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DECYZJA NR P1
z dnia 12 czerwca 2009 r.
w sprawie wykładni art. 50 ust. 4, art. 58 i art. 87 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 883/2004 w odniesieniu do przyznawania świadczeń z tytułu inwalidztwa, starości
oraz rent rodzinnych
(Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla Umowy między WE a Szwajcarią)

(2010/C 106/07)
KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. KOORDYNACJI SYSTEMÓW
ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO,

uwzględniając art. 72 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecz
nego (1), zgodnie z którym Komisja Administracyjna odpowiada
za rozpatrywanie wszelkich spraw administracyjnych lub doty
czących wykładni, wynikających z przepisów rozporządzenia
(WE) nr 883/2004 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. doty
czącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecz
nego (2),

uwzględniając art. 50 ust. 4, art. 58 i art. 87 ust. 5 rozporzą
dzenia (WE) nr 883/2004,

świadczenia i, po przyznaniu świadczenia pierwotnego,
nowe okresy nie zostały nabyte.

Jednakże w przypadku istnienia dodatkowych warunków
(innych niż spełnienie okresów ubezpieczenia), takich jak
osiągnięcie wieku wymaganego dla przyznania świadczenia
albo zmiana liczby dzieci, które muszą zostać uwzględnione,
konieczne jest automatyczne dokonanie ponownego wyli
czenia.

2. Instytucja dokonująca ponownego wyliczenia przyznanego
przez nią wcześniej świadczenia uwzględnia przy wyliczeniu
wszystkie okresy ubezpieczenia lub zamieszkania oraz jakie
kolwiek inne warunki, które spełnia beneficjent na podstawie
ustawodawstwa jego państwa, a także ustawodawstwa
innych państw członkowskich w dniu przyznania wyliczo
nego ponownie świadczenia.

a także mając na uwadze konieczność wyjaśnienia stosowania
art. 50 ust. 4, art. 58 i art. 87 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr
883/2004 oraz dostarczenia niezbędnych wytycznych instytu
cjom zajmującym się wykonywaniem tych przepisów.

Działając zgodnie z warunkami określonymi w art. 71 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 883/2004,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

I. Stosowanie art. 50 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 883/2004

1. Instytucja wypłacająca świadczenie dokonuje automatycznie
jego ponownego wyliczenia po uzyskaniu informacji, że
beneficjent spełnia warunki przyznania świadczenia na
podstawie ustawodawstwa innego państwa członkowskiego.

Nie dokonuje się nowego wyliczenia w sytuacji, kiedy okresy
spełnione na podstawie ustawodawstwa innego państwa
członkowskiego zostały już uwzględnione przy przyznaniu
(1) Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1.
(2) Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 1.

3. Dniem odniesienia jest dzień, w którym nastąpiło zdarzenie
uzasadniające przyznanie świadczenia w państwie członkow
skim, w którym ostatni raz spełnione zostały warunki jego
przyznania.

II. Stosowanie art. 58 rozporządzenia (WE) nr 883/2004

4. Instytucja przyznająca dodatek zgodnie z art. 58 rozporzą
dzenia (WE) nr 883/2004 informuje instytucję właściwą
jakiegokolwiek innego państwa członkowskiego, na
podstawie ustawodawstwa którego beneficjent jest upraw
niony do świadczenia przyznawanego zgodnie z przepisami rozdziału 5 tego rozporządzenia.

5. Instytucja właściwa jakiegokolwiek innego państwa człon
kowskiego, gwarantująca beneficjentowi świadczenia
w ramach rozdziału 5 rozporządzenia (WE) nr 883/2004,
informuje w styczniu każdego roku instytucję wypłacającą
dodatek o sumie świadczeń wypłacanych przez nią benefi
cjentowi od dnia 1 stycznia tego samego roku.
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III. Stosowanie art. 87 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 883/2004

6. W przypadku gdy osoba złoży wniosek o ponowne ustalenie świadczenia z tytułu inwalidztwa na mocy
art. 87 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 883/2004, nie ma konieczności przeprowadzenia nowych badań
lekarskich, pod warunkiem że informacje zawarte w aktach beneficjenta mogą zostać uznane za wystar
czające.
W innym przypadku zainteresowana instytucja może żądać ponownego przeprowadzenia badań lekar
skich.
IV. Publikacja i wejście w życie

7. Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą decyzję stosuje
się od dnia wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 987/2009.
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