studijním
programu zubní
lékařství (doktor
zubního lékařství, Dr.
med. Dent.)

Lékařská fakulta
univerzity v České
republice

Vysvědčení o státní
rigorózní zkoušce»

e, entre as entradas relativas à Alemanha e à Grécia:
«Eesti

Diplom
hambaarstiteaduse
õppekava läbimise
kohta

Tartu Ülikool»

e, entre as entradas relativas à Itália e ao Luxemburgo:

«Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής
Οδοντιάτρου

Οδοντιατρικό Συµβούλιο

Latvija

Zobārsta diploms

Universitātes tipa
augstskola

Rezidenta diploms par
zobārsta pēcdiploma
izglı̄tı̄bas programmas
pabeigšanu, ko izsniedz
universitātes tipa
augstskola un “Sertifikāts”
– kompetentas iestādes
izsniegts dokuments, kas
apliecina,ka persona ir
nokārtojusi sertifikācijas
eksāmenuzobārstniecı̄bā

Lietuva

Aukštojo mokslo
diplomas, nurodantis
suteikta˛ gydytojo
odontologo kvalifikacija˛

Universitetas

Internatūros pažymėjimas,
nurodantis suteikta˛
gydytojo odontologo
profesine˛ kvalifikacija˛»

e, entre as entradas relativas ao Luxemburgo e aos Países Baixos:
«Magyarország

Fogorvos oklevél
(doctor medicinae
dentariae, abgekürzt: dr.
med. dent.)

Egyetem

Malta

Lawrja fil- Kirurġija
Dentali

Universita` ta' Malta»
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e, entre as entradas relativas à Áustria e a Portugal:
«Polska

Dyplom ukończenia
studiów wyższych z
tytułem “lekarz
dentysta”

1. Akademia Medyczna,
2. Uniwersytet
Medyczny,
3. Collegium Medicum
Uniwersytetu
Jagiellońskiego

Lekarsko – Dentystyczny
Egzamin Państwowy»

Potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za
poklic zobozdravnik /
/zobozdravnica

e, entre as entradas relativas a Portugal e à Finlândia:
«Slovenija

Diploma, s katero se
podeljuje strokovni
naslov “doktor dentalne
medicine / doktorica
dentalne medicine”

Univerza

Slovensko

Vysokoškolský diplom o
udelení akademického
titulu “doktor zubného
lekárstva” (“MDDr.”)

Vysoká škola»

vii) Ao Anexo B, ponto «1. Ortodôncia» é aditado o seguinte, entre as entradas relativas à Bélgica e à Dinamarca:
«Česká republika

–»

e, entre as entradas relativas à Alemanha e à Grécia:
«Eesti

Residentuuri
lõputunnistus
ortodontia erialal

Tartu Ülikool»

e, entre as entradas relativas à Itália e ao Luxemburgo:
«Κύπρος

Πιστοποιητικό
Αναγνώρισης του Ειδικού
Οδοντιάτρου στην
Ορθοδοντική

Οδοντιατρικό Συµβούλιο

Latvija

“Sertifikāts” –
kompetentas iestādes
izsniegtsdokuments, kas
apliecina, ka persona ir
nokārtojusi
sertifikācijaseksāmenu
ortodontijā

Latvijas Ārstu biedrı̄ba

Lietuva

Rezidentūros
pažymėjimas,
nurodantis suteikta˛
gydytojo ortodonto
profesine˛ kvalifikacija˛

Universitetas»

e, entre as entradas relativas ao Luxemburgo e aos Países Baixos:
«Magyarország

Fogszabályozás
szakorvosa
bizonyítvány

Az egészségügyi,
minisztérium illetékes
testülete

Malta

Ċertifikat ta' speċjalista
dentali fl-Ortodonzja

Kumitat ta'
Approvazzjoni dwar
Speċjalisti»
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e, entre as entradas relativas à Áustria e a Portugal:
«Polska

Dyplom uzyskania
tytułu specjalisty w
dziedzinie ortodoncji

Centrum Egzaminów
Medycznych»

e, entre as entradas relativas a Portugal e à Finlândia:
«Slovenija

Potrdilo o opravljenem
specialističnem izpitu iz
čeljustne in zobne
ortopedije

Slovensko

–»

1. Ministrstvo za
zdravje
2. Zdravniška zbornica
Slovenije

viii) Ao Anexo B, ponto «2. Cirurgia da boca», é aditado o seguinte, entre as entradas relativas à Bélgica e à
Dinamarca:
«Česká republika

–»

e, entre as entradas relativas à Alemanha e à Grécia:
«Eesti

–»

e, entre as entradas relativas à Itália e ao Luxemburgo:
«Κύπρος

Πιστοποιητικό
Αναγνώρισης του Ειδικού
Οδοντιάτρου στην
Στοµατική Χειρουργική

Latvija

–

Lietuva

Rezidentūros
pažymėjimas,
nurodantis suteikta˛
burnos chirurgo
profesine˛ kvalifikacija˛

Οδοντιατρικό Συµβούλιο

Universitetas»

e, entre as entradas relativas ao Luxemburgo e aos Países Baixos:
«Magyarország

Dento-alveoláris
sebészet szakorvosa
bizonyítvány

Az egészségügyi,
minisztérium illetékes
testülete

Malta

Ċertifikat ta' speċjalista
dentali fil-Kirurġija
- alq
tal-h

Kumitat ta'
Approvazzjoni dwar
Speċjalisti»

e, entre as entradas relativas à Áustria e a Portugal:
«Polska

Dyplom uzyskania
tytułu specjalisty w
dziedzinie chirurgii
stomatologicznej

Centrum Egzaminów
Medycznych»
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e, entre as entradas relativas a Portugal e à Finlândia:
«Slovenija

Potrdilo o opravljenem
specialističnem izpitu iz
oralne kirurgije

Slovensko

–»

1. Ministrstvo za
zdravje
2. Zdravniška zbornica
Slovenije

b) 31978 L 0687: Directiva 78/687/CEE do Conselho, de 25 de Julho de 1978, que tem por objectivo a coordenação
das disposições legislativas, regulamentares e administrativas relativas às actividades de dentista (JO L 233 de
24.8.1978, p. 10), alterada por:
— 11994 N: Acto relativo às condições de adesão e às adaptações dos Tratados – Adesão da República da Áustria,
da República da Finlândia e do Reino da Suécia (JO C 241 de 29.8.1994, p. 21),
— 32001 L 0019: Directiva 2001/19/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14.5.2001 (JO L 206 de
31.7.2001, p. 1).
No artigo 6.o, as referências ao «artigo 19.o» são substituídas pelas referências aos «artigos 19.o, 19.o-A, 19.o-B, 19.o-C
e 19.o-D».

4. Medicina veterinária
31978 L 1026: Directiva 78/1026/CEE do Conselho, de 18 de Dezembro de 1978, que tem por objectivo o reconhecimento mútuo dos
diplomas, certificados e outros títulos de veterinário e que contém
medidas destinadas a facilitar o exercício efectivo do direito de estabelecimento e da livre prestação de serviços (JO L 362 de 23.12.1978,
p. 1), alterada por:
— 11979 H: Acto relativo às condições de adesão e às adaptações dos
Tratados – Adesão da República Helénica às Comunidades Europeias (JO L 291 de 19.11.1979, p. 17),
— 31981 L 1057: Directiva 81/1057/CEE do Conselho, de
14.12.1981 (JO L 385 de 31.12.1981, p. 25),
— 11985 I: Acto relativo às condições de adesão e às adaptações dos
Tratados – Adesão do Reino de Espanha e da República Portuguesa
às Comunidades Europeias (JO L 302 de 15.11.1985, p. 23),
— 31989 L 0594: Directiva 89/594/CEE do Conselho, de 30.10.1989
(JO L 341 de 23.11.1989, p. 19),
— 31990 L 0658: Directiva 90/658/CEE do Conselho, de 4.12.1990
(JO L 353 de 17.12.1990, p. 73),
— 11994 N: Acto relativo às condições de adesão e às adaptações dos
Tratados – Adesão da República da Áustria, da República da Finlândia e do Reino da Suécia (JO C 241 de 29.8.1994, p. 21),
— 32001 L 0019: Directiva 2001/19/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 14.5.2001 (JO L 206 de 31.7.2001, p. 1).
a) Após o artigo 4.o-A são inseridos os seguintes artigos:
«Artigo 4.o-B
No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos diplomas,
certificados e outros títulos de veterinário tenham sido concedidos

pela Estónia ou cuja formação tenha sido iniciada naquele país antes
da data da adesão à União Europeia, os Estados-Membros devem
reconhecer como prova suficiente esses diplomas, certificados ou
outros títulos de veterinário, acompanhados de um atestado comprovativo de que os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente às actividades em causa na Estónia
durante, pelo menos, cinco anos consecutivos no decurso dos sete
anos anteriores à emissão do atestado.
Artigo 4.o-C
1. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos de veterinário tenham sido
concedidos pela antiga Checoslováquia ou cuja formação tenha sido
iniciada naquele país antes de 1 de Janeiro de 1993, os Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses diplomas,
certificados ou outros títulos de veterinário, sempre que as autoridades da República Checa certifiquem que tais títulos possuem, no
seu território, a mesma validade jurídica dos títulos de veterinário
concedidos na República Checa para o acesso às actividades de
veterinário e para o seu exercício. Tal certificação deverá ser acompanhada de um atestado, emitido pelas mesmas autoridades, comprovativo de que os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no território da República Checa, às
actividades em causa durante, pelo menos, três anos consecutivos
no decurso dos cinco anos anteriores à emissão do atestado.

2. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos de veterinário tenham sido
concedidos pela antiga União Soviética ou cuja formação tenha sido
iniciada naquele país antes de 20 de Agosto de 1991, os Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses diplomas,
certificados ou outros títulos de veterinário, sempre que as autoridades da Estónia certifiquem que tais títulos possuem, no seu território, a mesma validade jurídica dos títulos de veterinário concedidos na Estónia para o acesso às actividades de veterinário e para o
seu exercício. Tal certificação deverá ser acompanhada de um atestado, emitido pelas mesmas autoridades, comprovativo de que os
nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no território da Estónia, às actividades em causa durante,
pelo menos, cinco anos consecutivos no decurso dos sete anos
anteriores à emissão do atestado.
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3. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos de veterinário tenham sido
concedidos pela antiga União Soviética ou cuja formação tenha sido
iniciada naquele país antes de 21 de Agosto de 1991, os Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses diplomas,
certificados ou outros títulos de veterinário, sempre que as autoridades da Letónia certifiquem que tais títulos possuem, no seu território, a mesma validade jurídica dos títulos de veterinário concedidos na Letónia para o acesso às actividades de veterinário e para o
seu exercício. Tal certificação deverá ser acompanhada de um atestado, emitido pelas mesmas autoridades, comprovativo de que os
nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no território da Letónia, às actividades em causa durante,
pelo menos, três anos consecutivos no decurso dos cinco anos
anteriores à emissão do atestado.

5. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos de veterinário tenham sido
concedidos pela antiga Checoslováquia ou cuja formação tenha sido
iniciada naquele país antes de 1 de Janeiro de 1993, os Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses diplomas,
certificados ou outros títulos de veterinário, sempre que as autoridades da Eslováquia certifiquem que tais títulos possuem, no seu
território, a mesma validade jurídica dos títulos de veterinário concedidos na Eslováquia para o acesso às actividades de veterinário e
para o seu exercício. Tal certificação deverá ser acompanhada de um
atestado, emitido pelas mesmas autoridades, comprovativo de que
os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no território da Eslováquia, às actividades em causa durante, pelo menos, três anos consecutivos no decurso dos cinco
anos anteriores à emissão do atestado.

4. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos de veterinário tenham sido
concedidos pela antiga União Soviética ou cuja formação tenha sido
iniciada naquele país antes de 11 de Março de 1990, os Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses diplomas,
certificados ou outros títulos de veterinário, sempre que as autoridades da Lituânia certifiquem que tais títulos possuem, no seu território, a mesma validade jurídica dos títulos de veterinário concedidos na Lituânia para o acesso às actividades de veterinário e para
o seu exercício. Tal certificação deverá ser acompanhada de um
atestado, emitido pelas mesmas autoridades, comprovativo de que
os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no território da Lituânia, às actividades em causa durante,
pelo menos, três anos consecutivos no decurso dos cinco anos
anteriores à emissão do atestado.

6. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos de veterinário tenham sido
concedidos pela antiga Jugoslávia ou cuja formação tenha sido iniciada naquele país antes de 25 de Junho de 1991, os Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses diplomas, certificados ou outros títulos de veterinário, sempre que as autoridades
da Eslovénia certifiquem que tais títulos possuem, no seu território,
a mesma validade jurídica dos títulos de veterinário concedidos na
Eslovénia para o acesso às actividades de veterinário e para o seu
exercício. Tal certificação deverá ser acompanhada de um atestado,
emitido pelas mesmas autoridades, comprovativo de que os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente,
no território da Eslovénia, às actividades em causa durante, pelo
menos, três anos consecutivos no decurso dos cinco anos anteriores
à emissão do atestado.»

b) Ao Anexo, é aditado o seguinte, entre as entradas relativas à Bélgica e à Dinamarca:
«Česká republika

1. Diplom o ukončení
studia ve studijním
programu veterinární
lékařství (doktor veterinární
medicíny, MVDr.)
2. Diplom o ukončení
studia ve studijním
programu veterinární
hygiena a ekologie (doktor
veterinární medicíny,
MVDr.)

Veterinární fakulta
univerzity v České
republice»

e, entre as entradas relativas à Alemanha e à Grécia:
«Eesti

Diplom: täitnud
veterinaarmeditsiini
õppekava

Eesti Põllumajandusülikool»

e, entre as entradas relativas à Itália e ao Luxemburgo:
«Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής
Κτηνιάτρου

Κτηνιατρικό Συµβούλιο

Latvija

Veterinārārsta diploms

Latvijas Lauksaimniecı̄bas
Universitāte

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas
(veterinarijos gydytojo
(DVM))

Lietuvos Veterinarijos
Akademija»
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e, entre as entradas relativas ao Luxemburgo e aos Países Baixos:
«Magyarország

Állatorvos doktor oklevél –
dr. med. vet.

Szent István Egyetem
Állatorvos-tudományi Kar

Malta

Liċenzja ta' Kirurgu
Veterinarju

Kunsill tal-Kirurġi
Veterinarji»

e, entre as entradas relativas à Áustria e a Portugal:
«Polska

Dyplom lekarza weterynarii

1. Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie
2. Akademia Rolnicza we
Wrocławiu
3. Akademia Rolnicza w
Lublinie
4. Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w
Olsztynie»

e, entre as entradas relativas a Portugal e à Finlândia:
«Slovenija

Diploma, s katero se
podeljuje strokovni naslov
“doktor veterinarske
medicine / doktorica
veterinarske medicine”

Univerza

Slovensko

Vysokoškolský diplom o
udelení akademického titulu
“doktor veterinárskej
medicíny” (“MVDr.”)

Univerzita veterinárskeho
lekárstva»

5. Parteiras
31980 L 0154: Directiva 80/154/CEE do Conselho, de 21 de Janeiro de
1980, que tem por objectivo o reconhecimento mútuo dos diplomas,
certificados e outros títulos de parteira e que inclui medidas destinadas
a facilitar o exercício efectivo do direito de estabelecimento e da livre
prestação de serviços (JO L 33 de 11.2.1980, p. 1), alterada por:

Spričevalo o opravljenem
državnem izpitu s
področja veterinarstva

— 32001 L 0019: Directiva 2001/19/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 14.5.2001 (JO L 206 de 31.7.2001, p. 1).

a) Ao artigo 1.o é aditado o seguinte:

«na República Checa:
— 31980 L 1273: Directiva 80/1273/CEE do Conselho, de
22.12.1980 (JO L 375 de 31.12.1980, p. 74),

— 11985 I: Acto relativo às condições de adesão e às adaptações dos
Tratados – Adesão do Reino de Espanha e da República Portuguesa
(JO L 302 de 15.11.1985, p. 23),

— “Porodní asistentka/porodní asistent”,

na Estónia:
— “Ämmaemand”,

— 31989 L 0594: Directiva 89/594/CEE do Conselho, de 30.10.1989
(JO L 341 de 23.11.1989, p. 19),

— 31990 L 0658: Directiva 90/658/CEE do Conselho, de 4.12.1990
(JO L 353 de 17.12.1990, p. 73),

— 11994 N: Acto relativo às condições de adesão e às adaptações dos
Tratados – Adesão da República da Áustria, da República da Finlândia e do Reino da Suécia (JO C 241 de 29.8.1994, p. 21),

em Chipre:
— “Εγγεγραµµένη Μαία”,

na Letónia:
— “Vecmāte”,
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na Lituânia:
— “Akušeris”,
na Hungria:
— “Szülésznő”,
em Malta:
— “Qabla”,
na Polónia:
— “Położna”
na Eslovénia:
— “Diplomirana babica / Diplomirani babičar”,
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território, a mesma validade jurídica dos títulos de parteira concedidos na República Checa para o acesso às actividades de parteira e
para o seu exercício. Tal certificação deverá ser acompanhada de um
atestado, emitido pelas mesmas autoridades, comprovativo de que
os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no território da República Checa, às actividades em causa
durante, pelo menos, três anos consecutivos no decurso dos cinco
anos anteriores à emissão do atestado.

2. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos de parteira tenham sido concedidos pela antiga União Soviética ou cuja formação tenha sido
iniciada naquele país antes de 20 de Agosto de 1991, os Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses diplomas,
certificados ou outros títulos de parteira, sempre que as autoridades
da Estónia certifiquem que tais títulos possuem, no seu território, a
mesma validade jurídica dos títulos de parteira concedidos na Estónia para o acesso às actividades de parteira e para o seu exercício.
Tal certificação deverá ser acompanhada de um atestado, emitido
pelas mesmas autoridades, comprovativo de que os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no
território da Estónia, às actividades em causa durante, pelo menos,
três anos consecutivos no decurso dos cinco anos anteriores à
emissão do atestado.

na Eslováquia:
— “Pôrodná asistentka”.»
b) Após o artigo 5.o-A são inseridos os seguintes artigos:
«Artigo 5.o-B
No que diz respeito aos títulos polacos de parteira, apenas são
aplicáveis as seguintes disposições em matéria de direitos adquiridos:
No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos diplomas,
certificados e outros títulos de parteira tenham sido concedidos na
Polónia ou cuja formação tenha sido iniciada naquele país antes da
data da adesão, e que não satisfaçam os requisitos mínimos de
formação estabelecidos no artigo 1.o da Directiva 80/155/CEE, os
Estados-Membros reconhecerão como prova suficiente os seguintes
diplomas, certificados e outros títulos de parteira, quando acompanhados de um atestado comprovativo de que os nacionais daqueles
Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente na Polónia às
actividades de parteira durante o período adiante especificado:
— diploma de estudos superiores de parteira (bacharelato) (dyplom
licencjata położnictwa) – pelo menos três anos consecutivos no
decurso dos cinco anos anteriores à data da emissão do atestado,
— diploma de parteira obtido numa escola profissional de medicina (dyplom położnej) com estudos pós-secundários (licenciatura)
– pelo menos cinco anos consecutivos no decurso dos sete anos
anteriores à data de emissão do atestado.
Artigo 5.o-C
1. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos de parteira tenham sido concedidos pela antiga Checoslováquia ou cuja formação tenha sido
iniciada naquele país antes de 1 de Janeiro de 1993, os Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses diplomas,
certificados ou outros títulos de parteira, sempre que as autoridades
da República Checa certifiquem que tais títulos possuem, no seu

3. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos de parteira tenham sido concedidos pela antiga União Soviética ou cuja formação tenha sido
iniciada naquele país antes de 21 de Agosto de 1991, os Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses diplomas,
certificados ou outros títulos de parteira, sempre que as autoridades
da Letónia certifiquem que tais títulos possuem, no seu território, a
mesma validade jurídica dos títulos de parteira concedidos na Letónia para o acesso às actividades de parteira e para o seu exercício.
Tal certificação deverá ser acompanhada de um atestado, emitido
pelas mesmas autoridades, comprovativo de que os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no
território da Letónia, às actividades em causa durante, pelo menos,
três anos consecutivos no decurso dos cinco anos anteriores à
emissão do atestado.

4. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos de parteira tenham sido concedidos pela antiga União Soviética ou cuja formação tenha sido
iniciada naquele país antes de 11 de Março de 1990, os Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses diplomas,
certificados ou outros títulos de parteira, sempre que as autoridades
da Lituânia certifiquem que tais títulos possuem, no seu território, a
mesma validade jurídica dos títulos de parteira concedidos na Lituânia para o acesso às actividades de parteira e para o seu exercício.
Tal certificação deverá ser acompanhada de um atestado, emitido
pelas mesmas autoridades, comprovativo de que os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no
território da Lituânia, às actividades em causa durante, pelo menos,
três anos consecutivos no decurso dos cinco anos anteriores à
emissão do atestado.

5. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos de parteira tenham sido concedidos pela antiga Checoslováquia ou cuja formação tenha sido
iniciada naquele país antes de 1 de Janeiro de 1993, os Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses diplomas,
certificados ou outros títulos de parteira, sempre que as autoridades
da Eslováquia certifiquem que tais títulos possuem, no seu território,
a mesma validade jurídica dos títulos de parteira concedidos na
Eslováquia para o acesso às actividades de parteira e para o seu
exercício. Tal certificação deverá ser acompanhada de um atestado,
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emitido pelas mesmas autoridades, comprovativo de que os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente,
no território da Eslováquia, às actividades em causa durante, pelo
menos, três anos consecutivos no decurso dos cinco anos anteriores
à emissão do atestado.

6. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos de parteira tenham sido concedidos pela antiga Jugoslávia ou cuja formação tenha sido iniciada
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naquele país antes de 25 de Junho de 1991 os Estados-Membros
devem reconhecer como prova suficiente esses diplomas, certificados ou outros títulos de parteira, sempre que as autoridades da
Eslovénia certifiquem que tais títulos possuem, no seu território, a
mesma validade jurídica dos títulos de parteira concedidos na Eslovénia para o acesso às actividades de parteira e para o seu exercício.
Tal certificação deverá ser acompanhada de um atestado, emitido
pelas mesmas autoridades, comprovativo de que os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no
território da Eslovénia, às actividades em causa durante, pelo menos,
três anos consecutivos no decurso dos cinco anos anteriores à
emissão do atestado.»

c) Ao Anexo, é aditado o seguinte, entre as entradas relativas à Bélgica e à Dinamarca:
«Česká republika

1. Diplom o ukončení
studia ve studijním
programu ošetřovatelství ve
studijním oboru porodní
asistentka (bakalář, Bc.)
2. Diplom o ukončení
studia ve studijním oboru
diplomovaná porodní
asistentka (diplomovaný
specialista, DiS.)

1. Vysoká škola zřízená
nebo uznaná státem
2. Vyšší odborná škola
zřízená nebo uznaná státem

1. Vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce
2. Vysvědčení o
absolutoriu»

e, entre as entradas relativas à Alemanha e à Grécia:
«Eesti

Diplom ämmaemanda
erialal [diploma in
midwifery]

1. Tallinna Meditsiinikool
2. Tartu Meditsiinikool»

e, entre as entradas relativas à Itália e ao Luxemburgo:
«Κύπρος

∆ίπλωµα στο µεταβασικό
πρόγραµµα Μαιευτικής

Νοσηλευτική Σχολή

Latvija

Diploms par vecmātes
kvalifikācijas iegūšanu

Māsu skolas

Lietuva

1. Aukštojo mokslo
diplomas, nurodantis
suteikta˛ bendrosios
praktikos slaugytojo
profesine˛ kvalifikacija˛, ir
profesinės kvalifikacijos
pažymėjimas, nurodantis
suteikta˛ akušerio profesine˛
kvalifikacija˛
2. Aukštojo mokslo
diplomas (neuniversitetinės
studijos), nurodantis suteikta˛
bendrosios praktikos
slaugytojo profesine˛
kvalifikacija˛, ir profesinės
kvalifikacijos pažymėjimas,
nurodantis suteikta˛ akušerio
profesine˛ kvalifikacija˛
3. Aukštojo mokslo
diplomas (neuniversitetinės
studijos), nurodantis suteikta˛
akušerio profesine˛
kvalifikacija˛

1. Universitetas
2. Kolegija
3. Kolegija

1. Pažymėjimas, liudijantis
profesine˛ praktika˛
akušerijoje
2. Pažymėjimas, liudijantis
profesine˛ praktika˛
akušerijoje»
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e, entre as entradas relativas ao Luxemburgo e aos Países Baixos:
«Magyarország

Szülésznő bizonyítvány

Iskola/főiskola

Malta

Lawrja jew diploma fl-Istudji tal-Qwiebel

Universita` ta' Malta»

e, entre as entradas relativas à Áustria e a Portugal:
«Polska

Dyplom ukończenia
studiów wyższych na
kierunku położnictwo z
tytułem “magister
położnictwa”

1. Uniwersytet Medyczny
2. Collegium Medicum
Uniwersytetu
Jagiellońskiego»

e, entre as entradas relativas a Portugal e à Finlândia:
«Slovenija

Diploma, s katero se
podeljuje strokovni naslov
“diplomirana babica /
/diplomirani babičar”

1. Univerza
2. Visoka strokovna šola

Slovensko

1. Vysokoškolský diplom o
udelení akademického titulu
“bakalár z pôrodnej
asistencie” (“Bc.”)
2. Absolventský diplom v
študijnom odbore
diplomovaná pôrodná
asistentka

1. Vysoká škola
2. Stredná zdravotnícka
škola»

6. Farmácia
31985 L 0433: Directiva 85/433/CEE do Conselho, de 16 de Setembro
de 1985, relativa ao reconhecimento mútuo dos diplomas, certificados
e outros títulos em farmácia, incluindo medidas destinadas a facilitar o
exercício efectivo do direito de estabelecimento para certas actividades
do sector farmacêutico (JO L 253 de 24.9.1985, p. 37), alterada por:

a) Após o artigo 6.o-A é inserido o seguinte artigo:

«Artigo 6.o-B

— 31985 L 0584: Directiva 85/584/CEE do Conselho, de 20.12.1985
(JO L 372 de 31.12.1985, p. 42),

— 31990 L 0658: Directiva 90/658/CEE do Conselho, de 4.12.1990
(JO L 353 de 17.12.1990, p. 73),

— 11994 N: Acto relativo às condições de adesão e às adaptações dos
Tratados – Adesão da República da Áustria, da República da Finlândia e do Reino da Suécia (JO C 241 de 29.8.1994, p. 21),

— 32001 L 0019: Directiva 2001/19/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 14.5.2001 (JO L 206 de 31.7.2001, p. 1).

1. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos em farmácia tenham sido
concedidos pela antiga Checoslováquia ou cuja formação tenha
sido iniciada naquele país antes de 1 de Janeiro de 1993, os Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses diplomas,
certificados ou outros títulos em farmácia, sempre que as autoridades da República Checa certifiquem que tais títulos possuem, no seu
território, a mesma validade jurídica dos títulos em farmácia concedidos na República Checa para o acesso às actividades referidas no
n.o 2 do artigo 1.o da Directiva 85/432/CEE e para o seu exercício.
Tal certificação deverá ser acompanhada de um atestado, emitido
pelas mesmas autoridades, comprovativo de que os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no
território da República Checa, a uma das actividades referidas no
n.o 2 do artigo 1.o da Directiva 85/432/CEE durante, pelo menos,
três anos consecutivos no decurso dos cinco anos anteriores à
emissão do atestado, desde que essa actividade esteja regulamentada
na República Checa.
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2. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos em farmácia tenham sido
concedidos pela antiga União Soviética ou cuja formação tenha
sido iniciada naquele país antes de 20 de Agosto de 1991, os
Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses
diplomas, certificados ou outros títulos em farmácia, sempre que
as autoridades da Estónia certifiquem que tais títulos possuem, no
seu território, a mesma validade jurídica dos títulos em farmácia
concedidos na Estónia para o acesso às actividades referidas no n.o 2
do artigo 1.o da Directiva 85/432/CEE e para o seu exercício. Tal
certificação deverá ser acompanhada de um atestado, emitido pelas
mesmas autoridades, comprovativo de que os nacionais daqueles
Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no território
da Estónia, a uma das actividades referidas no n.o 2 do artigo 1.o da
Directiva 85/432/CEE durante, pelo menos, três anos consecutivos
no decurso dos cinco anos anteriores à emissão do atestado, desde
que essa actividade esteja regulamentada na Estónia.

3. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos em farmácia tenham sido
concedidos pela antiga União Soviética ou cuja formação tenha
sido iniciada naquele país, antes de 21 de Agosto de 1991 os
Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses
diplomas, certificados ou outros títulos em farmácia, sempre que
as autoridades da Letónia certifiquem que tais títulos possuem, no
seu território, a mesma validade jurídica dos títulos em farmácia
concedidos na Letónia para o acesso às actividades referidas no n.o 2
do artigo 1.o da Directiva 85/432/CEE e para o seu exercício. Tal
certificação deverá ser acompanhada de um atestado, emitido pelas
mesmas autoridades, comprovativo de que os nacionais daqueles
Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no território
da Letónia, a uma das actividades referidas no n.o 2 do artigo 1.o da
Directiva 85/432/CEE durante, pelo menos, três anos consecutivos
no decurso dos cinco anos anteriores à emissão do atestado, desde
que essa actividade esteja regulamentada na Letónia.

4. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos em farmácia tenham sido
concedidos pela antiga União Soviética ou cuja formação tenha
sido iniciada naquele país antes de 11 de Março de 1990, os Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses diplomas, certificados ou outros títulos em farmácia, sempre que as
autoridades da Lituânia certifiquem que tais títulos possuem, no
seu território, a mesma validade jurídica dos títulos em farmácia
concedidos na Lituânia para o acesso às actividades referidas no n.o 2
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do artigo 1.o da Directiva 85/432/CEE e para o seu exercício. Tal
certificação deverá ser acompanhada de um atestado, emitido pelas
mesmas autoridades, comprovativo de que os nacionais daqueles
Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no território
da Lituânia, a uma das actividades referidas no n.o 2 do artigo 1.o da
Directiva 85/432/CEE durante, pelo menos, três anos consecutivos
no decurso dos cinco anos anteriores à emissão do atestado, desde
que essa actividade esteja regulamentada na Lituânia.

5. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos em farmácia tenham sido
concedidos pela antiga Checoslováquia ou cuja formação tenha
sido iniciada naquele país antes de 1 de Janeiro de 1993, os Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses diplomas,
certificados ou outros títulos em farmácia, sempre que as autoridades da Eslováquia certifiquem que tais títulos possuem, no seu
território, a mesma validade jurídica dos títulos em farmácia concedidos na Eslováquia para o acesso às actividades referidas no n.o 2
do artigo 1.o da Directiva 85/432/CEE e para o seu exercício. Tal
certificação deverá ser acompanhada de um atestado, emitido pelas
mesmas autoridades, comprovativo de que os nacionais daqueles
Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no território
da Eslováquia, a uma das actividades referidas no n.o 2 do artigo 1.o
da Directiva 85/432/CEE durante, pelo menos, três anos consecutivos no decurso dos cinco anos anteriores à emissão do atestado,
desde que essa actividade esteja regulamentada na Eslováquia.

6. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos em farmácia tenham sido
concedidos pela antiga Jugoslávia ou cuja formação tenha sido iniciada naquele país antes de 25 de Junho de 1991, os Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses diplomas, certificados ou outros títulos em farmácia, sempre que as autoridades
da Eslovénia certifiquem que tais títulos possuem, no seu território,
a mesma validade jurídica dos títulos em farmácia concedidos na
Eslovénia para o acesso às actividades referidas no n.o 2 do artigo
1.o da Directiva 85/432/CEE e para o seu exercício. Tal certificação
deverá ser acompanhada de um atestado, emitido pelas mesmas
autoridades, comprovativo de que os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no território da Eslovénia, a uma das actividades referidas no n.o 2 do artigo 1.o da
Directiva 85/432/CEE durante, pelo menos, três anos consecutivos
no decurso dos cinco anos anteriores à emissão do atestado, desde
que essa actividade esteja regulamentada na Eslovénia.».

b) No Anexo, a primeira linha do quadro é substituída pela seguinte:

«País

Título

Organismo que concede
o diploma

Certificado que acompanha
o diploma»

c) Ao Anexo, é aditado o seguinte, entre as entradas relativas à Bélgica e à Dinamarca:
«Česká republika

Diplom o ukončení
studia ve studijním
programu farmacie
(magistr, Mgr.)

Farmaceutická fakulta
univerzity v České
republice

Vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce»
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e, entre as entradas relativas à Alemanha e à Grécia:

«Eesti

Diplom proviisori
õppekava läbimisest

Tartu Ülikool»

e, entre as entradas relativas à Itália e ao Luxemburgo:

«Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής
Φαρµακοποιού

Συµβούλιο Φαρµακευτικής

Latvija

Farmaceita diploms

Universitātes tipa
augstskola

Lietuva

Aukštojo mokslo
diplomas, nurodantis
suteikta˛ vaistininko
profesine˛ kvalifikacija˛

Universitetas»

e, entre as entradas relativas ao Luxemburgo e aos Países Baixos:

«Magyarország

Okleveles gyógyszerész
oklevél (magister
pharmaciae, abbrev.:
mag. pharm)

Egyetem

Malta

Lawrja fil-farmaċija

Universita` ta' Malta»

e, entre as entradas relativas à Áustria e a Portugal:

«Polska

Dyplom ukończenia
studiów wyższych na
kierunku farmacja z
tytułem magistra

1. Akademia Medyczna
2. Uniwersytet
Medyczny
3. Collegium Medicum
Uniwersytetu
Jagiellońskiego»

e, entre as entradas relativas a Portugal e à Finlândia:

«Slovenija

Diploma, s katero se
podeljuje strokovni naziv
“magister farmacije /
/magistra farmacije”

Univerza

Slovensko

Vysokoškolský diplom o
udelení akademického
titulu “magister farmácie”
(“Mgr.”)

Vysoká škola»

IV. ARQUITECTURA
31985 L 0384: Directiva 85/384/CEE do Conselho, de 10 de Junho de
1985, relativa ao reconhecimento mútuo dos diplomas, certificados e
outros títulos do domínio da arquitectura, incluindo medidas destinadas

Potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za
poklic magister farmacije /
/magistra farmacije

a facilitar o exercício efectivo do direito de estabelecimento e de livre
prestação de serviços (JO L 223 de 21.8.1985, p. 15), alterada por:
— 31985 L 0614: Directiva 85/614/CEE do Conselho, de 20.12.1985
(JO L 376 de 31.12.1985, p. 1),
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— 31986 L 0017: Directiva 86/17/CEE do Conselho, de 27.1.1986
(JO L 27 de 1.2.1986, p. 71),
— 31990 L 0658: Directiva 90/658/CEE do Conselho, de 4.12.1990
(JO L 353 de 17.12.1990, p. 73),
— 11994 N: Acto relativo às condições de adesão e às adaptações dos
Tratados – Adesão da República da Áustria, da República da Finlândia e do Reino da Suécia (JO C 241 de 29.8.1994, p. 21),
— 32001 L 0019: Directiva 2001/19/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 14.5.2001 (JO L 206 de 31.7.2001, p. 1).
a) Ao artigo 11.o é aditado o seguinte:
«o) Na República Checa:
— os diplomas emitidos pelas faculdades da “České vysoké
učení technické” (Universidade Técnica da República Checa,
em Praga),
— “Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství”
(Faculdade de Arquitectura e Construção Civil) (até
1951),
— “Fakulta architektury a pozemního stavitelství”
(Faculdade de Arquitectura e Construção Civil) (de
1951 a 1960),
— “Fakulta stavební” (Faculdade de Engenharia Civil) (a
partir de 1960) nas seguintes áreas: construção civil e
estruturas, construção civil, construção e arquitectura,
arquitectura (incluindo o ordenamento urbano e a afectação de solos), construção civil e construção para fins
agrícolas e industriais, bem como no âmbito do programa de estudo da engenharia civil, área de construção civil e arquitectura,
— “Fakulta architektury” (Faculdade de Arquitectura) (a
partir de 1976) nas seguintes áreas: arquitectura, ordenamento urbano e afectação dos solos, ou no âmbito
do programa de estudo: arquitectura e ordenamento
urbano nas seguintes áreas: arquitectura, teoria da concepção, ordenamento urbano e afectação dos solos,
história da arquitectura e reconstrução de monumentos
históricos, arquitectura e construção civil,
— os diplomas emitidos pela “Vysoká škola technická Dr.
Edvarda Beneše” (até 1951) na área de arquitectura e
construção,
— os diplomas emitidos pela “Vysoká škola stavitelství v
Brně” (de 1951 a 1956 ) na área de arquitectura e
construção,
— os diplomas emitidos pela “Vysoké učení technické v
Brně”, “by Fakulta architektury” (Faculdade de Arquitectura) (a partir de 1956) na área de arquitecura e ordenamento urbano ou pela “Fakulta stavební” (Faculdade
de engenharia civil) (a partir de 1956) na área de construção,
— os diplomas emitidos pela “Vysoká škola báňská –
Technická > univerzita Ostrava”, “Fakulta stavební”
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(Faculdade de Engenharia Civil) (a partir de 1997) na
área de estruturas e arquitectura ou na área de engenharia civil,
— os diplomas emitidos pela “Technická univerzita v
Liberci”, “Fakulta architektury” (Faculdade de Arquitectura) (a partir de 1994) no âmbito do programa de
arquitectura e ordenamento urbano, área de arquitectura,
— os diplomas emitidos pela “Akademie výtvarných
umění v Praze” no âmbito do programa de belasartes, área de design arquitectónico,
— os diplomas emitidos pela “Vysoká škola uměleckoprůmyslová v > Praze” no âmbito do programa de
belas-artes, área de arquitectura,
— o certificado da autorização conferida pela “Česká
komora architektů” da área da construção civil ou
sem especificação da área;
p) Na Estónia:
diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia
arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996 aastast (diploma
de estudos de arquitectura, emitido pela Faculdade de Arquitectura da Academia de Artes da Estónia desde 1996), väljastatud
Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995 aastal (emitido pela
Universidade de Arte de Tallin em 1989-1995), väljastatud
Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (emitido
pelo Instituto de Arte do Estado da República Socialista Soviética da Estónia em 1951-1988);
q) Em Chipre:
Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από
το Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου, [o certificado
de inscrição na Ordem dos Arquitectos, emitido pela Secção
Científica e Técnica (ETEK) de Chipre];
r) Na Letónia:
“arhitekta diploms”, ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes
Inženierceltniecı̄bas fakultātes Arhitektūras nodaļa lı̄dz 1958.
gadam, Rı̄gas Politehniskā Institūta Celtniecı̄bas fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958 gada lı̄dz 1991. gadam, Rı̄gas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un
“Arhitekta prakses sertifikāts”, ka izsniedz Latvijas Arhitektu
savienı̄ba
(“diploma de arquitecto” emitido pelo Departamento de Arquitectura da Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Estatal
da Letónia até 1958, pelo Departamento de Arquitectura da
Faculdade de Engenharia Civil do Instituto Politécnico de Riga
entre 1958 e 1991, pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Riga desde 1991 e o certificado de inscrição
na Ordem dos Arquitectos da Letónia);
s) Na Lituânia:
— os diplomas de engenheiro-arquitecto e de arquitecto emitidos pelo Kauno politechnikos institutas até 1969 (inžinierius architektas/architektas),
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— os diplomas de arquitecto/bacharelato em arquitectura/mestrado em arquitectura emitidos pelo Vilnius inžinerinis
statybos institutas até 1990, Vilniaus technikos universitetas
até 1996, Vilnius Gedimino technikos universitetas desde
1996 (architektas/architektûros bakalauras/architektûros
magistras),
— os diplomas de especialistas que tenham concluído o curso
de arquitectura/bacharelato em arquitectura/mestrado em
arquitectura conferidos pelo LTSR Valstybinis dailës institutas until 1990; Vilniaus dailës akademija desde 1990
(architektûros kursas/architektûros bakalauras/architektûros
magistras),
— os diplomas de bacharelato em arquitectura/mestrado em
arquitectura conferidos pela Kauno technologijos universitetas desde 1997 (architektûros bakalauras/architektûros
magistras),
acompanhados do certificado emitido pela Comissão de Certificação que confira direito ao exercício das actividades do domínio da arquitectura (Arquitecto Autorizado/Atestuotas architektas);
t) Na Hungria:
— o diploma “okleveles építészmérnök” (diploma em arquitectura, mestrado em ciências da arquitectura) conferido pelas
universidades,
— o diploma okleveles építész tervező művész (diploma do
mestrado em ciências da arquitectura e engenharia civil)
conferido pelas universidades;

331

(de 1945 a 1953, Universidade de Minas e Metalurgia, Faculdade Politécnica de Arquitectura – Akademia GórniczoHutnicza, Politechniczny Wydział Architektury),
— da Universidade de Tecnologia de Wrocław, Faculdade de
Arquitectura de Wrocław ]aw (Politechnika Wrocławska,
Wydział Architektury); o título profissional de arquitecto:
inżynier architekt, magister nauk technicznych; magister
inżynier architektury; magister inżynier architekt
(de 1949 a 1964, título: inżynier architekt, magister nauk
technicznych; de 1956 a 1964, título: magister inżynier
architektury; desde 1964, título: magister inżynier architekt),
— da Universidade de Tecnologia da Silésia, Faculdade de Arquitectura de Gliwice (Politechnika Śla˛ska, Wydział Architektury); o título profissional de arquitecto: inżynier architekt; magister inżynier architekt
(de 1945 a 1955, Faculdade de Engenharia e Construção –
Wydział Inżynieryjno-Budowlany, título: inżynier architekt;
(de 1961 a 1969, Faculdade de Construção Industrial e
Engenharia Geral – Wydział Budownictwa Przemysłowego
i Ogólnego, título: magister inżynier architekt; de 1969 a
1976, Faculdade de Engenharia Civil e Arquitectura –
Wydział Budownictwa i Architektury, título: magister inżynier architekt; desde 1977, Faculdade de Arquitectura –
Wydział Architektury, título: magister inżynier architekt e,
desde 1995, inżynier architekt),
— da Universidade de Tecnologia de Poznań, Faculdade de
Arquitectura de Poznań (Politechnika Poznańska, Wydział
Architektury); o título profissional de arquitecto: inżynier
architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt

u) Em Malta:
Perit: Lawrja ta' Perit emitido pela Universita` ta' Malta, que
confere direito à inscrição na qualidade de Perit;
v) Na Polónia:
os diplomas emitidos pelas faculdades de arquitectura:
— da Universidade de Tecnologia de Varsóvia, Faculdade de
Arquitectura de Varsóvia (Politechnika Warszawska,
Wydział Architektury); o título profissional de arquitecto:
inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier
architekt; inżyniera magistra architektury; inżynier magister
architektury, magistra inżyniera architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt
(de 1945 a 1948, título: inżynier architekt, magister nauk
technicznych; de 1951 a 1956, título: inżynier architekt; de
1954 a 1957, 2.a fase, título: inżyniera magistra architektury; de 1957 a 1959, título: inżyniera magistra architektury; de 1959 a 1964: magistra inżyniera architektury; de
1964 a 1982, título: magistra inżyniera architekta; de 1983
a 1990: título: magister inżynier architekt); desde 1991,
título: magistra inziniera architekta),
— da Universidade de Tecnologia de Cracóvia, Faculdade de
Arquitectura de Cracóvia (Politechnika Krakowska, Wydział
Architektury); o título profissional de arquitecto: magister
inżynier architekt

(de 1945 a 1955, Escola de Engenharia, Faculdade de Arquitectura – Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury,
título: inżynier architektury; desde 1978, título: magister
inżynier architekt e, desde 1999, inżynier architekt),
— da Universidade de Tecnologia de Gdańsk, Faculdade de
Arquitectura de Gdańsk (Politechnika Gdańska, Wydział
Architektury); o título profissional de arquitecto: magister
inżynier architekt
(de 1945 a 1969, Faculdade de Arquitectura – Wydział
Architektury, de 1969 a 1971, Faculdade de Engenharia
Civil e Arquitectura – Wydział Budownictwa i Architektury,
de 1971 a 1981, Instituto de Arquitectura e Planeamento
Urbano – Instytut Architektury i Urbanistyki, desde 1981,
Faculdade de Arquitectura – Wydział Architektury),
— da Universidade Técnica de Białystok, Faculdade de arquitectura de Białystok (Politechnika Białostocka, Wydział
Architektury); o título profissional de arquitecto: magister
inżynier architekt
(de 1975 a 1989, Instituto de Arquitectura – Instytut Architektury),
— da Universidade Técnica de Łódź, Faculdade de Engenharia
Civil, Arquitectura e Engenharia Ambiental de Łódź
(Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska); o título profissional de arquitecto:
inżynier architekt; magister inżynier architekt
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(de 1973 a 1993, Faculdade de Engenharia Civil e Arquitectura – Wydział Budownictwa i Architektury e, desde
1992, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitectura e Engenharia Ambiental – Wydział Budownictwa, Architektury i
Inżynierii Środowiska; título: de 1973 a 1978, inżynier
architekt, e, desde 1978,: magister inżynier architekt),

— da Universidade Técnica de Szczecin, Faculdade de Engenharia Civil e Arquitectura de Szczecin (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury); o título
profissional de arquitecto: inżynier architekt; magister inżynier architekt

(de 1948 a 1954, Escola Superior de Engenharia, Faculdade
de Arquitectura – Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział
Architektury, título: inżynier architekt, desde 1970,
magister inżynier architekt e, desde 1998, inżynier architekt),

acompanhados do certificado de membro emitido pela respectiva secção regional dos arquitectos da Polónia, que confiram
direito ao exercício das actividades do domínio da arquitectura
na Polónia;
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Universidade Técnica da Eslováquia (Fakulta architektúry a
pozemného stavitel’stva, Slovenská vysoká škola technická)
de Bratislava, de 1952 a 1960 (título: Ing.),

— diploma na área de “arquitectura” (“architektúra”) emitido
pela Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Técnica
da Eslováquia (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola
technická) de Bratislava, de 1961 a 1976 (título: Ing. arch.),

— diploma na área de “construção civil” (“pozemné stavby”)
emitido pela Faculdade de Engenharia Civil da Universidade
Técnica da Eslováquia (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká
škola technická) de Bratislava, de 1961 a 1976 (título: Ing.),

— diploma na área de “arquitectura” (“architektúra”) emitido
pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica da
Eslováquia (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola
technická) de Bratislava, desde 1977 (título: Ing. arch.),

— diploma na área de “urbanismo” (“urbanizmus”) emitido
pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica da
Eslováquia (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola
technická) de Bratislava, desde 1977 (título: Ing. arch.),

w) Na Eslovénia:

— “univerzitetni diplomirani inženir arhitekture / univerzitetna
diplomirana inženirka arhitekture” (diploma universitário
em arquitectura) emitido pela faculdade de arquitectura,
acompanhado de um certificado da autoridade competente
no domínio da arquitectura reconhecido por lei, que confira
direito ao exercício das actividades do domínio da arquitectura,

— um diploma universitário emitido por faculdades técnicas
que conceda o título de “univerzitetni diplomirani inženir
(univ.dipl.inž.) / univerzitetna diplomirana inženirka”, acompanhado de um certificado da autoridade competente no
domínio da arquitectura reconhecido por lei, que confira
direito ao exercício das actividades do domínio da arquitectura;

x) Na Eslováquia:

— diploma na área de “arquitectura e construção civil”
(“architektúra a pozemné stavitel’stvo” emitido pela Universidade Técnica da Eslováquia (Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava, de 1950 a 1952 (título: Ing.),

— diploma na área de “arquitectura” (“architektúra”) emitido
pela Faculdade de Arquitectura e Construção Civil da Universidade Técnica da Eslováquia (Fakulta architektúry a
pozemného stavitel’stva, Slovenská vysoká škola technická)
de Bratislava, de 1952 a 1960 (título: Ing. arch.),

— diploma na área de “construção civil” (“pozemné stavitel’stvo”)
emitido pela Faculdade de Arquitectura e Construção Civil da

— diploma na área de “construção civil” (“pozemné stavby”)
emitido pela Faculdade de Engenharia Civil da Universidade
Técnica da Eslováquia (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) de Bratislava, de 1977 a 1997 (título: Ing.),

— diploma na área de “arquitectura e construção civil”
(“architektúra a pozemné stavby”) emitido pela Faculdade
de Engenharia Civil da Universidade Técnica da Eslováquia
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) de Bratislava, desde 1998 (título: Ing.),

— diploma na área de “construção civil – especialização: arquitectura” (“pozemné stavby – špecializácia: architektúra”)
emitido pela Faculdade de Engenharia Civil da Universidade
Técnica da Eslováquia (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) de Bratislava, de 2000 a 2001 (título: Ing.),

— diploma na área de “construção civil e arquitectura”
(“pozemné stavby a architektúra”) emitido pela Faculdade
de Engenharia Civil da Universidade Técnica da Eslováquia
(Stavebná fakulta – Slovenská technická univerzita) de Bratislava, desde 2001 (título: Ing.),

— diploma na área de “arquitectura” (“architektúra”) emitido
pela Academia de Belas Artes e Design (Vysoká škola výtvarných umení) de Bratislava, desde 1969 (título: Akad. arch.
até 1990; Mgr. de 1990 a 1992; Mgr. arch.de 1992 a 1996;
Mgr. art. desde 1997),

— diploma na área de “construção civil” (“pozemné stavitel’stvo”)
emitido pela Faculdade de Engenharia Civil da Universidade
Técnica (Stavebná fakulta,Technická univerzita) de Košice, de
1981 a 1991 (título: Ing.),
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acompanhados de:

— um certificado de autorização emitido pela Ordem dos Arquitectos da Eslováquia (Slovenská komora architektov)
secção de Bratislava, sem qualquer especificação da área
ou da área da “construção civil” (“pozemné stavby”) ou da
“afectação dos solos” (“územné plánovanie”),

— um certificado de autorização emitido pela Ordem dos Engenheiros Civis da Eslováquia (Slovenská komora stavebných inžinierov) secção de Bratislava, da área da construção
civil (“pozemné stavby”).».

b) Após o artigo 11.o é inserido o seguinte artigo:

«Artigo 11.o-A

1. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos do domínio da arquitectura
tenham sido concedidos pela antiga Checoslováquia ou cuja formação tenha sido iniciada naquele país antes de 1 de Janeiro de 1993,
os Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses
diplomas, certificados ou outros títulos do domínio da arquitectura,
sempre que as autoridades da República Checa certifiquem que tais
títulos possuem, no seu território, o mesmo efeito que os títulos de
arquitectura da República Checa enumerados no artigo 11.o para o
acesso às actividades referidas no artigo 1.o e para o seu exercício,
sob reserva do disposto no artigo 23.o. Tal certificação deverá ser
acompanhada de um atestado, emitido pelas mesmas autoridades,
comprovativo de que os nacionais daqueles Estados-Membros se
dedicaram efectiva e licitamente, no território da República Checa,
às actividades do domínio da arquitectura durante, pelo menos, três
anos consecutivos no decurso dos cinco anos anteriores à emissão
do atestado.

2. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos do domínio da arquitectura
tenham sido concedidos pela antiga União Soviética ou cuja formação tenha sido iniciada naquele país antes de 20 de Agosto de
1991, os Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses diplomas, certificados ou outros títulos do domínio
da arquitectura, sempre que as autoridades da Estónia certifiquem
que tais títulos possuem, no seu território, o mesmo efeito que os
títulos de arquitectura da Estónia enumerados no artigo 11.o para o
acesso às actividades referidas no artigo 1.o e para o seu exercício,
sob reserva do disposto no artigo 23.o. Tal certificação deverá ser
acompanhada de um atestado, emitido pelas mesmas autoridades,
comprovativo de que os nacionais daqueles Estados-Membros se
dedicaram efectiva e licitamente, no território da Estónia, às actividades do domínio da arquitectura durante, pelo menos, três anos
consecutivos no decurso dos cinco anos anteriores à emissão do
atestado.

3. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos do domínio da arquitectura
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tenham sido concedidos pela antiga União Soviética ou cuja formação tenha sido iniciada naquele país antes de 21 de Agosto de
1991, os Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses diplomas, certificados ou outros títulos do domínio
da arquitectura, sempre que as autoridades da Letónia certifiquem
que tais títulos possuem, no seu território, o mesmo efeito que os
títulos de arquitectura da Letónia enumerados no artigo 11.o para o
acesso às actividades referidas no artigo 1.o e para o seu exercício,
sob reserva do disposto no artigo 23.o. Tal certificação deverá ser
acompanhada de um atestado, emitido pelas mesmas autoridades,
comprovativo de que os nacionais daqueles Estados-Membros se
dedicaram efectiva e licitamente, no território da Letónia, às actividades do domínio da arquitectura durante, pelo menos, três anos
consecutivos no decurso dos cinco anos anteriores à emissão do
atestado.

4. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos do domínio da arquitectura
tenham sido concedidos pela antiga União Soviética ou cuja formação tenha sido iniciada naquele país antes de 11 de Março de 1990,
os Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses
diplomas, certificados ou outros títulos do domínio da arquitectura,
sempre que as autoridades da Lituânia certifiquem que tais títulos
possuem, no seu território, o mesmo efeito que os títulos de arquitectura da Lituânia enumerados no artigo 11.o para o acesso às
actividades referidas no artigo 1.o e para o seu exercício, sob reserva
do disposto no artigo 23.o. Tal certificação deverá ser acompanhada
de um atestado, emitido pelas mesmas autoridades, comprovativo
de que os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no território da Lituânia, às actividades do domínio da arquitectura durante, pelo menos, três anos consecutivos no
decurso dos cinco anos anteriores à emissão do atestado.

5. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos do domínio da arquitectura
tenham sido concedidos pela antiga Checoslováquia ou cuja formação tenha sido iniciada naquele país antes de 1 de Janeiro de 1993,
os Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses
diplomas, certificados ou outros títulos do domínio da arquitectura,
sempre que as autoridades da Eslováquia certifiquem que tais títulos
possuem, no seu território, o mesmo efeito que os títulos de arquitectura da Eslováquia enumerados no artigo 11.o para o acesso às
actividades referidas no artigo 1.o e para o seu exercício, sob reserva
do disposto no artigo 23.o. Tal certificação deverá ser acompanhada
de um atestado, emitido pelas mesmas autoridades, comprovativo
de que os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no território da Eslováquia, às actividades do
domínio da arquitectura durante, pelo menos, três anos consecutivos no decurso dos cinco anos anteriores à emissão do atestado.

6. No que respeita aos nacionais dos Estados-Membros cujos
diplomas, certificados e outros títulos do domínio da arquitectura
tenham sido concedidos pela antiga Jugoslávia ou cuja formação
tenha sido iniciada naquele país antes de 25 de Junho de 1991,
os Estados-Membros devem reconhecer como prova suficiente esses
diplomas, certificados ou outros títulos do domínio da arquitectura,
sempre que as autoridades da Eslovénia certifiquem que tais títulos
possuem, no seu território, o mesmo efeito que os títulos de arquitectura da Eslovénia enumerados no artigo 11.o para o acesso às
actividades referidas no artigo 1.o e para o seu exercício, sob reserva
do disposto no artigo 23.o. Tal certificação deverá ser acompanhada
de um atestado, emitido pelas mesmas autoridades, comprovativo
de que os nacionais daqueles Estados-Membros se dedicaram efectiva e licitamente, no território da Eslovénia, às actividades do domínio da arquitectura durante, pelo menos, três anos consecutivos
no decurso dos cinco anos anteriores à emissão do atestado.».
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D. DIREITOS DOS CIDADÃOS

Letónia:

31994 L 0080: Directiva 94/80/CE do Conselho, de 19 de Dezembro
de 1994, que estabelece as regras de exercício do direito de voto e de
elegibilidade nas eleições autárquicas dos cidadãos da União residentes
num Estado-Membro de que não tenham a nacionalidade (JO L 368 de
31.12.1994, p. 38), alterada por:

pagasts, novads, pilsēta,

23.9.2003

Lituânia:
Savivaldybės taryba,

— 31996 L 0030: Directiva 96/30/CE do Conselho, de 13.5.1996 (JO
L 122 de 22.5.1996, p. 14).
O Anexo é substituído pelo seguinte:
«Anexo
Para os efeitos da alínea a) do n.o 1 do artigo 2.o da presente directiva,
entende-se por “autoridade local”:
Bélgica:
commune/gemeente/Gemeinde,

Luxemburgo:
commune,
Hungria:
települési önkormányzat; község, nagyközség, város, megyei jogú
város, főváros, főváros kerületei; területi önkormányzat; megye,
Malta:
Kunsill Lokali,

República Checa:
Países Baixos:
obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního
města, městská část hlavního města Prahy,

gemeente, deelgemeente,

Dinamarca:

Áustria:

amtskommune, Koøbenhavns kommune, Frederiksberg kommune,
primærkommune,

Gemeinden, Bezirke in der Stadt Wien,

Alemanha:

Polónia:

kreisfreie Stadt bzw. Stadtkreis; Kreis; Gemeinde, Bezirk in der Freien
und Hansestadt Hamburg und im Land Berlin; Stadtgemeinde Bremen
in der Freien Hansestadt Bremen, Stadt-, Gemeinde-, oder Ortsbezirke
bzw. Ortschaften,

gmina,

Estónia:

Portugal:
município, freguesia,

vald, linn,

Eslovénia:

Grécia:

občina,

κοινότης, δήµος,
Espanha:
municipio, entidad de ámbito territorial inferior al municipal,

Eslováquia:
samospráva obce: obec, mesto, hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava, mesto Košice, mestská čast’ hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, mestská čast’ mesta Košice, samospráva vyššieho územného celku: samosprávny kraj,

França:
commune, arrondissement dans les villes déterminées par la législation
interne, section de commune,
Irlanda:

Finlândia:
kunta, kommun, kommun på Åland,
Suécia:

country, county borough, borough, urban district, town,
kommuner, landsting,
Itália:
comune, circoscrizione,
Chipre:
δήµος, κοινότητα,

Reno Unido:
counties in England; counties, county boroughs and communities in
Wales: regions and Islands in Scotland; districts in England, Scotland
and Northern Ireland; London boroughs; parishes in England; the City
of London in relation to ward elections for common councilmen.»

